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Abstract 

“It's very polarized” – The Swedish migration agencies 

communication on Facebook 

The aim for this study was to research the Swedish migration agencies’ communication on 

the social platform Facebook, and try to build an understanding of the agencies 

construction of non-political message to the public. We were also addressing the present 

discursive struggle in the comment section below the agency’s publications, to get a better 

understanding of why users are criticizing the agency, and how they are handling the 

critics.  

 

This is because of the national politics surrounding migration can be seen as a “two-way-

split”, where the public opinion is either very positive to the migration, or very negative. 

The study was conducted by analyzing two months’ worth of Facebook publications from 

the Swedish migrations agency, and included a total of 280 comments from users to study 

how struggles form between the “two-way-split”.  

 

Critical discourse analysis and Fairclough's three-dimensional model was used as method 

to study the problem on a qualitative perspective. The appliance of Foucault's and 

Faircloughs theories about discourse have been applied on the material consistently 

throughout the study.  

 

The results of the study show that the Swedish migration agency are using two discursive 

forms of presenting messages to the public. The first is a governmental discourse, were 

focus lies on a natural position to the politics with statistics and facts, the second is a 

storytelling discourse, which is more focused on presenting people and their individual 

stories to the public, but like the first one, with a natural position. The results also show 

that the engaging public is using a different, more public, discourse to the subject, and 

with that forms a lot of negative comments about the agency work and the politics behind 

it. In conclusion, we form the belief that the agency has adapted the new storytelling 

discourse as a communicative strategy to raise the trusts of the agencies work to the 

public, but the critical engaging public still mistrusts the work, and keeps the discursive 

struggle with the agency alive.  
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1. Inledning 

Under de senaste åren har migrationspolitiken blivit allt mer aktuell i Sverige. En anledning 

till detta är den ökande migrationen till Sverige där fler och fler människor har sökt sig hit 

i hopp om att få asyl och medborgarskap. Myndigheten som känt av det ökade trycket mest 

är Migrationsverket, vilka prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige 

eller ha svenskt medborgarskap. Genom olika digitala kanaler sprider de kunskap om sitt 

uppdrag och om migration till allmänheten. (Migrationsverket, 2018a) 

 

I vår studie har vi valt att fokusera på Migrationsverkets kommunikation på Facebook. Det 

sociala mediet är, enligt myndigheten, ett kompletterande verktyg till den ordinarie 

webbplatsen de normalt sätt använder för att sprida information. Syftet med Facebook är att 

sprida information om myndighetens uppdrag angående migrationen i Sverige. Däremot 

hänvisar de till andra kontaktvägar vid frågor som berör individuella ärenden. 

 

Migrationsverket arbetar på uppdrag av riksdagen som fattar slutgiltiga beslut om svensk 

asyl- och migrationspolitik. I riksdagens bestämmelser (regleringsbrevet) som 

Migrationsverket ska följa finns uppsatta mål om att myndigheten ska säkerställa en hållbar 

migrationspolitik som värnar om asylrätten i Sverige (Migrationsverket, 2018b). Trots att 

Migrationsverket agerar på uppdrag av riksdagen råder det delade meningar om 

myndighetens arbete hos mottagarna på Facebook. Antalet kritiska kommentarer är 

överrepresenterade på Facebooksidan, vilket lett till att fokus flyttas från inläggets budskap 

till något som mer kan liknas med en klagomur. Exempelvis handlar det om påståenden 

kring huruvida Sveriges migrationspolitik är för generös eller för hård gällande regler kring 

utvisning. Mottagarna uppfattar myndigheten som politiskt drivande eller partisk. Detta 

trots att Migrationsverket lägger stor vikt vid objektivitet i kvalitetssäkringen i sitt arbete på 

Facebook (Migrationsverket, 2015a). 

 

Kritiken och misstron som riktas mot Migrationsverket bidrar till att myndigheten ofta får 

stå till svars för den rådande asylsituationen i Sverige. Detta kan bero på missuppfattningar 

där mottagarna inte har tillräcklig kunskap om Migrationsverkets faktiska arbetsuppgifter. 

Det kan även vara så att Migrationsverket är otydliga att kommunicera ut vad deras uppdrag 

kommer ifrån. En bidragande faktor till missuppfattning kan vara de riktlinjer som 

Migrationsverket måste följa i språklagen (SFS: 2009, 600, 11). Den svenska språklagen 

bistår med riktlinjer vad gäller att framföra ett enkelt och tydligt språk. Dessa riktlinjer kan 
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dock anses som främmande för mottagarna, och detta kan bidra till att missförstånd gällande 

myndighetens kommunikation och uppdrag uppstår. 

 

Undersökningen av Migrationsverkets kommunikation på Facebook är intressant då 

myndigheten med strategisk kommunikation skapar neutrala inlägg. Trots detta bemöts 

myndigheten med kritik från mottagarna som är ifrågasättande och politiskt polariserade. 

Forskningsproblemet är att förstå hur Migrationsverket kommunicerar med deltagare som 

är kritiska till budskapet de vill förmedla. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka Migrationsverkets kommunikation på Facebook och den 

diskursiva kamp kommentarerna leder till. 

• Vilka diskursiva teman finns det i innehållet på Facebook? 

• Försöker Migrationsverket hålla sig neutrala i framställningen av politiskt relaterat 

material? 

• Hur kommenterar mottagarna myndighetens publiceringar? 

 

1.2 Bakgrund 

Migrationsverket har länge varit aktiva på Facebook och under tidsramen för vår studie har 

de publicerat inlägg varannan dag. I dialog mellan Migrationsverkets olika 

kommunikationsenheter diskuteras tänkbara inlägg utefter rådande samhällssituationer för 

att hålla en röd tråd i samtliga kanaler (Bjurbäck, 2018). Inläggen kan exempelvis handla 

om myndighetens fortlöpande arbete med asylärenden i Sverige som presenteras med hjälp 

av enklare statistik och tabeller. Enligt redaktören för Migrationsverkets sociala medier, 

Hanna Bjurbäck, ser Migrationsverket sin Facebooksida som ett redskap för att både 

informera allmänheten om vad myndigheten faktiskt gör samt för att hjälpa och vägleda 

asylsökande i migrationsprocessen. Facebooksidan hade cirka 36 000 följare under studiens 

period.  

 

För att myndighetens inlägg ska vara så aktuella för allmänheten som möjligt så anpassar 

de sig efter rådande samhällssituationer. Både på ett nationellt och internationellt plan. 

Informationen kan exempelvis handla om juridiska säkerhetslägen i specifika länder eller 

tydliggöranden vad gäller politiska beslut. Interaktionen mellan myndighet och allmänhet 

på Facebook varierar beroende på inläggens innehåll, men den är viktig för 
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Migrationsverket att upprätthålla en dialog med omvärlden (Bjurbäck, 2018). Med ett 

genomsnitt på 45 kommentarer per inlägg bidrar allmänheten till feedback samt 

diskussioner i inläggen. Kommentarerna kan i sin tur ge myndigheten viktig information 

och kunskap om mottagarna. Enligt Bjurbäck (2018) används kommentarerna för att lära 

sig mer om mottagarna och förbättra myndighetens arbete på Facebook. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är baserad på sociala mediers betydelse inom amerikanska, 

australiensiska, mexikanska samt svenska myndigheter. Forskningen handlar om 

transparens inom myndigheter, opinionsbildning inom byråkratin, kommunikativa 

strategier samt för- och nackdelar med användandet av sociala medier inom offentlig sektor. 

 

Forskningen som vi har använt oss av är avgränsad till de senaste tio åren. Anledningen till 

detta beror på att sociala medier ständigt utvecklas och förändras. Att använda sig av äldre 

studier kan resultera i att viktiga resonemang faller bort då de inte längre är aktuella. I den 

tidigare forskningen finner vi perspektiv som fokuserar på samspelet mellan det sociala, 

teknologiska och det politiska. Perspektiven utgör tillsammans viktiga faktorer i 

myndighetens offentliga kommunikation. 

 

2.1.1 Svenska studier 

Samhällsvetarna Hanna Kjellgren och Bengt Johansson tar i sin förvaltningsöversikt på 

svenska myndigheter upp det ökande användandet av opinionsbildning i deras 

kommunikation. Syftet var att undersöka i vilken grad myndigheter har frångått den primära 

uppgiften att tillämpa lag till arbeta med strategier för opinionsbildning (Kjellgren & 

Johansson, 2008, 98–99). Kjellgren och Johansson menar att PR-kulturen är en av orsakerna 

till det ökade arbetet med opinionsbildning. Nya medier och kommunikationsformer bygger 

nutidens informationslogik. Istället för att fokusera på att informera allmänheten strävar 

myndigheter efter att vinna inflytande hos dem (Kjellgren & Johansson, 2008, 99). 

Samtidigt poängterar Kjellgren och Johansson vikten att självständigt tillämpa lag opartiskt, 

utan politiska påtryckningar (Kjellgren & Johansson, 2008, 100–101).  

 

Författarna menar att det finns två former av information. Den första är en byråkratisk 

opartisk form, vilket enbart har till uppgift att informera om myndigheters tillämpning av 

lagutövning. Den andra handlar om information med politiserad prägel som propagerar för 

samhällsnormer bakom lagstiftningen, vilket inte är kopplat till myndighetens primära mål 

(Kjellgren & Johansson, 2008, 100–101).  
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Studien bidrog med förståelse om hur Migrationsverket kan arbeta med opinionsbildning. 

Den gav oss även insikt i hur Migrationsverket förhåller sig till att tillämpa lag eller 

använder sig av opinionsbildande material i sin kommunikation på Facebook. Studiens 

resultat kunde exempelvis förklara varför myndigheten väljer en neutral eller 

opinionsbildande ställning i sitt innehåll på Facebook. 

 

Samhällsvetaren Magnus Fredriksson och ekonomen Josef Pallas analyserar i sin artikel 

(2016) hur offentliga myndigheter hanterar strategisk kommunikation. De diskuterar hur 

kommunikationen påverkat förhållandet till normer, regler och idéer i myndighetsutövandet 

(Fredriksson & Pallas, 2016). Till grund för deras studie ligger en textanalys av 179 svenska 

förvaltningsmyndigheters policy och strategiska dokument. I analysen urskiljs fyra olika 

perspektiv inom strategisk kommunikation som myndigheter använt i olika 

kommunikationsaktiviteter (Fredriksson & Pallas, 2016, 157–160).  

 

Perspektivet av ryktbarhet handlar om att använda myndighetens uttalade identitet för att 

förbättra eller bibehålla myndighetens rådande rykte (Fredriksson & Pallas, 2016, 157). I 

det industriella perspektivet fokuserar kommunikationen på̊ effektivitet, strategi och 

målinriktning. Detta för att kommunikationen ska uppfylla målen med organisationen samt 

integreras i myndighetens alla aktiviteter. Det medborgerliga perspektivet förväntas vara 

transparent och informativt. Fokus läggs där på̊ att upprätthålla det demokratiska systemet. 

Slutligen tar Fredriksson och Pallas upp marknadsperspektivet. Det förklarar hur 

kommunikationen ska vara lockande och övertygande, där kommunikatörens roll kan 

jämföras med en säljare. Målet är sökandet efter kunskap samt om myndigheten uppfyller 

omvärldens förväntningar. Detta kan genomföras med hjälp av undersökningar som riktar 

sig mot allmänheten (Fredriksson & Pallas, 2016, 159–160). Dessa perspektiv gick att 

sammankoppla med Migrationsverkets arbete på̊ Facebook. Den tidigare forskningen 

synliggjorde hur kombinationen av flera perspektiv la grunden för Migrationsverkets 

strategiska kommunikation på Facebook. 

 

Vidare har Fredriksson och Pallas (2014) även undersökt hur medias arbetssätt blivit en del 

av myndigheters anpassning till omvärlden. Rapporten omfattar dokumentanalyser och 

observationer av flertalet svenska förvaltningsmyndigheter. Syftet var att se hur 

myndigheterna utvecklade metoder och strategier för att aktivt kunna påverka betydelsen 

medier har på verksamheten (Fredriksson & Pallas, 2014, 3). Författarna drar slutsatser i att 

svenska myndigheter i stor utsträckning anpassat sig till mediernas normer. Bland annat 
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med arbetsrutiner och språkanpassning relaterat till media (Fredriksson & Pallas, 2014, 26). 

Resultatet från rapporten (2014) har stöttat den egna studien om Migrationsverket 

kommunikation. Migrationsverket tillvägagångssätt på Facebook kunde ha formats av 

strategier för att effektivt nå ut med information till mottagarna, likt det sätt som Fredriksson 

och Pallas kom fram till genom sitt arbete 2014. 

 

2.1.2 Internationella studier 

Ekonomerna Picazo-Vela, Gutiérrez-Martínez och Luna-Reyes (2012) har skrivit en rapport 

om hur 250 medarbetare inom mexikanska myndigheter uppfattar risker, fördelar och 

strategiska direktiv inom sociala medier. I rapporten diskuteras hur plattformen används för 

informationsspridning till allmänheten och andra intressenter, samt hur detta bidrar med 

ökad transparens hos myndigheten (Picazo- vela, Gutiérrez-Martínez & Luna-Reyes, 2012, 

505–506). Rapporten visar dock flera risker med myndigheters användande av sociala 

medier. Dessa är bland annat tillgänglighet av offentliga dokument, säkerhetsrisker eller 

saknaden av administrativ kunskap hos myndigheten (Picazo-vela, Gutiérrez-Martínez & 

Luna-Reyes, 2012, 506). Författarna menar att användandet av sociala medier tillför 

förbättringar för både organisation och befolkning, men att myndigheterna inte ska bortse 

från riskerna. Om en större mängd människor skulle få tillgång till teknologin och delta i 

diskussioner, finns risk för att myndigheten förlorar kontroll över agendan (Picazo-vela, 

Gutiérrez-Martínez & Luna-Reyes, 2012). Detta kunde kopplas till migrationsverkets 

kommunikation på Facebook. Speciellt hur deltagarnas politiserade åsikter påverkade 

makten som myndigheten hade över sitt eget konto. Om myndigheten inte haft tillräckligt 

med kunskap fanns det risk att deltagarna tog makten över agendan på Facebook. 

 

Informationsvetarna Berlot, Jaeger, Munson och Glaisyer tar i sin artikel (2010) upp 

positiva aspekter med användandet av sociala medier. Enligt dem är deltagande, 

innovationer, lösningar och transparens några faktorer som formar hur interaktionen ser ut 

mellan myndighet och allmänhet. Författarna framhäver dock bakomliggande problematik 

i användandet av sociala medier. Bland annat tar de upp frågor som berör integritet, säkerhet 

och meddelandes träffsäkerhet som svårigheter inom offentlig sektor. De menar att sociala 

mediers tendenser med “snabba svar” leder till att det aldrig finns slutgiltiga styrdokument 

att arkivera för myndigheten (Berlot, Jaeger, Munson & Glaisyer, 2010, 10–11). 

Författarnas resonemang kring risker och fördelar på sociala medier togs i beaktning i vår 

studie om Migrationsverkets kommunikation på Facebook. Forskningen gav oss djupare 

förståelse vad gäller myndighetens aktivitet på Facebook. Detta innefattade både fördelarna 
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gällande att förstå allmänheten och problematiken rörande att misslyckas med budskapen 

som Migrationsverket ville förmedla. 

 

Informationsvetarna Alam och Walker har genom en kvantitativ analys av australiensiska 

myndigheters Facebooksidor undersökt hur sidorna används och hur deltagandet från 

allmänheten ser ut (Alam & Walker, 2011). Författarna analyserade sex stycken 

Facebooksidor från området turism, skattebetalning och nationellt försvar i Australien. 

Resultaten framhävde stora skillnader i deltagandet mellan de olika områdena. Exempelvis 

fick en sida gällande skattebetalning enbart ett fåtal kommentarer under ett halvår. Medan 

en sida angående turism var väldigt populär med ständigt deltagande (Alam & Walker, 

2011). Skillnaden mellan dessa två sidor var att allmänheten ansåg att sidan för turism var 

mer attraktiv än sidan för skattebetalning. I och med det obalanserade deltagandet såg 

författarna även att myndigheten var mer aktiv på sidan för turism än på sidan för 

skattebetalning. Författarna drog slutsatsen att myndigheter idag inte kan nöja sig med att 

moderera plattformen för att skapa deltagande. Myndigheter måste själva delta lika mycket 

som allmänheten för att visa sig aktiva och trovärdiga. Genom ett ökat deltagande på mediet 

kan det ge myndigheten en positiv effekt då de ökar organisationens transparens (Alam & 

Walker, 2011). Slutsatserna från artikeln kunde användas i vår studie, då Migrationsverkets 

egna deltagande var ett av skälen till att allmänheten vänder sig till Facebook. Det var inte 

bara att publicera innehåll som räknades, utan även hur myndigheten integrerade med 

deltagarna och exempelvis svarade på frågor. 

 

Tidigare nämnd forskning visar hur myndigheter har använt sociala medier nationellt och 

internationellt. Problematiken som finns i användandet av sociala medier är många. Det 

handlar till stor del att bibehålla makten över agendan då deltagandet kan vara 

opinionsbildande och kritiskt till myndighetens arbete. Forskningen tar även upp fördelarna 

med att exempelvis snabbt kunna sprida meddelanden och integrera med allmänheten. Detta 

ger en inblick i hur myndigheter använder sig av strategisk kommunikation, samt kan arbeta 

med opinionsbildning. 

 

Vad gäller tidigare forskning om Migrationsverket och dess arbete på Facebook fanns det 

inga tidigare studier, vilket gjorde det än mer intressant att undersöka. Med en diskursanalys 

av Migrationsverket hoppades vi kunna ge ett nytt perspektiv kring hur myndigheten 

förmedlade sitt budskap och arbete via Facebook.            
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2.2. Diskurs 
Begreppet diskurs kan definieras på olika sätt men generellt brukar det nämnas som “ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen på” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 7). 

Diskursanalys beskrivs som studiet av tal och texter. De centrala punkterna i analysen utgörs 

av språket som produceras när exempelvis två eller fler personer pratar, sms:ar eller 

interagerar med varandra på ett eller annat sätt (Berglez, 2010, 271). Genom diskurser 

skapas världar där sociala relationer byggs upp och i studiens sammanhang blir det 

intressant att studera varför en viss presentation blir betraktad som sann eller falsk 

(Börjesson & Palmblad, 2007, 10–11). Med hjälp av diskurs kunde vi se om 

Migrationsverkets inlägg sågs som den enda sanningen för mottagaren, eller som en 

felaktigt representerad världsbild. 

 

2.2.1. Makt 

Michel Foucault följer i sin teori en socialkonstruktivistisk premiss om att kunskap inte är 

en avspegling av verkligheten utan skapas av människor i samspel med varandra. Sanningen 

är en diskursiv konstruktion där olika nivåer av kunskap bestämmer vad som klassas som 

sant eller falskt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 19). Syftet med Foucaults teori är att 

urskilja vad som över huvud taget kan sägas samt vad som är otänkbart att säga (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, 19).  

 

Något som genomsyrar Foucaults diskursteori är begreppet makt. Definitionen av makt är 

inte någonting en människa äger. Makten kan snarare liknas vid ett maskineri som består av 

en serie med avancerade tekniker och socialt handlande (Berglez, 2010, 267–268). 

Exempelvis kan Facebook ses som ett maskineri som kontrolleras och modereras av olika 

personer inom en organisation. På Facebook skapades diskurser och kunskap om världen 

med en egen prägel. Begreppet makt kan ses som styrande eftersom det skapar en viss 

bestämd kunskap om den sociala världen. Dock så utesluter makten andra möjliga sätt att 

se världen på (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 20). Foucaults kunskaps- och 

maktbegrepp får konsekvenser med hans syn på sanningen. Detta eftersom han hävdar att 

sanningen aldrig nås då ingen talar från en position utanför diskursen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, 21). Diskursen formar en ”bubbla” som individer blir knutna till och därför 

inte kan ta avstånd från. Sammanfattningsvis bör det poängteras att om man inte kan nå 

fram till sanningen ska man inte heller ställa frågor om vad som är sant eller falskt. Centralt 

är hur sanningseffekter hjälper oss att se vad som är sant eller falskt genom socialt 

handlande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 21). I vår studie baserades sanningseffekter 
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från två håll där Migrationsverket och mottagaren tog varsitt anspråk på vad som var sant 

eller falskt om migrationen. Det kunde bero på att de olika grupperna ingick i två olika 

diskurser med olika perspektiv och kunskap om världen. Med hjälp av Foucaults teori 

analyserade vi den diskursiva processen som rådde på Migrationsverkets Facebooksida. Det 

gav oss ett kritiskt perspektiv på hur allmänheten och migrationsverket konstruerade 

sanning eller falskhet. Dessutom fick vi perspektiv på hur migrationsverket förhöll sig till 

detta i sitt deltagande med allmänheten. 

 

2.2.2. Kritisk diskursanalys 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys ligger som grund för vår studie. Hans 

analysmodell är inspirerad av Frankfurtskolan och dess kritiska teorier mot styrande 

ideologier. Fairclough menar att diskurser får flera olika funktioner, som bidrar till 

upprätthållandet av rådande maktstrukturer (Bergström & Boréus, 2012, 374). Den kritiska 

diskursanalysen används för att analysera tal-, skriftspråk och bilder. Fairclough använder 

den tredimensionella modellen på forskningsmaterial om kommunikation och samhälleliga 

strukturer för att urskilja olika samhällsfenomen mellan två parter (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, 67, 74). 

 

Med hjälp av modellens första steg, som är textnivån, analyseras text väldigt grundläggande. 

Modellens andra steg, den diskursiva praktiken, används för att synliggöras hur texter 

produceras, distribueras och konsumeras. I steg tre integrerar Fairclough social praktik som 

sätter diskursen i större socialt sammanhang. Den innefattar både andra diskursiva områden 

och icke- diskursiva områden i samhället (Bergström & Boréus, 2012, 375–376). Resultatet 

med den tredimensionella modellen är att påvisa påstådda maktstrukturer i samhället och 

bidra till en social förändring. Faircloughs verktyg i den tredimensionella modellen 

möjliggjorde en grundlig analys av Migrationsverkets inlägg på Facebook. Modellen 

användes även för att sätta materialet i relation till allmänhetens kommentarer och förstå 

makten mellan de två sidorna. Genom modellen kunde vi spekulera om huruvida 

Migrationsverket förhöll sig till sociala strukturer i samhället eller motsatte sig dem. 

 

Fairclough använder sig av begreppen interdiskursivitet och intertextualitet för att förklara 

hur texter och diskursiva praktiker förklaras i relationen till varandra. Interdiskursivitet är 

en del inom intertextualitet, som betyder hur text bygger på tidigare texter likt en kedja. 

Dessa har historiskt sett bidragit till förändring samt utveckling av textens mening ur 

kulturella såväl som sociala aspekter (Fairclough, 1992, 102). När etablerade diskurser 
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används på nya sätt skapas en förändring. Dock finns det begränsningar i användningen av 

nya diskurser då maktrelationer förhindrar användandet av dem i samhället (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, 78). Klasskillnader kan vara en orsak till förhindrandet. Frångår 

man diskursen inom klassen bryter man mot normen. Detta applicerade vi på studien för att 

kunna urskilja hur texter återskapades i Migrationsverket inlägg och mottagarens 

kommentarer. 

 

För att sammankoppla förändringen av diskurser och text med social praktik använder sig 

Fairclough av ideologi och hegemoni för att förklara maktrelationerna i användandet av 

språk. Han menar att ideologi finns inom diskursen och samlar människor i samhälleliga 

fack sett ur klass och kön. Dessa fack stärker den styrande klassen och bibehåller ställningen 

i den sociala ordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 79). Detta återspeglas genom 

diskurser som skapas och återskapas inom ideologins ramar. Ordningen leder till sociala 

regler kring hur, samt av vem, diskurser används (Fairclough, 1995, 72). För att vidare 

förklara ideologi och diskurs använder sig Fairclough av hegemoni. Han baserar teorin på 

Antonio Gramscis grundtankar om en dominerande klass som styr över ekonomiska, 

kulturella, politiska samt ideologiska områden i samhället (Fairclough, 1995, 76). Dock 

uppnås inte hegemonisk dominans genom att styra med järnhand, utan bygger på att skapa 

allianser och integrering ur ideologisk aspekt. Dominansen uppnås genom att vinna 

samtycke och implementering av den styrande klassens strukturer (Fairclough, 1995, 76). 

Detta kunde vi koppla till den egna studien och använda för att urskilja myndighetens 

eventuella bakomliggande mening, exempelvis med transparenta och neutrala inlägg på 

Facebook. 

 

Fairclough delar Gramscis tankar om att subjekt struktureras efter ideologi samt hegemoni 

vilket bedöms ur social effekt, snarare än deras sanningsvärden. Användandet av hegemoni 

inom diskursanalys synliggör processerna som skapar eller återskapar sociala relationer som 

finns inom diskursen. Där sammankopplas även diskursiva förändringar till ideologiska 

förändringar för att urskilja kampen inom diskurs såväl som kampen inom ideologi 

(Fairclough, 1995, 78). 
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3. Material och metod 

3.1 Material 

Studiens material baserades på publiceringar Migrationsverket gjort på Facebook samt ett 

urval av kommentarer från samtliga inlägg. Forskningsfråga ett och två besvarades genom 

analysen av bilder samt filmer med tillhörande text publicerat på Facebook. Forskningsfråga 

tre besvarades med hjälp de utvalda kommentarerna som fanns på varje publicering. Urvalet 

av kommentarer baserades på de tio första kommentarerna, då alla kommentarer utgjorde 

ett för stort material för att vara hanterbart inom tidsramen för denna studie. Kommentarer 

som ledde till diskussion privatpersoner emellan uteslöts i analysen för att undvika att det 

tänkta ämnet i myndighetens inlägg skulle falla bort. Dock inkluderades alla svar från 

myndigheten, då Migrationsverkets respons föll inom ramen för studiens frågeställning. 

 

Valet av kommentarerna baserades även på deras språk. Materialet avgränsades till att 

enbart innefatta kommentarer skrivna på svenska, engelska eller med användandet av 

"emojis". Emojis är figurer med uppgift att förmedla känslor och är vanliga på sociala 

medier. Dessa figurer inkluderades i analysen då det simpla budskapet i känslorna var lätta 

att tolka i analysen. Andra språk än ovan nämna exkluderades, då det skulle ta längre tid att 

behöva översätta dem med tekniska verktyg. Det hade även varit svårt för oss att säkra en 

korrekt översättning, vilket hade kunnat ge missvisande svar till analysen. 

 

Studiens material avgränsades till publiceringar gjorda under perioden 17:e november 2017 

och 18:e januari 2018. Materialet bestod av alla inlägg gjorda under tidsperioden, totalt 29 

stycken, och innehöll både text, bild och film. Anledningen till studiens urval av material 

var Migrationsverkets aktivitet på Facebook. Myndigheten har varit aktiv på mediet under 

många år och alla inlägg som publicerats av Migrationsverket hade inte varit hanterbart sett 

till studiens tidsram.  

 

I urvalet av material har vi även tagit hänsyn till etiska aspekter. En viktig fråga inom 

forskningsetiken är huruvida privatpersoners integritet skyddas i samband med en 

forskningsstudie (Vetenskapsrådet, 2017, 8). I undersökningen av Migrationsverkets 

kommunikation på Facebook uppstod en sådan problematik då materialet och analysen 

innefattade en utsatt målgrupp. Eftersom många kommentarer handlade om asyl på 

personligt plan kunde vi dra slutsatsen att många var asylsökande. Att studiens material och 

analys skulle resultera i att målgruppen svartmålades som en divergerande grupp i samhället 
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undveks i största möjliga mån med hjälp av anonymitet. Däremot kunde kommentarerna ses 

som offentlig handling då de befann sig på Migrationsverkets Facebooksida som var öppen 

för allmänheten. Trots detta kunde materialet där enskilda individers namn syntes, vara 

problematiskt att involvera i studien då personerna inte informerades om att deras 

interaktion med myndigheten skulle inkluderas i en vetenskaplig studie. Resultatet blev att 

vi uteslöt deltagarnas namn i studien eftersom studiens syfte var att undersöka responsen 

och deltagandet, inte vem som skrivit kommentaren. 

 

3.2 Metodbeskrivning: Den tredimensionella modellen 

Den kritiska diskursanalysens tredimensionella modell, skapad av Fairclough, beskriver hur 

diskursers språkliga element bidrar till konstruktionen av sociala identiteter, sociala 

relationer och användandet av kunskap i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

72–73). Fairclough anser även att analysen av diskurser ska fokusera på två områden. Det 

första området är den kommunikativa händelsen, som är det sammanhang där språk används 

genom talad, skriven eller visuell text. Med visuell text menas exempelvis text i bilder eller 

filmer. Det andra området är diskursordningen. Den innefattar olika typer av diskurser som 

används i relation till varandra. I en diskursordning kan det alltså finnas olika diskurser där 

normer samt regler strukturerar olika typer av beteendemönster (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, 73). Diskursordningen är inte statisk utan förändras av språkbrukare som kan 

tillföra nya diskurser till en social intuition. En sådan förändring kan leda till en kamp 

mellan diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000. 76). En kamp mellan diskurser 

uppstår när två parter talar eller skriver på olika sätt om samma ämne eller händelse. Då 

uppstår problematik i kommunikationen som även kallas för en diskursiv kamp. Dessa två 

områden använde vi i analysen av Migrationsverkets kommunikation på Facebook. Först 

för att analysera den kommunikativa händelsen och sedan för att analysera hur deltagarna 

och myndigheten använde diskurser i sin kommunikation emellan varandra.  

 

Diskurstyper som används inom olika områden eller institutioner baseras enligt Fairclough 

på olika genrer och praktiker i samhället. En genre knyter samman en bestämd social praktik 

och ett bestämt språkbruk som konstruerar formen av hur språket används. Ett exempel på 

detta kan vara hur politiker, journalister eller tjänstemän använder ett visst språkbruk inom 

respektive yrkesgenre (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 73). I den diskursiva praktiken 

används diskurser och genrer på ett bestämt sätt, utifrån den kontext där den producerats 

samt konsumerats inom. I studien använde vi begreppet genre för att urskilja 
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Migrationsverkets sätt att producera text och huruvida den var statisk i hela materialet, eller 

om den förändrades genom olika typer av inlägg. 

 

Den tredimensionella modellen har använts som ram i vår studie för att analysera språkbruk 

ur tre olika nivåer. Med hjälp av textnivå har vi analyserat textens uppbyggnad. 

Textnivån innefattar både skrift, tal och bilder (Fairclough, 1995, 97). Genom textens 

egenskaper konstrueras diskurser och förhållningssätt gentemot en kommunikativ händelse 

som går att uppfatta (Fairclough, 1992, 71). Textnivån möjliggjorde en tolkning om vilket 

språk Migrationsverket använde på Facebook. Det intressanta var att se huruvida texten 

ledde till konstruktionen av specifika diskurser, samt hur mottagarnas kommentarer 

formades utifrån myndighetens publiceringar. Det var viktigt under denna nivå att inte göra 

djupare analyser och tolkningar, utan enbart konstatera grundliga diskursiva element i 

texten. Detta eftersom man enbart ville se hur språket i den kommunikativa händelsen var 

uppbyggt. 

 

Nästa steg är att analysera den diskursiva praktiken. Där tolkas den kommunikativa 

händelsen i form av språkets produktions- och konsumtionsprocess. Dessa processer 

innefattar både hur meddelandet skapas och skickas, samtidigt som det mottas och tolkas. 

Nivån innefattar tolkandet av sociala faktorer som värderingar, genrer och attityder på 

Facebook. Här analyseras den kommunikativa processen från avsändare till mottagare som 

ger en bredare kontext till den kommunikativa händelsen (Fairclough, 1992, 79–80). 

Processen fokuserar på tillvägagångsättet, exempelvis genom vilket medie avsändare och 

mottagare befinner sig på. Den diskursiva praktiken har använts för att analysera hur 

mottagarna på Facebook uppfattade Migrationsverkets produktion av diskurser och genrer, 

samt hur eventuell dialog genomfördes på mediet. 

 

Till sist analyseras den sociala praktiken. Den bidrar till att kunna se texten samt dess 

diskursiva praktik ur ett samhälleligt perspektiv med sociala och ideologiska strukturer 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 90). Den sociala praktiken sammankopplar de andra 

nivåerna med ideologiska strukturer i samhället. Utifrån detta analyseras sedan om 

diskursen reproducerar eller omstrukturerar diskursordningen i samhället. Om användandet 

av en diskurs omstrukturerar ordningen kan det urskiljas som en hegemonisk kamp inom 

diskursordningen. Om diskursen reproducerar diskursordningen så bidrar det till ett fortsatt 

användande av rådande diskurs (Fairclough, 1992, 95). Den sociala praktiken möjliggjorde 

både en förklaring till myndighetens struktur, samt om kommunikationen på Facebook 
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resulterade i ett maktutövande av Migrationsverket. Vi använde även social praktik för att 

se huruvida negativa kommentarer på inläggen bidrog till en diskursiv kamp. En kamp som 

kunde kopplas till rådande samhällsstrukturer utanför den kommunikativa händelsen. 

 

I vår studie användes den tredimensionella modellen för att urskilja tilltal och interaktion 

mellan Migrationsverket samt mottagaren. I modellen fann vi möjligheter till tolkning av 

myndighetens användande av språk och diskurser i inläggen. Detta samtidigt som 

mottagarens språkliga inslag av anklagelser och argument i kommentarerna kunde 

analyseras. Målet med användandet av den tredimensionella modellen var att urskilja 

kopplingen mellan språkbruket i texterna till den sociala praktiken. Det viktiga var att se 

om användandet av diskurser upprätthöll eller ifrågasatte den sociala ordningen på 

Migrationsverkets Facebooksida. Vi ville även granska hur en kommunikativ händelse 

formades i förhållandet till diskursordningen som Migrationsverket etablerat (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, 76).  

 

3.3 Metodbeskrivning: Kvalitativ intervju 

För att få en tydligare bild av Migrationsverkets sociala mediestrategier kompletterades 

diskursanalysen med en kvalitativ intervju. Vi fick kontakt med Hanna Bjurbäck som är 

redaktör på Migrationsverkets Facebooksida och som deltog i vår studie. Till detta skrevs 

en semistrukturerad intervjuguide som underlag för intervjun (se bilaga 1). Målet med 

intervjun var att få en bild av hur Migrationsverket arbetar på Facebook och Bjurbäck gav 

oss konkreta svar som kunde kopplas till studiens problematisering.   

 

På grund av det geografiska avståndet till Migrationsverkets huvudkontor, stationerat i 

Norrköping, genomfördes intervjun via telefon. Intervjumetoden i sig utelämnade 

information som exempelvis kroppsspråk och gester. Visuella delar som inte var 

nödvändiga enligt oss då myndighetens tankar och svar var mer relevant än den visuella 

framställningen av dem. 

 

Under intervjun användes en ljudupptagare i samtycke med Bjurbäck. Enligt sociologen Jan 

Trost är ljudupptagare en fördel då intervjuaren slipper ta anteckningar och inspelningen 

möjliggör även att man kan gå tillbaka och lyssna på tonfall vid behov (Trost, 2010, 74). 

Nackdelen med ljudupptagare är dock det tidskrävande arbetet att spola genom ljudfilen för 

att hitta detaljer (Trost, 2010, 75). Utöver användandet av ljudupptagare finns etiska regler 
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att ta hänsyn till under en intervju. Ett exempel är att intervjupersonen ska ge sitt samtycke 

till intervjuns syfte. Relevanta åtaganden för intervjun som genomfördes i samband med 

studien beskrivs i intervjuguiden. 

 

Den kvalitativa intervjun har inte analyserats utifrån den tredimensionella modellen, utan 

har fungerat som underlag i analysen av materialet. Detta för att kunna styrka våra 

iakttagelser och argument gällande Migrationsverkets kommunikation på Facebook.  

 

3.4 Metoddiskussion 

Ovan presenterade metoder resulterade i både för- och nackdelar i vår studie. Fördelen med 

denna typ av kvalitativ studie är att den ger djupare förståelse kring ett specifikt ämne eller 

händelse. Detta eftersom inriktningen mot ett enskilt fenomen koncentreras och kan 

förklaras bättre och djupare. Nackdelen med kvalitativa studier är att materialet som 

undersöks inte ensamt kan representera verkligheten. För att ha möjlighet att dra slutsatser 

krävs det bredare och mer omfattande forskning kring samma område som är mer 

representativt (Ejvegård, 2009, 35–36). Detta var dock inte problematiskt i vår egna studie 

då syftet var att undersöka kommunikationen, inte att dra slutsatser om hur 

Migrationsverkets arbete sett ut över en längre period. 

 

Även om den kritiska diskursanalysen och den tredimensionella modellen har gett oss 

många fördelar och verktyg finns det riktad kritik mot den. Kritiker till Fairclough menar 

exempelvis att det inte är tydligt hur mycket ur social praktik som ska användas för att nå 

korrekta resultat. Man vet alltså inte hur mycket ideologiska och hegemoniska perspektiv 

från samhället man ska koppla till den kommunikativa händelsen. Ett annat problem som 

har uttalats är att Fairclough inte sammankopplar andra teorier som kretsar runt kultur eller 

sociologi till analysen. Detta leder till att Faircloughs modell är svåranvänd, då det inte är 

tydligt vilka andra teorier som ska användas för att uppnå vetenskaplighet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, 93). Däremot försökte vi undvika denna problematik då syftet 

var att undersöka migrationsverkets kommunikation på Facebook. Det skapade en 

avgränsning där mängden social praktik och inblandning av andra teorier inte hade lika stor 

betydelse som i andra mer omfattande studier. 
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4. Analys och resultat 

4.1 Teman 

I analysen har vi utgått från presenterade teorier samt tidigare forskning och analysen har 

strukturerats utefter den tredimensionella modellens nivåer. Löpande har direkta exempel 

tagits upp hämtat från materialet för att ge läsaren en tydlig bild över analysen. Slutligen 

presenterades resultat och diskussion om vår studie av Migrationsverkets kommunikation 

på Facebook och mottagarnas deltagande.  

 

I ett tidigt skede av analysen urskildes två tydliga teman i myndighetens publiceringar på 

Facebook. Det första temat var Den informerande myndigheten. Detta tema baserades på 

presentation av tabeller och statistik, samt nyheter och information som handlade om 

Migrationsverkets arbete. Det andra temat var Den berättande myndigheten, där innehållet 

skilde sig från det föregående temat i form av att det nu var människor och personporträtt 

som var i inläggens fokus. Vid snabb överblick kunde innehållet i dessa två teman vara 

snarlika, men vi skiljde dem åt genom hur inläggen såg ut. Tabeller och statistik förmedlade 

en ensidig form av information, medan personporträtten kunde innehålla flera olika sorters 

information beroende på vem som var mottagare och skulle tolka meddelandet. 

 

Anledningen till att vi inte skapade fler teman var på grund av att det fanns likheter i 

Migrationsverkets publiceringar. Exempelvis så skilde vi inte på cirkeldiagram och 

stapeldiagram, utan vi gjorde valet att samla dem under ett bredare tema, ”den informerande 

myndigheten”. Lika så var fallet med ”den berättande myndigheten”, där vi inte gjorde 

skillnad på mindre saker som visualiserandet av antingen vuxna eller barn i inläggen. Vi 

ansåg även att dela in materialet i flera teman skulle bli svårt att hantera med hänvisning till 

studiens tidsram. 

 

Ovan presenterade teman analyserade vi med hjälp av den tredimensionella modellens 

samtliga tre nivåer. Det gjordes för att få en tydlig struktur över materialet, samt för att 

kunna jämföra Migrationsverkets olika typer av publiceringar noggrant. Kommentarerna 

som var knutna till inläggen på varje tema inkluderades i analysarbetet för att urskilja 

eventuella mönster i responsen och för att synliggöra den påstådda diskursiva kampen 

mellan allmänhet och myndighet. 
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4.2 Textnivå 

4.2.1 Migrationsverkets inlägg 

Inledningsvis kunde vi inom temat ”den informerande myndigheten” på textnivå se att 

Migrationsverkets kommunikation på Facebook följde en tydlig struktur. Den skrivna texten 

baserades på information, redogörelser och faktamässiga påståenden som ledde till en 

byråkratisk migrationsdiskurs. Med en byråkratisk migrationsdiskurs menade vi att texten 

var till synes neutral. Inga värderande åsikter, uttalanden eller politiska aspekter förekom i 

inläggens texter. Exempel på detta var inläggen;  

 

“Familjeanknytning var det vanligaste skälet att flytta till Sverige under 2017” 

– 

“Det är skillnad på att vara asylsökande och kvotflykting. Båda gruppernas ärenden utreds av 

Migrationsverket, men kvotflyktingar får automatiskt permanent uppehållstillstånd” 

 

Här sågs hur myndigheten ofta nämnde sig själva i tredje person, konstruerade påståenden 

eller fakta på egna undersökningar och hänvisade ofta till sig själva som källa. Exemplen 

visade även att Migrationsverket i sina inlägg eftersträvade att förklara myndighetsutövande 

på ett, enligt oss, neutralt sätt till mottagarna på Facebook. 

 

De två presenterade citaten visade strukturen i retoriken för hela temat vilket vi kopplade 

till Migrationsverkets diskursordning. Denna diskursordning omfattade det centrala samt 

strikta användandet av diskurser i både inlägg och svar som myndigheten publicerat. I valet 

av retorisk uppbyggnad, redogörande format och avsaknaden av personliga aspekter i 

inläggen formades neutralitet av Migrationsverket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

73). 

 

Myndighetens presentation av fakta och redogörelse påvisade en tydlig position av ett 

byråkratiskt förhållningssätt i utformandet av inläggen. Språkbruket innehöll inte känslor 

eller personliga attityder, där ett exempel var inlägget nedan som handlade om skillnaden 

mellan kvotflykting och asylsökande. Där fick den ena permanent uppehållstillstånd och 

den andra inte. Inlägget visade även hur Migrationsverket benämnde sig själva i tredje 

person, istället för i första person. Detta tolkade vi som att de intog en neutral ställning till 

det som publicerades på Facebook och därigenom presenterade sig själva som en 

byråkratisk myndighet.  
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Migrationsverket använde sig av olika visuella verktyg, framtagna genom de senaste 

branschrekommendationerna. Verktygen användes för att redovisa fakta i form av siffror 

och text (Migrationsverket, 2015a). I exemplen ovan syntes de vanligast formerna av hur 

Migrationsverket presenterade information. I bilden till vänster användes tabeller och 

diagram och i bilden till höger redogjordes information genom text. Formaten ovan var 

återkommande verktyg som Migrationsverket använde sig av i samband med förtydligande 

eller redogörelse av fakta. Generellt såg vi att Migrationsverkets använde sig av fyra olika 

grafiska profiler för att förmedla sitt budskap. På textnivå̊ såg vi även likheter mellan dessa 

profiler i form av färger, där lila, gult och vitt var återkommande. Migrationsverkets 

logotyper förekom även på allt publicerat material, antingen i vit eller röd färg som 

placerades i höger nedre hörn, eller transparent i bakgrunden. 

 

Inläggen som tillhörde temat ”den berättande myndigheten” baserades på retorik som också 

inkluderats i den byråkratiska migrationsdiskursen. Texterna till bilderna var skrivna på 

liknande sätt, oavsett om det var redogörelse av information eller berättande. Detta då 

information och redogörelse var centralt i formandet av Migrationsverkets texter. Exempel 

på detta var;  

 

“Många kvotflyktingar vidarebosätts från flyktingläger som gränsar till kriser och konflikthärdar” 

– 

“Idag är det Internationella migrationsdagen. Läs fler berättelser i sin helhet och möt fler personer som har 

flyttat till Sverige av olika skäl och drivkrafter” 

 

Språkbruket som användes inom det berättande temat hade neutral ton som enbart 

informerade mottagaren om ett specifikt ämne och i vissa fall hänvisade läsaren till 

hemsidan för mer information. 

 

18 januari 2018 20 december 2017 
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Temat följde, likt föregående, samma strukturer i texterna som vi relaterade till 

Migrationsverkets byråkratiska position. Inläggen framställdes utan specifika värdeord som 

var känslomässigt laddade eller politiskt vinklade. Inlägget gällande uppmärksammandet av 

internationella migrationsdagen var ett exempel på detta. Där spred myndigheten kunskap 

utan värdeladdade ord eller inblandning av känslor och värderingar till händelsen, trots att 

inlägget handlade om Migrationsverkets arbete.  

 

  

 

 

Det som skiljde temana åt var själva framställningen av information. Inom ”den 

informerande myndigheten” så knöts inläggen till tabeller och statistik där fokus var att 

sprida fakta. Bilderna och filmerna som tillhörde temat ”den berättande myndigheten” 

framhävde istället individer i olika situationer. Ett exempel var urklippet från en film som 

syns ovan. Inlägget handlade om kvotflyktingar. På textnivå såg vi människor som befann 

sig i en viss situation. Publiceringarna innehöll även musik samt grafisk text som förklarade 

processen kring kvotflyktingar. Dessa musikaliska och grafiska element var återkommande 

i flera filmer publicerade av myndigheten. Nästa exempel hade samma typ av struktur. Där 

fick en människa stå i fokus, kombinerat med Migrationsverkets grafiska text. Dessa typer 

av inlägg där bilder på människor förekom var inte vanligt i det analyserade materialet. Vi 

tolkade att dessa bilder frångick den byråkratiska migrationsdiskursen, då formen som rådde 

i bilderna skilde sig från det tidigare formerna av innehåll. Trots likheter i den grafiska 

profilen med återkommande färger och logotyper, skilde sig publiceringen i och med 

porträtterandet av människor.  

  

5 december 2017 18 december 2017 
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4.2.2 Mottagarnas kommentarer 

När vi analyserade kommentarerna som tillhörde temat ”den informerande myndigheten”, 

var responsen blandad. Negativa kommentarer förekom oftare än positiva och handlade 

exempelvis om personlig problematik samt kritik mot myndighetens uppdrag. Frekvent 

återkommande var att Migrationsverkets ämne ofta byttes ut till det mottagaren ansåg vara 

viktigast ur hens perspektiv. Exempelvis var frågor om handläggning, asylprocesser, 

statistik eller ren kritik mot myndigheten vanliga i kommentarerna. Vi tolkade att 

Migrationsverkets transparenta framställning av fakta inte togs in av mottagaren som 

sanning, eftersom kommentarerna oftast innehöll kritiska och tvivlande påstående mot 

inläggen. Dessa påståenden innehöll känslomässigt språkbruk som enligt oss tillhörde en 

allmän migrationsdiskurs. Den allmänna migrationsdiskursen ansåg vi var mycket bredare 

än den byråkratiska diskursen som hade tydligare direktiv och struktur i språket. Den 

allmänna migrationsdiskursen kunde alltså användas av människor som både var positiva, 

negativa eller ifrågasättande till migrationspolitiken i Sverige. 

 

I de fall kommentarerna höll sig till myndighetens ursprungliga ämne såg vi tecken på 

intertextualitet. Detta eftersom mottagaren tog till sig meddelandet och svarade på 

budskapet, trots dess negativa attityd (Fairclough, 1992, 102). Enligt Bjurbäck (2018) 

eftersträvade Migrationsverket många kommentarer på sina inlägg. Kommentarerna visade 

för myndigheten att ämnet var relevant att ta upp. Bjurbäck nämnde även att så länge 

kommentarerna inte bröt mot reglerna, så hade alla rätt att yttra sina synpunkter oavsett vad 

inlägget handlade om. Detta tolkade vi som att Migrationsverket anpassat sin verksamhet 

på Facebook efter svensk lagstiftning. Detta i fråga om yttrandefrihet och egna riktlinjer 

angående neutralitet och transparens (Bjurbäck, 2018). Alla människor har rätt att uttrycka 

sina åsikter, oavsett om de sker i det politiska samtalet på öppen gata, eller på en 

Facebooksida. 

 

Analysen tydliggjorde att beroende på informativt innehåll genererades olika mängd 

deltagande och respons på Migrationsverkets publiceringar. Ett exempel var 

Migrationsverkets inlägg “Uppdatering: År 2017 beviljades 83% av alla avgjorda 

ansökningar om svenskt medborgarskap” och fick kommentarer av deltagare som “Varför 

Afghaner väntar så lång tid att får svensk medborgare?” eller “Hur länge dröjer det för att 

en ansökan får en handläggare?”. Detta jämfördes med Alam och Walkers studie på 

australiensiska myndigheter. De påvisade att olika myndigheter, utifrån ämnesområde, 

tenderade att få mer respons än andra (Alam & Walker, 2011). Migrationsverket 



 

 25 

ämnesområde riktade sig mot en mindre målgrupp som vi ansåg hade behov av 

myndighetens inlägg. Detta kunde vara en av förklaringarna till att responsen till stor del 

upplevdes riktad och följde tydliga mönster. Mottagaren hade inte ett allmänintresse utan 

ett behov av att få aktuell information från myndigheten.  

 

Vi tolkade vissa kommentarer som ett försök från mottagarna att bli sedda av myndigheten. 

Arga och kritiska kommentarer tenderade att få uppmärksamhet och svar från 

Migrationsverket. Bjurbäck (2018) menade att de själva ansåg att en kontinuitet i from av 

vanligt förekommande inlägg, exempelvis statistik och tabeller, var bra för att öka 

transparensen inom myndigheten. Dock såg de själva att engagemanget i form av 

kommentarer på denna typ av inlägg inte var lika hög jämfört med exempelvis 

personporträtt (Bjurbäck, 2018). 

 

När kommentarerna ur temat ”den berättande myndigheten” analyserades såg vi först 

likheter med det föregående temat. Mottagarna formade språkbruk och attityder på liknande 

sätt som kunde anses vara personliga, ifrågasättande och kritiska. Exempel på detta var;  

 

”Utvisa inte ateister till dödsstraff” 

– 

“From which country do you accept to live there?” 

 

Även i detta tema förhöll sig kommentarerna till den allmänna migrationsdiskursen i fråga 

om retorik och avvek från myndighetens byråkratiska diskurs. Migrationsverkets svar till 

kommentarerna formades retoriskt på samma sätt som inläggen, nämligen redogörande och 

informativt. Likt myndighetens svar, på föregående tema, påvisades den återkommande 

intertextualiteten i Migrationsverkets kommunikation till mottagarna. Svaren som 

Migrationsverket gav följde även här en tydlig byråkratisk diskurs. Vi urskilde att svaren 

hade tendenser att dirigera vidare mottagaren till den egna hemsidan för mer djupgående 

information. Alternativt avslutades dialogen med ett stängt svar som satte punkt för 

konversationen mellan Migrationsverket och mottagaren. En förklaring kunde vara 

Migrationsverkets interna mål att besvara alla frågor som kom in via Facebook. Dock 

innefattade målen att dialog och öppna svar formellt undveks då tiden inte skulle räcka till 

för att besvara alla kommentarer (Bjurbäck, 2018).   

 

Sammanfattningsvis tolkade vi att båda temana hade många likheter med varandra. 

Migrationsverkets användande av retorik återspeglades i båda temana som en byråkratisk 
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migrationsdiskurs. Centralt i språket var fakta, tydlighet och neutralitet, med det 

övergripande målet att sprida kunskap om myndighetens arbete till allmänheten 

(Migrationsverket, 2015a). Desamma gällde mottagarnas kommentarer, där teman inte hade 

betydelse vad gäller framförandet av argument och frågor till myndigheten. Skillnaden 

mellan temana var bilderna. Bildernas innehåll var antingen informativa med statistik, eller 

berättande med personporträtt som gav rum för den enskilda människan. 

 

4.3 Diskursiv praktik 

4.3.1 Migrationsverkets inlägg 

När vi analyserade Migrationsverkets inlägg i temat ”den informerande myndigheten” 

uppfattades tydliga mönster och strategier. De strategier Migrationsverkets använde sig av 

i produktionsprocessen kunde jämföras med tidigare forskning. Fredriksson och Pallas 

(2016) studie påvisar hur svenska myndigheter idag använder sig av flera perspektiv i sin 

strategiska kommunikation. Vår tolkning var att Migrationsverket först och främst använde 

ryktbarhetsperspektivet i presentationen av fakta och statistik. Detta då de använde sin redan 

existerande identitet för att påvisa trovärdighet i deras fakta, samt för att bibehålla sitt 

rådande rykte som offentlig myndighet. Vi urskilde även ett medborgerligt perspektiv med 

fokus på transparens och information. Migrationsverket använde ett enkelt språk för att 

informera myndighetens redogörelser till mottagarna; 

 

“Myndigheten har nått sina mål för 2017” 

– 

”Rättsmedicinalverket undersöker nya studier...pausar arbetet med åldersbedömningar” 

 

Inläggen hade neutral ton som påvisade Migrationsverkets ställning som myndighet med 

målet om att upprätthålla det demokratiska systemet i form av öppenhet i inläggen 

(Fredriksson & Pallas, 2016). Enligt Bjurbäck fokuserade Migrationsverket på strategier 

som neutralitet och noggrannhet i deras arbete. Inom kommunikationsenheten samarbetade 

flera olika grupper för att underlätta service mot allmänheten och spårningsarbetet till 

innehållet. 

 

Sättet som Migrationsverket skrev sina inlägg kunde även förklaras med språklagen, som 

beskriver de nationella bestämmelser om att svenska myndigheter ska använda ett vårdat, 

enkelt och begripligt språk (SFS 2009: 600, 11). Språklagens regler sätter alltså en nationell 

standard på språkanvändningen inom offentliga myndigheter. Detta kunde vi tydligt urskilja 
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i Migrationsverkets kommunikation på Facebook, då språket i inläggen var informativa, 

lättbegripliga och byråkratiska. 

 

Myndighetens bilder tillhörande inläggen kunde vi på diskursiv nivå tolka likt en 

förlängning av den skrivna texten. I dessa inlägg reproducerades Migrationsverkets 

diskursordning genom ett avskalat material som formade ett transparent budskap till 

mottagaren. Bilderna användes som ett förtydligande verktyg av Migrationsverkets för att 

exempelvis presentera och redovisa fakta om både myndighet och migration. Vi tolkade att 

Migrationsverkets grafiska profiler kunde ses som en igenkänningsfaktor och ”byråkratisk 

standard”. Detta eftersom samma typ av inlägg visuellt hade liknande form i det analyserade 

materialet och var vanligt återkommande. Myndighetens framställning av statistik och 

information framhävde på ett avskalat sätt samma mönster i bilderna, som vi tolkade i 

texterna. Migrationsverkets bilder inom temat ”den informerande myndigheten” väckte inte 

känslor enligt oss, utan hänvisade till kalla fakta. Detta kunde kopplas till Migrationsverkets 

interna mål med att ge ”stängda svar” till mottagaren (Bjurbäck, 2018). 

 

I temat ”den berättande myndigheten” fick vi på diskursiv nivå ett nytt perspektiv på 

Migrationsverkets inlägg. Det visuella materialet som Migrationsverket producerade hade 

en gemensam nämnare, alla innehöll porträtterandet av människor i olika situationer. 

Materialet bestod av både bilder och filmer som kunde kopplas till olika former av 

asylprocesser och migration. Även Migrationsverkets egna arbetsinsatser, i form av 

intervjuer av anställda, fick ta plats i temat. 

 

 

 

 

Bilden ovan var ett urklipp från en film som publicerats på Migrationsverkets Facebooksida. 

I filmen kunde vi tolka att det handlade om riktiga människor i utsatta situationer, som 

5 december 2017 
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indirekt behövde Migrationsverkets hjälp. Med hjälp av musik och bilder som väckte 

känslor tolkade vi inlägget som en strategi för att väcka känslor hos mottagaren och 

möjligtvis öka tilliten till deras arbete. Musik och stillbilder var återkommande element i 

materialet. Det tolkade vi som att Migrationsverket ville skapa en igenkänningsfaktor i 

materialet, men också för att sätta en egen prägel på deras inlägg. 

 

Eftersom filmen framställde människor som behövde hjälp, såg vi en berättande genre i 

studiens material. Vi tolkade denna berättande form som att Migrationsverket släppte taget 

om den byråkratiska diskursen för att istället använda sig av den moderna diskursen 

gällande hur man pratar om migration i bilder. Denna diskurs innehöll mer rum för 

”tyckande”, där det visuella materialet öppnade upp för friare tolkning av budskapet. Dock 

ansåg vi att Migrationsverket fortfarande höll sin neutrala ställning till materialet, även om 

det hade bytt karaktär och tema. Detta då de förklarande texterna tillhörande bilderna, 

vidhöll den byråkratiska standarden med neutralitet. 

 

Genom att använda en ny genre i publiceringarna tolkade vi att Migrationsverket införde ett 

nytt perspektiv i deras kommunikation på Facebook. Genom användandet av UNHCR:s 

bilder i det visuella materialet påvisades en tydlig koppling till en annan hjälporganisation, 

vars arbete och värdegrunder gick att relatera till Migrationsverket. Dessa inlägg skilde sig 

mycket från det tidigare byråkratiska tillvägagångssättet med att redovisa statistik i form av 

tabeller och diagram med hänvisning till den egna organisationen. Någonting som vi dock 

uppmärksammade var att Migrationsverket inte ensamma stod som avsändare för 

budskapet. Istället så förmedlade de enbart bilder från en annan organisation, vilket ledde 

till en stärkt neutral position. Migrationsverket sa inte själva hur världen såg ut, utan lät 

någon annan göra det. 

 

Från analysen kunde vi dra paralleller till den tidigare forskningen av Picazo-Vela m.fl. De 

menar att hög transparensen inom offentliga myndigheter kan leda till en ökad tillit från 

allmänheten (Picazo-Vela m.fl., 2012). Det nämns även att ökat användande av sociala 

medier från myndighetens sida kan resultera i misstro och sänkt tillit från allmänheten 

(Picazo-Vela m.fl., 2012). Däremot bör det poängteras att forskningen genomfördes i 

Mexiko där användandet av teknologi inom myndigheter, vid den aktuella tiden, var 

förhållandevis låg jämfört med andra länder.  
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Den kritiska misstron var tydligt etablerad på Migrationsverkets Facebooksida. Mottagarna 

var ofta negativa och kritiska i sina kommentarer då de ansåg att myndighetens publicering 

var slöseri med tid. De poängterade exempelvis att tiden det tog att publicera inlägget kunde 

läggas på något viktigare som handläggning, som ständigt kritiserats på grund av dess 

utdragna process. Dock tolkade vi att migrationsverkets användande av den nya genren var 

ett försök till att vinna tillit hos mottagaren och dämpa de kritiska rösterna.  

 

En annan tolkning vi gjorde var att myndigheten ville förtydliga sitt arbete som mycket 

viktigt i samhället. Att det faktiskt finns människor som befinner sig i utsatta situationer och 

behöver Migrationsverkets hjälp. Den berättande framställning av verksamheten som 

Migrationsverket använde sig av tolkades som opinionsbildande karaktär och indirekt 

politisk. Dessa tolkningarna kopplade vi till den tidigare forskningen som menar att PR-

kulturen bidrar till att myndigheter försöker vinna inflytande i samhället, istället för att 

enbart agera efter lag (Kjellgren & Johansson, 2008). Ur Migrationsverkets perspektiv var 

detta en fullt funktionell strategi. Detta då temat ”den berättande myndigheten” tillhörde 

den moderna diskursen som hade andra mål än den byråkratiska diskursen som 

myndigheten oftast förhållit sig till. Dock bör det nämnas att Migrationsverket användande 

av andra organisationers material återigen gav tecken på att de inte släpper det byråkratiska 

förhållningssättet till fullo. 

 

Produktionsprocessen och spridningen av denna typ av inlägg kunde förklaras som en form 

av maktutövande. Detta i den mening att myndighetens strategi, med både den byråkratiska- 

och moderna diskurs, skapade en bestämd kunskapssyn till mottagaren. Däremot bortsåg 

strategin från andra möjligheter att se världen från (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 20) 

och “låste” världsbilden till ett visst perspektiv. Ett exempel på detta var de inlägg där 

myndigheten använde sig av andra hjälporganisationers material. Presentationstekniken 

med utsatta människor i fokus presenterade UNHCR som en potentiell sanningseffekt till 

mottagaren där det visades vad dessa myndigheter arbetade med. De gav även kunskap om 

hur världen såg ut och hur migrationsdiskursen skapades. Dock så bortsågs andra sätt att se 

världen på och användandet av diskurser låstes av myndigheten till en och samma. Inlägget 

formades som att Migrationsverket var de enda som kunde fixa problematiken som finns 

inom den internationella migrationen. Då bortsågs information om andra länders 

motsvarande myndigheter och stöd. Migrationsverkets byråkratiska identitet och rykte 

bidrog till makt, där kunskapen om världen blev sanning, då de ur myndighetsperspektivet 

i inlägget var ensamma om att hantera dessa frågor (Fredriksson & Pallas, 2016). 
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4.3.2 Mottagarnas kommentarer 

Analysen av mottagarnas kommentarer på temat ”den informerande myndigheten” urskilde 

mottagarnas olika tolkningar av Migrationsverkets inlägg. En anledning till att inläggen 

tolkats olika kan ha varit att Migrationsverkets presentation av den sanna världsbilden 

uppfattades som lögn ur mottagarens perspektiv. Även om inläggen främst var redogörande 

ifrågasattes myndigheten gång efter gång. Kommentarerna i materialet som analyserats 

innehöll påståenden om att Migrationsverket utövade ett maktövertag i sitt arbete. De aktiva 

deltagarna påstod exempelvis att myndighetens praktiska arbete med handläggning var ett 

sätt att manipulera mottagaren om en falsk världsbild. Exempel på påståenden om att 

Migrationsverket utövade makt i sitt arbete var kommentarer som publicerades under ett 

inlägg med redogörande statistik. 

 

”Vi asylsökande är bara några siffror inget annat” 

– 

”Att dö under tortyr i Syrien är bättre än att leva under förnedringen av Migrationsverket” 

 

Här kunde mottagaren uppfatta inlägget som en form av maktutövande, men även som 

lögner från myndighetens sida. Mottagaren avkodade inläggen med andra värderingar än 

vad myndigheten hade och vi kunde bland annat urskilja personliga erfarenheter och 

upplevelser som mottagarens egna sanningsbild. Det spelade alltså ingen roll att 

Migrationsverkets byråkratiska diskurs baserades på fakta. Mottagaren hade redan en tydlig 

bild av vad som var sant eller falskt ur deras perspektiv. Genom mottagarnas kritiska 

kommentarer, med personlig och individuell prägel, ansåg vi att det försvårade 

Migrationsverkets arbete i form av att ge respons. Eftersom kommentarerna byggde på 

personliga erfarenheter och inte var ett direkt påstående mot myndigheten blev det svårt att 

”stämpla” kommentaren som falsk eftersom den byggde på egna påstådda upplevelser. 

 

När vi analyserade kommentarerna under temat ”den berättande myndigheten” såg vi något 

intressant. Trots att Migrationsverket använde sig av den moderna diskursen gällande 

migration såg vi ingen drastisk förändring i kommentarernas attityder. Exempel på 

kommentarer hämtat från inlägg ur detta tema är:  

 

”Man ska förtjäna medborgarskap. Ingen som ska få” 

– 

”En jävla myndighet” 
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Citaten ovan visade både missnöje mot migrationspolitiken, samt personliga åsikter.  

Kommentarerna byggde till viss del på intertextualitet, då inlägget berörde medborgarskap 

men responsens karaktär var fortsatt kritiskt vinklad. Vi tolkade detta som att oavsett vad 

Migrationsverket använde sig av för diskurs eller visuella verktyg så var mottagarnas 

attityder kritiska och ifrågasättande till publiceringarna. Bjurbäck (2018) menade att det 

finns en stor bredd i kommentarerna och att det ständigt fanns en fördelning av två läger 

som förespråkar för varsin sak. Hon menade också att kommentarer som inte bröt mot lagen, 

Migrationsverkets policy på Facebook eller var felaktiga påståenden om myndigheten 

enbart räknades som synpunkter och fick stå kvar. Vi tolkade detta som att 

Migrationsverkets regler kring moderering av Facebooksidan var en bidragande faktor till 

att kommentarsfältet förblev politiskt polariserat. 

 

Migrationsverkets svar på kommentarer hade tydliga strukturer. Oavsett om kommentarerna 

innehåll frågor om specifika ämnen eller kritik mot myndigheten, höll Migrationsverket en 

neutral och informativ ställning. Med fokus på att avfärda falska påståenden, svara på frågor 

samt hänvisa till den egna hemsidan för mer information så kopplade vi även svaren på 

kommentarer till Migrationsverkets diskursordning. Den problematik som förekom med 

kritisk respons eller personliga frågor på myndighetens Facebooksida kunde likställas med 

tidigare forskning från USA. Genom dialogen på sociala medier så uppstod ofta liknande 

frågor som ställdes till Migrationsverket. Myndighetens riktlinjer påvisade att interaktionen 

helst skulle vara så snabb som möjligt (Migrationsverket, 2015b). Dock leder det till att det 

inte går att formulera ett “slutgiltigt svar” som kan arkiveras och hänvisas till vid 

återkommande frågor (Bertot m.fl., 2010). 

 

Svaren som myndigheten oftast förmedlade till mottagaren innehöll även samma typ av 

formella genre. Exempel på detta var:  

 

“Personliga frågor hänvisar vi till våra e-tjänster, e-post eller telefon” 

– 

“Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som fastställer den svenska asyl- och 

migrationspolitiken” 

 

Dessa svar liknade till stor del hur Migrationsverkets originella inlägg såg ut. Former som 

å ena sidan bibehöll Migrationsverkets diskursordning, men som å andra sidan återskapade 

samma sanningseffekter och makt som mottagaren tidigare ställt sig kritiska till. Denna typ 
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av återkommande struktur, oavsett vad mottagaren kommenterat, baserades på 

interdiskursivitet i inom myndigheten. Migrationsverkets svar byggde på samma 

produktionsprocess som inläggen, i form av språkbruk och diskursiv struktur (Fairclough, 

1992, 102). Vi kunde inte se några språkliga formuleringar som tydde på att 

Migrationsverket ville upprätthålla dialogen mellan parterna i kommentarsfältet. 

Myndighetens svar var ofta stängda och formade ett definitivt slut på konversationen. Detta 

stärks även då Bjurbäck (2018) menar att det först och främst handlade om att ge ett korrekt 

svar till mottagarens frågor.  

 

Trots att Migrationsverket gav stängda svar till den deltagande allmänheten, så uppskattas 

kommentarer från allmänheten. Detta då diskussioner kopplade till ämnet visade för 

Migrationsverket att det var värt att publicera, oavsett om kommentarerna innehöll kritik 

eller beröm (Bjurbäck, 2018). Vidare kunde det diskuteras om Migrationsverket borde 

finnas på Facebook då majoriteten av kommentarerna var negativa eller kritiska, vilket tog 

fokus från det myndigheten ville förmedla med de publicerade inläggen.  

 

4.4 Social praktik 

4.4.1 Migrationsverkets inlägg 

Den sociala praktiken sammankopplar både textnivå och diskursiv praktik med ideologiska 

strukturer i samhället. Vi urskilde inledningsvis att Migrationsverkets kommunikation, ur 

temat ”den informerande myndigheten”, på Facebook till stor del kunde liknas med 

myndighetens praktiska arbete i samhället. Migrationsverkets diskursordning på Facebook 

speglade alltså det allmänna sättet som myndigheter inom offentlig verksamhet kunde 

tänkas arbeta på. Ett tydligt exempel på detta var att inläggens budskap till stor del handlade 

om att sprida information om myndighetens tillämpning av lagen (Kjellgren & Johansson, 

2008). Vi såg i Migrationsverkets inlägg att både texterna och bilderna hade som uppgift att 

informera mottagaren om arbetet och ansvaret med migration.  

 

Vi kunde med begreppen ideologi och hegemoni få större förståelse varför Migrationsverket 

använde sig av den strikta byråkratiska informationsstrukturen på Facebook. Myndigheten 

kunde anses ha en maktposition över en del av allmänheten då de dagligen beslutade om 

asylsökandes framtid i Sverige. Att använda Facebook för att publicera nyheter och 

integrera med mottagaren såg vi det som ett försök att samla och styra över en specifik 
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grupp, sett ur Faircloughs tankar om klass (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 79). Ett 

exempel var Migrationsverkets inlägg om handläggning;  

 

“I oktober inkom 2738 förstagångsansökningar för arbetstillstånd. #Migfakta” 

 

Vi tolkade att inläggets innehåll som baserades starkt på statistik från myndigheten 

tillsammans med “#Migfakta” ledde mottagaren till specifik information. Denna taggning 

kunde vara ett försök att på ett samlat sätt leda mottagaren till innehåll som förklarade 

situationer som handlar om migration. Det resulterade i sin tur till att argument som 

mottagaren hade kanske föll isär, då de fick myndighetens egna framtagna fakta och sanning 

via Facebook. Vi tolkade att informationen, om än objektiv, skapade en snäv världsbild. 

Denna världsbild visade enbart Migrationsverkets byråkratiska perspektiv på problemen, 

och bortsåg ifrån andra tolkningar. Taggningarna bidrog även till en viss igenkänningsfaktor 

i inläggen, vilket kunde ge mottagaren intrycket om att de alltid var sanning och därmed 

fortsatte stärka myndighetens position i samhället.  

 

Migrationsverkets Facebooksida var självklart öppen för vem som helst att ta del av och 

integrera med. Vi tolkade dock att myndighetens inlägg riktades mot en specifik typ av 

mottagare, nämligen asylsökande och människor i dess närhet. Vår tolkning stärktes med 

det faktum att Bjurbäck själv påpekade att de i framtiden skulle vilja använda kanalen för 

support till asylsökande (Bjurbäck, 2018). Detta påvisade att myndigheten ville använda 

Facebook som ännu en del av institutionen, där den byråkratiska diskursen återskapades. 

Oavsett om kommentarerna var öppet kritiska med ett mål om att förändra 

migrationsdiskursen, så trädde de in i Migrationsverkets sfär. Där satte myndigheten 

ramarna för innehållet. Vi såg utifrån Migrationsverkets inlägg, den makt som myndigheten 

hade och den ideologiska tolkningen att “staten vet bäst”. Dock så hade de kritiska 

kommentarerna viss effekt på Migrationsverket. Enligt Bjurbäck och Migrationsverkets 

hemsida så lyssnar myndigheten på opinionen i olika nationella och internationella 

samhällssituationer (Bjurbäck, 2018, Migrationsverket, 2015a). 

 

Trots att Migrationsverket tog del av kritiska kommentarer hade de makten att “vända 

kritikerna ryggen”. Exempelvis så ignorerade Migrationsverket kommentarer som; “En 

jävla myndighet”, eller; “Sveriges sämsta kontor”. Dessa kommentarer var någonting som 

Bjurbäck menade var någonting som allmänheten hade rätt att uttrycka och därför fick vara 

kvar (Bjurbäck, 2018). Vi tolkade dock det faktum att migrationsverket ignorerade detta ur 
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ett ideologiskt perspektiv, vilket påvisade en stor makt hos Migrationsverket. Det visade att 

myndigheten varken besvärade sig tiden att besvara kommentarerna och att kritik från ett 

fåtal människor på Facebook inte skadar institutionen. Migrationsverket ställde sig således 

över allmänheten vilket påvisade den ideologiska synen om att myndigheten innehar stor 

makt. 

 

Vi kunde även sammanväva Migrationsverkets byråkratiska migrationsdiskurs med 

begreppet hegemoni. Detta eftersom myndigheten som lagutövare indirekt hade en politisk 

makt. Myndigheten var de som utförde politikens bestämmelser, vilket också redogjordes i 

Migrationsverkets inlägg på Facebook. I inläggen applicerades myndighetens praktiska 

utövande med ideologiska strukturer och lagar. Inläggens syfte fungerade alltså för att 

främja samtycke hos mottagaren (Fairclough, 1995, 76). Kommentarernas kritik och misstro 

mot Migrationsverket kunde vi då tolka som en hegemonisk kamp och i sin förlängning, 

kampen inom diskursen. Kommentarernas personliga och känslomässiga berättande kunde 

urskiljas som viljan att skapa förändring med den allmänna migrationsdiskursen. Vi tolkade 

det även som ett försök att ändra sättet man pratade om migration och asyl i samhället. 

Dessa försök möttes dock av Migrationsverkets diskursordning och ideologiska strukturer 

som utgick ifrån neutralitet, distans och tredjepersonsperspektiv. Sett till användandet av 

diskurser delade inte Migrationsverket samma strukturer eller intressen som 

kommentarerna. Vår tolkning var att det alltid kommer finnas slitningar mellan 

Migrationsverkets mål att arbeta icke-politiskt och den kritiska mottagarens mål om att 

förändra migrationsdiskursen.  

 

När vi tolkade Migrationsverkets inlägg ur temat ”den berättande myndigheten” kunde vi 

se ett sidospår från myndighetens byråkratiska diskurs. Det var användandet av den 

moderna diskursen. Det fanns skillnader mellan de två temanas framställning. 

Migrationsverkets strikt informativa innehåll med statistik syntes inte i den moderna 

diskursen, men integrerades i diskursordningen med att hålla distans till känslor. En 

förklaring till att Migrationsverket använde sig av den moderna diskursen kunde vara 

medias popularitet och makt. Medias strategier har blivit en allt större del av myndigheters 

arbetssätt, då de enligt Fredriksson och Pallas (2014) underlättar i kommunikationen till 

omvärlden. Vi tolkade att Migrationsverkets anpassat sin kommunikation till medias 

språkbruk, vilket kunde leda till en större chans för spridning och ryktbarhet till 

allmänheten. Migrationsverket kan således ha gått från en traditionell myndighetsgenre till 

en nyhetsinriktad i sin kommunikation på Facebook. Här gavs mer rum för känslor och 
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frihet till opinionsbildning. Detta var någonting som vi dock inte såg att Migrationsverket 

fullt tog del av. De använde istället andra organisationer (exempelvis UNHCR) som fick stå 

för budskapen som väckte opinion. Själva informerade de enbart mottagaren om 

Migrationsverkets byråkratiska uppgift i samhället.  

 

Migrationsverkets användande av den moderna diskursen i bilder kunde av oss ses som ett 

sätt att få allmänhetens medgivande. Detta eftersom myndigheten ur hegemonisk syn 

konstruerade en samhällsbild där samtycke kunde vinnas genom att frångå den byråkratiska 

modellen och visa vad Migrationsverkets arbete ledde till (Fairclough, 1995, 76). Den 

moderna diskursen gav Migrationsverket större utrymme att visa enskildas öden. Dock så 

kunde detta perspektiv uppfattas som opinionsbildning genom dess berättande strategi. En 

annan effekt var att allmänheten skulle uppfatta Migrationsverket som mer “mänskliga” 

istället för en byråkratisk institution som arbetar efter ett strikt förhållningssätt utan känslor. 

Att använda sig av människor i det visuella materialet tolkade vi som att Migrationsverket 

ville stärka sin position i samhället. De påvisade en uppfattning om att myndigheten var den 

enda hjälpen för utsatta och samtidigt som allmänhetens stöd vanns.  

 

Ur ett ideologiskt perspektiv, sett till maktutövande, kunde Migrationsverkets avvikelse från 

den byråkratiska diskursen enligt oss vara en kommunikativ strategi. Detta då 

Migrationsverkets makt i samhället inte direkt rubbats i frångåendet av enbart informativa 

inlägg. Trots att känslor och människor i utsatta positioner visats som standard i temat ”den 

berättande myndigheten”, så förändrades inte strukturen och tillvägagångssätt utanför 

mediet. Migrationsverket var fortfarande en offentlig myndighet med lagutövning som 

primärt mål. Detta tolkade vi då majoriteten av deras inlägg genomsyrades av neutralitet 

och distans. 

 

Vi har tidigare resonerat kring att myndigheten har varit för stor för att förändring i 

användandet av den byråkratiska diskursordningen ska ske. Med både mediers påverkan på 

arbetssätt och en större vilja för opinionsbildning i migrationsverkets inlägg var det dock 

inte konstigt att de började närma sig användandet av känslor. Den moderna 

migrationsdiskursen var en potentiell strategi för att nå nutidens mottagare samt tala om 

migration på ett nytt sätt (Kjellgren & Johansson, 2008, Fredriksson & Pallas, 2014). 
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4.4.2 Mottagarnas kommentarer 

Vi tolkade mottagarnas kommentarer ur den sociala praktiken som ett försök att uppnå en 

förändring i hur Migrationsverket pratade om migration. Kommentarernas kritiska budskap 

nådde dock inte helt fram till förändringen. Trots att kommentarerna var negativa mot 

Migrationsverket, kvarstod det faktum att de ändå integrerade med inläggen och deltog i 

diskussioner. Exempel på kommentarer som var kritiska men också handlade om 

Migrationsverkets inlägg var;  

 

“Hur lång tid det dröjer att dem för besked? Jag har ansökt arbetstillstånd 

i 30 oktober” 

– 

“Jag väntar 17 månader, fick ingenting från Migrationsverket jag hoppas att ni ska 

tänka på oss” 

 

Detta påvisade för oss hur mottagaren tog till sig myndighetens budskap. Vi ansåg att trots 

den omfattande kritiken från mottagarna, deltog de i interaktionen med Migrationsverket, 

genom att ställa frågor. Det påvisade för Migrationsverket att deras inlägg uppfyllde ett mål 

eftersom de fick respons. Vi tolkade att mottagarna trädde in i Migrationsverkets sfär, där 

den sociala ordningen reproducerades ur ett samhällsperspektiv (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, 79). Sfären innefattade Migrationsverkets meddelande, allmänhetens 

respons och myndighetens bemötande av interaktionen. 

 

Vi urskilde i både temat den informerande- och berättande myndigheten kampen som 

dagligen ägde rum i Migrationsverkets kommentarsfält. Oavsett om Migrationsverket 

publicerade inlägg som var informativa eller berättande så fanns det alltid kritik att ge från 

mottagarna. Migrationsverket fick ständigt kommentarer om att de inte skötte sitt jobb, ljög 

om statiskt eller bedrev ren politik i sitt arbete. Även Bjurbäck kommenterade att de själva 

såg sig som en utsatt myndighet, speciellt på Facebook (Bjurbäck, 2018).  

 

Mottagarens kritiska kommentarer förbisågs dock av Migrationsverket som stadigt fortsatte 

med sitt informativa mål på Facebook. Vi kunde ur social praktik tolka det som ett försök 

av Migrationsverket att motståndskraftigt dominera över både Facebook, såväl som 

politiska och ideologiska områden i samhället. Detta ansåg vi eftersom myndighetens makt 

och sanningseffekt baserades på hur samhället var uppbyggt likt en vertikal linje. Där står 

statliga institutioner över allmänheten och försöker påverka samhället genom 

implementeringen av specifika strukturer och strikta diskursordningar (Winther Jørgensen 
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& Phillips, 2000, 79). Migrationsverket ingick i den styrande makten sett till den ideologiska 

ordningen som regerar i samhället. Myndigheten reproducerade den styrande makten genom 

deras byråkratiska diskursordning på Facebook. Där spreds Migrationsverkets 

sanningseffekter och världssyn samtidigt som samtycke skapades hos allmänheten. Dock 

satte sig kritiska mottagare emot detta styrande, och försökte omdefiniera diskursen och hur 

man pratade om migration. Detta med hjälp av kritik mot myndigheten och individuella 

perspektiv på världen. Mottagarna ifrågasatte både den ideologiska och diskursiva 

ordningen och kampen var ett faktum. Skillnaden mellan diskurs och ideologi i analysen 

var att begreppet diskurs kunde ses i den kommunikativa händelsen, medan det ideologiska 

begreppet tolkades i och med Migrationsverkets användning av språket. 

 

Vi kunde urskilja en taktik som Migrationsverket använde i denna kamp. Det var 

användandet av inlägg som ingick i temat ”den berättande myndigheten” och den moderna 

diskursen. Ur den sociala praktiken och med begreppet hegemonin kunde det tolkas som ett 

försök att med känslor övertyga mottagaren om att Migrationsverkets arbete leder till en bra 

migration i samhället (Fairclough, 1995, 76). Genom analysen av kommentarerna i dessa 

typer av inlägg så påvisar dock kritiken att inläggen avvisas som lögner och 

opinionsbildning från mottagarna.  

 

Avslutningsvis så både bekräftade och frångick vår analys den tidigare forskningen om 

olika strategier och förhållningssätt i kommunikationen. Vår studie har kunnat urskilja den 

tidigare forskningens tankar om att myndigheter idag har utvecklade strategier. Dessa 

strategier frångår en traditionell byråkratisk myndighet och fokuserade på att producera 

budskap för att tilltala medier, både i arbetssätt och användning av språk. Vår analys har 

även bekräftat forskningsteorier om att myndigheter arbetar utifrån flera olika perspektiv 

och världar. Där är kommunikationen starkt sammankopplad med vilket ämnesområde 

myndigheten har. Vi har även till viss del kunnat sammankoppla Migrationsverket med 

teorin om att svenska myndigheter idag går mot ett mer opinionsbildande budskap. Det 

handlade alltså om att Migrationsverket stundvis producerade budskap som väckte opinion, 

istället för att enbart fokusera på lagutövande. Detta urskilde vi allra tydligast i inläggen i 

temat ”den berättande myndigheten”. 

 

I analysen har det gått att urskilja likheter mellan Migrationsverkets inlägg och 

internationella studiers teorier om myndigheters möjligheter och risker på sociala medier. 

Däremot så synliggjordes inte några konkreta tecken på att Migrationsverket helt skulle 
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förlora kontrollen på grund av aktivt deltagande från allmänheten. Denna tolkning stärktes 

även av Bjurbäck, som menade att Facebooksidan var hårt modererad i de fall kommentarer 

bröt mot lagen eller myndighetens interna policy. Vi kunde dock se likheter mellan 

Migrationsverket och Alam och Walkers studie, som ansåg att deltagandet på sociala medier 

till stor del berodde på ämnesområde. 

 

5. Slutdiskussion 

Analysen av Migrationsverkets Facebooksida och mottagarnas kommentarer har med hjälp 

av den tredimensionella modellen besvarat vår studies frågeställningar. Vi har sett en 

ständig diskursiv kamp mellan myndighet och deltagare som gett oss en förståelse för hur 

migrationsverket använder strategisk kommunikation på Facebook. 

 

Vår första frågeställning var; vilka diskursiva teman finns det i innehållet på Facebook?  

 

Vår analys har kunnat urskilja två diskursiva teman på Migrationsverkets Facebooksida sett 

till studiens material. De två olika temana har omfattat såväl innehåll som förhållningssätt 

till allmänheten. Det första temat som vi identifierade var ”den informerande myndigheten”. 

Inom detta tema handlade myndighetens inlägg om konkret information i form av siffror 

och statistik. Vi tolkade att inläggens primära uppgift var att redogöra Migrationsverkets 

arbete till den intresserade allmänheten. Det andra temat som vi identifierade var ”den 

berättande myndigheten”. I det temat var fokus riktat på porträtterandet av människor och 

dess berättelser med känslomässiga perspektiv. Vi tolkade detta som Migrationsverkets sätt 

att visa vad deras arbete har för betydelse i samhället. 

 

Med hjälp av analysen och dessa två teman kunde vi urskilja olika förhållningssätt som 

migrationsverket hade i sitt arbete på Facebook. Temat ”den informerande myndigheten” 

användes oftast av Migrationsverket i det material som har analyserats. Det har visat ett 

neutralt och sakligt ställningstagande till arbetet om migration. Vi tolkade att temat ”den 

berättande myndigheten” användes som kompletterande form i Migrationsverkets inlägg. 

Porträtt av människor utgjorde en modern migrationsdiskurs som visade att myndigheten 

värnar om sitt arbete och sina mål. Däremot såg vi att Migrationsverket gjorde ett 

ställningstagande i dessa typer av inlägg. Genom att enbart publicera material skapat av 

andra organisationer tolkade vi det som att Migrationsverket inte tog samma ansvar för 

innehållet, som när de publicerar eget material. Vi ansåg däremot att dessa två teman inte 
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stred mot varandra, utan skapade en gemensam kommunikativ strategi för 

Migrationsverkets arbete på Facebook. 

 

Vår andra frågeställning var; försöker Migrationsverket hålla sig neutrala i framställningen 

av politiskt relaterat material?  

 

I vår analys av Migrationsverkets kommunikation fanns en tydlig koppling mellan inlägg 

och politiska beslut om migration. Med hjälp av en byråkratisk och modern diskurs har 

Migrationsverket lyckats hålla sig neutrala i framställningen av politiskt material. Detta 

tolkade vi eftersom den byråkratiska migrationsdiskursen innehöll saklig och neutral 

retorik, samtidigt som ett tredje personsperspektiv höll Migrationsverket objektiva. Även 

den moderna migrationsdiskursen var neutral eftersom användandet av material från andra 

organisationer avsade visst ansvar från ett politiskt ställningstagande. I analysen kunde vi 

även tolka att Migrationsverkets svar på kommentarer till inläggen använde sig av samma 

typ av byråkratiska struktur som höll fast vid neutraliteten. Det kunde exempelvis handla 

om att sakligt informera om Migrationsverkets verksamhetsmål, eller hänvisa till den egna 

hemsidan för fortsatt läsning. Dessa två diskurser visade alltså hur Migrationsverket utifrån 

strategier på Facebook undgick en politisk vinkel i inläggen. Vi tror dock att dessa strategier 

kan missuppfattas av mottagarna. Mottagarna kan ha uppfattat inläggen som politiskt 

vinklade eller att Migrationsverket försöker dölja information från allmänheten. 

 

Vår tredje frågeställning var; hur besvarar mottagarna myndighetens publiceringar?  

 

Kommentarerna på Migrationsverkets inlägg har i vår analys till stor del visat sig vara 

kritiska och negativa. Det har exempelvis handlat om negativa påståenden om både 

Migrationsverket och migrationspolitiken i Sverige. Vi har kunnat urskilja en annan typ av 

diskurs i kommentarerna med benämning, allmän migrationsdiskurs. Denna diskurs hade 

ett bredare sätt att tala om migration och innehöll ofta egna uppfattningar om sanning och 

falskhet gällande migration. Kommentarernas kritiska påståenden om migration tolkade vi 

som en form av kamp mellan deltagare och Migrationsverket. På Migrationsverkets 

Facebooksida fick mottagarna chansen att ställa myndigheten “mot väggen” med sina 

frågor. Detta samtidigt som kommentarerna, enligt oss, försökte få Migrationsverkets 

diskursordning i obalans. Dock fick de kritiska rösterna inte mycket gehör hos 

Migrationsverket. Myndigheten hade som standard att enbart svara på frågor eller felaktiga 

påståenden riktade direkt mot myndighetens arbete (Migrationsverket, 2015b, Bjurbäck, 
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2018). Vi tror att detta skapat ett slags dödläge i kampen mellan mottagare och myndighet. 

Den kritiske mottagaren kommer alltid finnas så länge Migrationsverket finns, och 

myndighetens strängt byråkratiska diskursordning kommer inte att förändras till förmån för 

den allmänna migrationsdiskursen. 

 

Viktiga slutsatser som vi drog i analysen av Migrationsverkets kommunikation på Facebook 

var att; vad som än publicerats, nästan alltid, blev bemött med negativa kommentarer. Vi 

urskilde en form av vädjan från mottagaren eftersom vissa kommentarer inte hade någon 

koppling till inläggens ämne. De handlade istället om personlig problematik från människor 

som, vi tolkade, befann sig mitt i migrationsprocessen. Vår analys visade att 

Migrationsverket använde sig av två olika diskurser, den byråkratiska och den moderna. 

Dessa skapade grunden i Migrationsverkets kommunikativa strategier och den 

Migrationsverkets diskursordningen. Vi tror dock att det kan finnas bakomliggande tankar 

med strategierna, speciellt den moderna diskursen. Ett exempel var att använda material 

från UNHCR som ett sätt att skydda sig, även fast myndigheten kanske delade budskapets 

mening. 

 

Konsekvenserna till dessa slutsatser blir att det kommer fortsätta finnas två “läger” 

bestående av Migrationsverket och den kritiska mottagaren. Där fortsätter myndighetens 

kommunikativa strategier att genomsyra inläggen på Facebook. Detsamma gäller den 

kritiska mottagaren som ständigt ifrågasätter myndigheten och politiken kring migration. 

 

Analysens resultat påvisade för oss att Migrationsverket använde sig av den egna 

diskursordningen för att möta mottagarnas politiskt polariserade kommentarer. Dock så 

handlade det inte om att möta alla kritiska kommentarer mot myndigheten, utan att rätta 

felaktiga påståenden om Migrationsverket. Detta ledde till att kritiken inte modererades och 

fick vara kvar i kommentarsfälten. Detta medförde dock en risk om att andra mottagare såg 

kommentarer och att formulerad kritik mot myndigheten var socialt accepterad.  

 

Konsekvensen av detta blir att kampen som sker mellan mottagare och myndighet fortsätter, 

där Migrationsverkets arbete alltid kommer vara ifrågasatt. Kritiska kommentarer kan 

påverka andra mottagare negativt, vilket kan leda till att fler människor ansluter till den 

kritiska skaran inom den allmänna migrationsdiskursen. Detta har således besvarat studiens 

syfte om att undersöka Migrationsverkets kommunikation på Facebook och den diskursiva 

kamp kommentarerna ledde till. 
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5.1 Förändringsförslag 

Utifrån analysens resultat väcks fler frågor angående Migrationsverkets arbete på Facebook. 

I vår studies material har information och redogörelse varit det övergripande innehållet. 

Dessa är enligt oss bra då stor insyn i myndigheter kan stärka deras arbete gentemot 

allmänheten. Dock så har vi sett att interaktionen mellan Migrationsverket och mottagare i 

stor utsträckning inte handlade om exempelvis beröm till myndigheten, utan istället om 

andra politiska påståenden. Det ledde till att Migrationsverkets arbete på Facebook till stor 

del handlade om att besvara frågor som likväl kan ställas via andra kontaktvägar, 

exempelvis mail. Det hade enligt oss varit bättre att enbart fokusera på dialog mellan 

myndighet och mottagare på Facebook och exempelvis öka användningen av verktyg som 

digitala enkäter eller frågeformulär. Med sådana verktyg kan man förhoppningsvis effektivt 

urskilja den primära målgruppen och då rikta kommunikativa strategier mot den gruppen. 

Med fokus på dialog så tror vi att myndigheten kan hantera kritiken på ett annat sätt än idag, 

samtidigt som mediet formas till dem som verkligen behöver få snabb kontakt med 

Migrationsverket.  

 

Ett annat förbättringsförslag från oss är att fortsätta beskriva myndighetens arbete på ett 

berättande sätt, men inte använda andra aktörers material. Vi tror att tillvägagångsättet idag 

formar en barriär som Migrationsverket har till det personliga som finns bakom 

migrationspolitiken. Om myndigheten själva skulle producera och stå för budskapen tror vi 

att Migrationsverkets arbete skulle bli tydligare för allmänheten. Vi tror även att det skulle 

öka trovärdigheten och transparensen inom myndigheten ännu mer. 

 

5.2 Fortsatt forskning 

Vår studie vars syfte var att undersöka Migrationsverkets kommunikation på Facebook 

öppnar upp för fortsatt forskning med olika inriktningar. Ett förslag är att jämföra 

Migrationsverket med andra myndigheter som är aktiva på Facebook men som har andra 

uppgifter i sitt arbete. En jämförande studie skulle kunna poängtera styrkor och svagheter 

mellan respektive inriktning, för att se vilka strategier som är mest effektiva. 

 

Migrationsverket är även en myndighet som inte undersökts djupare utifrån ett humanistiskt 

kommunikationsperspektiv. Det hade varit intressant att använda kvantitativa studier på 

myndigheten för att grundligt mäta integrationen i kommentarerna. Det skulle möjligtvis 
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kunna ge en tydligare bild på hur många negativa kontra positiva kommentarer som faktiskt 

skrivs på myndighetens Facebooksida. Där skulle det även vara möjligt att undersöka vilka 

sociala konsekvenser migrationsverkets kommunikation ger till den deltagande 

målgruppen. Försämrar Migrationsverkets kommunikation på Facebook helhetsbilden av 

myndigheten. I en sådan studie skulle man kunna fastställa Bjurbäcks (2018) tankar om att 

de är en utsatt myndighet. Det skulle även gå att urskilja om “tonen” i kommentarerna 

förändras i samband med nationella och internationella samhällssituationer.  

 

Utifrån Migrationsverkets interna strategier i arbetet med sociala medier skulle det vara 

intressant att göra observationsstudier och kvalitativa intervjuer hos myndigheten. 

Observationsstudier skulle möjligtvis leda till en större förståelse i hur olika enheter arbetar 

tillsammans för att skapa inlägg. En sådan studie skulle kunna visa mer om 

Migrationsverkets icke-politiska arbete om ett ämne som i allra högsta grad är politiskt 

polariserad i samhället. Det skulle även vara intressant att genomföra intervjuer med 

människor som har återkommande kontakt med Migrationsverket. Detta för att undersöka 

hur allmänheten upplever myndighetens externa kommunikation och om den förändrar 

synen på myndigheten.  
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7. Bilaga 

7.1 Bilaga 1 - Intervjuguide - Migrationsverket 

 

Studiens syfte är att undersöka hur Migrationsverket kommunicerar på Facebook 

och mottagarnas respons genom kommentarer av publiceringar.  Intervjuns syfte 

är en möjlighet för oss att få en större förståelse för hur Migrationsverket arbetar 

med Facebook samt ger oss en inblick i hur myndigheten arbetar med sociala 

medier. Vi kommer under denna intervju använda oss av ljudupptagare för att 

underlätta i efterarbetet av denna intervju. Du har även rätt till att när som helst 

under tiden avbryta intervjun, samt välja att delta under anonymitet till den mån 

som kan uppnås. Godkänner du detta? 

 

Inledning  

• Berätta lite om dig själv?  

• Hur länge har du arbetat på migrationsverket? 

o Hur kom det sig att du började arbetat med sociala medier på 

Migrationsverket? 

o Hur länge har du arbetat med det? 

• Vad har du för ansvar hos myndigheten?  

 

Myndighetens arbete på Facebook  

• Kan du berätta varför en etablering på Facebook blev aktuell för 

Migrationsverket? 

• Vilken funktion fyller Facebook för ert kommunikativa arbete? 

• Hur många medarbetare är aktiva på Facebooksidan? 

• Hur ser arbetsfördelningen ut på Facebook? 

o Samma personer som publicerar och svarar? 

 

Uttalade målgrupper  

• Till vilka riktar ni er Facebooksida?  

o Unga, gamla, nyanlända etc.? 

• Hur anpassar ni materialet för (den) målgruppen? framtidsvisionen. 

• Till vilken grad använder ni målgruppen för att utveckla ert arbete på 

Facebook?  
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Mål och strategier  

• Vad vill ni uppnå genom er etablering på Facebook? 

• Vad tror du att ni egentligen uppnår med Facebooksidan? 

• Har Facebooksidan, på något sätt, gett stöd till Myndigheten arbete? 

Publiceringar / Respons  

• Kan du förklara processen för hur ett inlägg produceras?  

o Hur bestämmer ni vad inläggen ska handla om? 

o Är det baserat på samhällssituation eller sker det slumpartat? 

o Finns det någon tidsplan för när inlägg ska publiceras? 

• Vilken typ av material publicerar ni oftast? 

o Bilder, filmer, texter etc.? 

• Hur ser ni på deltagande? 

o Likes, kommentarer och delningar. 

• Hur bemöter ni eventuell positiv och negativ kritik från följare? 

• Kan du berätta om ett inlägg som ni tycker att ni lyckats med? 

• Kan du berätta om ett inlägg som misslyckades med att uppnå sitt 

mål/effekt? 

 

En dag på Facebook 

• Hur ser en vanlig dag på Facebook ut för er? 

o Är det något som ni tycker är lätt eller svårt med arbetet? 

o Hur hanterar ni problematiken i arbetet gentemot kommentarer? 

o Har ni några dagliga utmaningar? Vilka? 

 

Det är många som kommenterar på era inlägg, där det bland annat förekommer 

många personliga berättelser och kritik mot myndigheten. Exempelvis för cirka 

två veckor sedan publicerade ni ett inlägg om ekonomiskt stöd för återvändande, 

som fick många kommentarer och delningar, där många hade en kritisk ton riktat 

mot Migrationsverket. 

• Hur hanterar ni sådana reaktioner?  

 

Avslutning: 

• Vad är eran framtidsvision med er närvaro på sociala medier?  

– Är det något du vill tillägga utöver de frågor som vi ställt? 
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