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Abstract 
The subject for this thesis stems from the recent world events, were Sweden has received its 

largest number of refugees and asylum seekers since World War II. At the same time 

integration policies all over Europe are getting stricter. People are concerned about the 

increasingly normalizing racist discourse in public debate. A cornerstone in an open and 

democratic society like Sweden is equal treatment and how we talk about each other effects 

how we treat each other. Hence great importance lies in the portrayal of all social groups, 

such as refugees. Using discourse as a unit - both as a theory and a method this thesis examine 

and analyze how refugees are represented in the Swedish newspaper Dagens Nyheter (DN). 

The thesis focuses on eight articles from the time period between January-April before the 

parliamentary elections in September 2014 and 2018. 

Questions were asked about how refugees are portrayed in DN and what differences 

and similarities could be identified between the time periods. With the help from theories 

concerning representation and agenda-setting the empirical analysis indicate similarities 

between the time periods regarding the representation of refugees. Differences was found in 

the portrayal of people from different places and how they were put in contradiction to each 

other. To deepen the analysis of the empirical material and to understand the textual 

discourses in the articles the thesis uses previous research, both international and national 

concerning the coverage of refugees. 
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1. Inledning 
Tobias Billström, migrationsminister i regeringen Reinfeldt, sa år 2013 “Därför måste vi 

diskutera volymerna”.1 Uttalandet som syftade till integrationspolitiken och samhällets 

påverkan av mängden människor som kommer till Sverige upprörde och kritiserades för att 

vara rasistiskt.2 Kritikerna menade att referera till flyende människor med termen volymer 

reducerade dem till siffror. I undersökningen” Ordval som avgör” (2016) av retorik gällande 

flyktingar menar författarna Sirin Kara och Torsten Kjellgren att medierna med sina ordval 

avhumaniserar flyktingar.3 Hur media och makthavare uttrycker sig gällande olika 

samhällsfrågor och ämnen påverkar inte bara dagordningen utan har även makten att sätta 

tonen för hur resten av befolkningen förhåller sig till ämnet.4 Billströms uttalande som 2013 

var upprörande skulle idag fem år senare på grund av den diskurs-ändring som skett inte 

sticka ut i debatten kring integration och flyktingar. Nu pratar så gott som varenda partiledare 

om minskade siffror av flyktingar och statsminister Stefan Löfven kallade Sveriges 

mottagande surrealistiskt.5 Diskursen som skapas och omskapas genom framställningen av 

flyktingar och hur denna utvecklas är vad denna uppsats intresserar sig av.  

Uppsatsen gör nedslag i åtta artiklar publicerade i tidningen Dagens Nyheter (DN) där 

porträtteringen av flyktingar analyseras med hjälp av diskursanalytiska verktyg. Nedslagen 

sker våren innan riksdagsvalen 2014 och 2018. År 2015 tog Sverige emot flest 

asylansökningar i modern tid, 162 877 jämfört med 2014 då siffran var 81 301. Idag har vi 

både i Sverige och världen över en väldigt komplex politisk situation. Samtidigt som kriget i 

Syrien fortfarande pågår sker terrordåd på flera platser i Europa. I samband med Brexit knakar 

även den Europeiska Unionen (EU) i fogarna och nationalistiska idéer världen över har fått 

medvind.6 Samtidigt som många känner oro över dagens flyktingsituation lyfter andra ett 

                                                        
1 Lina Lund, “Billström: ’Vi måste diskutera volymerna’”, Expressen 2/2 2013, 
https://www.expressen.se/nyheter/billstrom-vi-maste-diskutera-volymerna/ [hämtad 2018-02-03]. 
2  Anders Lindberg, “Billströms uttalande är rasism”, Aftonbladet 18/3 2013, 
https://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article16438560.ab [hämtad 2018-04-20]. 
3 Sirin Kara & Torsten Kjellgren, Ordval som avgör (Stockholm: Tankesmedjan Tiden, 2016). 
4 Undersökningen av Kara och Kjellgren är producerad av Tankesmedjan Tiden. Vi är medvetna om att 

tankesmedjor producerar opinionsdrivande material och att denna är drivs som en förening av 
Socialdemokraterna, LO och ABF. Detta påverkar de åsikter och opinioner som genomsyrar det 
producerade materialet vilket vi också är väl medvetna om. Undersökningen anses dock fortfarande 
relevant och talande för porträttering och ordval i det nya diskursklimatet gällande flyktingar efter 2015.  

5 Josefin Pehrson, “Löfven: ’Overkligt’ att hantera flyktingkrisen”, Svenska Dagbladet (SvD) 12/4 2016, 
https://www.svd.se/lofven-overkligt-att-hantera-flyktingkrisen [hämtad 2018-05-16]. 
6  Jan Höglund, “Åtta utmaningar för Europa 2017 - Trump och Putin, jämlikar i oförutsägbarhet”, Göteborgs 
Posten (GP) 31/12 2016, http://www.gp.se/nyheter/världen/åtta-utmaningar-för-europa-2017-trump-och-putin-
jämlikar-i-oförutsägbarhet-1.4085091 [hämtad 2018-03-02]. 
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varnande finger mot en alltmer normaliserad rasistisk diskurs i samhällsdebatten.789 Denna 

oro ligger även till grund för relevansen att undersöka hur medier som DN porträtterar olika 

samhällsgrupper såsom flyktingar. Att fokusera på den svenska kontexten är särskilt intressant 

då de politiska förhållandena är instabila samtidigt som splittringar efter flyktingmottagandet 

de senaste åren skapat en hårdare ton inom en politik där frågor om nationalitet och migration 

står högt upp på dagordningen.10 Utöver att ha makten över vilken information som 

rapporteras och granskas har medierna även stor makt att påverka medborgarnas attityder i 

olika frågor. Ordval och retorik påverkar synen på en viss fråga samtidigt som de kan vara del 

i en förskjutning av åsikter. Oavsett hur självständig eller medveten en person ser sig påverkas 

dennes åsikter och idéer i stor utsträckning av hur verkligheten porträtteras i medierna.11 

Tidningar är en viktig del i skapandet av befolkningens uppfattning av människor från andra 

länder och idéer av vad svenskhet är och vem som kan vara det.12 Hur olika grupper ser på 

varandra korrelerar med hur de behandlar varandra. Medierna bidrar med information till 

människor och där den egna kunskapen är bristfällig fyller medierna i. De bidrar till att skapa 

kollektiv förståelse och nationell konsensus.13 Detta gör att en allmängiltig bild av hur 

verkligheten ser ut skapas.14 Tidningarna har därmed stort indirekt inflytande i samhället och 

det är således av stor vikt att undersöka hur svenska medier rapporterar gällande flyktingar. 

Med detta som bakgrund vill uppsatsen undersöka porträtteringen av flyktingar samt dess 

likheter och skillnader över tid. 

  

                                                        
7 “Sverigedemokraterna”, Nationalencyklopedin (NE) 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverigedemokraterna [hämtad 2018-04-29]. 
8 Migrationsverket, Fakta om Migrationsverket, senast uppdaterad 2018-02-27, 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html [hämtad 2018-04-28]. 
9 Migrationsverket, Statistik, senast uppdaterad 2018-05-07, https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Statistik.html [hämtad 2018-03-28]. 
10  Hans Rosén, “Sverige går till val med en helt ny agenda,” Dagens Nyheter (DN) 30/12 2017, 
https://www.dn.se/nyheter/politik/sverige-gar-till-val-med-en-helt-ny-agenda/ [hämtad 2018-04-25]. 
11 Kara & Kjellgren 2016, s. 3. 
12 Gunilla Hultén, Främmande sidor: främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 
1945, doktorsavhandling (Stockholm: Stockholms Universitet, 2006), s. 8. 
13 Hultén 2006, s. 22. 
14 Jesper Strömbäck & Lars Nord (red), Kampen om opinionen: politisk kommunikation under svenska 
valrörelser, 1 uppl. (Stockholm: SNS förlag, 2013), s. 119. 
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1.1 Syfte  
Uppsatsen syftar att undersöka hur flyktingar textuellt porträtteras i åtta artiklar i tidningen 

Dagens Nyheter under våren innan riksdagsvalen 2014 och 2018. Uppsatsen ämnar undersöka 

om och då på vilka sätt rapporteringen och porträtteringen av flyktingar har förändrats mellan 

de valda perioderna. Genom att via diskursanalys fokusera på språket i artiklarna analyseras 

rapporteringen och porträtteringens meningar på djupet. Hur vi talar om varandra påverkar 

också hur vi behandlar varandra. Då likabehandling i ett öppet och demokratiskt samhälle 

som Sverige är en grundsten är undersökandet av porträtteringen av samhällets olika grupper 

högst relevant. 

1.2 Frågeställningar  
– Hur porträtteras flyktingar i artiklar publicerade år 2014 och 2018 i Dagens Nyheter?  

– Vilka skillnader och likheter kan identifieras i rapporteringen och porträtteringen av 

flyktingar mellan perioderna? 

1.3 Avgränsning     
Uppsatsens empiriska material är avgränsat till en samtida svensk kontext vilket ligger till 

grund för uppsatsens relevans. Avgränsningen till åtta artiklar från DN, en artikel per månad 

mellan januari till april från 2014 och 2018 görs då uppsatsens fokus ligger i att undersöka 

porträtteringen av flyktingar i samband med riksdagsvalen. Frågor om migration, asyl och 

flyktingar har de senaste åren toppat listorna över väljarnas viktigaste frågor. Ipsos 

decembermätning 2017 visar att invandring och integration är viktigt för 38 % av 

befolkningen. Mätningen tyder på att flyktingfrågan kommer att få större vikt.15 Tillsammans 

med sjukvårdsfrågor ser väljarna i år invandringsfrågan som de viktigaste.16 Med detta som 

bakgrund har åren 2014 och 2018 valts för att undersöka om eller hur detta påverkar 

porträtteringen av flyktingarna. Att undersöka ett större urval av artiklar från perioden hade 

varit givande för att se hur utveckling sker över tid, samt vilka samhällshändelser detta 

korrelerar med.   

Den kvalitativa kritiska diskursanalysen ger insikter och nyanser åt analysen vilka inte 

hade varit möjliga med annan metod. Då språket är en central del i hur flyktingar porträtteras 

ger denna typ av forskning en tydlig insikt i uppbyggnaden av porträtteringen av olika 

                                                        
15 Rosén DN 30/12 2017. 
16 Fredrik Skillemar, “Sjukvården viktigaste frågan för väljarna”, Sveriges Television (SVT) 4/3 2018, 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sjukvarden-viktigaste-fragan-for-valjarna [hämtad 2018-05-13]. 
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grupper. Ett större urval av empiriskt material i avseende av tid och artiklar från olika 

tidningar hade kunnat ge ett fylligare underlag till ett resultat mer generaliserbart för 

exempelvis hela den svenska pressen. DN, landets största dagstidning valdes då den når flest 

människor och därmed kan influera en stor publik med sitt innehåll. Uppsatsen fokuserar 

enbart på den textuella delen av artiklarna. Även då bilder i samband med text är en del i den 

totala porträtteringen, något som hade varit intressant att inkorporera vid större omfång. En 

kvantitativ ansats hade kunnat berätta om flyktingrapporteringen, hur den generellt ser ut i 

landet och i DN men även vilket typ artiklar som är vanligast. Resultatet vid en kvantitativ 

ansats hade givit slutsatser om rapporteringen vilka varit mer representativa för svensk media 

än valda kvalitativa metod. Givande vid ett större arbete hade varit att kombinera detta med 

denna uppsats upplägg.   

1.4 Disposition 
Följande delar av uppsatsen inleds med 2.1 Begreppet flykting där en förklaring till begreppet 

sker. Under 3. Tidigare forskning presenteras tidigare forskning som ur internationellt och 

nationellt perspektiv fokuserar på rapportering av flyktingar. Detta följs av 4. Teoretisk ram 

där uppsatsens teorier om diskurs, representation och dagordningsteorin presenteras. Under 

nästföljande del 5. Metod och material presenteras uppsatsens kritiska diskursanalytiska 

metod följt av en beskrivning av det empiriska materialet. Analysen av uppsatsens empiriska 

material som sker under 6. Analys görs i två delar, uppdelat efter åren 2014 och 2018. Delarna 

inleds med en beskrivande bakgrund av det samhälleliga och politiska läget. Uppsatsen 

avslutas med kapitel 7. Slutsatser och diskussion.  
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2. Bakgrund 
För att enhetligt undersöka porträtteringen av flyktingar i Dagens Nyheter och hålla 

uppsatsens fokus kring en och samma definition av vem som är flykting definieras begreppet i 

följande kapitel.  

2.1 Begreppet flykting  
Nationalencyklopedin beskriver en flykting som en person som lämnat sitt hemland på grund 

av risk för förföljelse.17 En asylsökande är någon som med goda skäl, som de nedan, söker 

asyl och ber regeringen i ett annat land att tillåta dem att bo där.18 År 1951 med tillägg 1967 

bestämdes definitionen av flykting i en FN- konvention;  
En person som lämnat sitt hemland och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för 

förföljelse till följd av ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller 

politisk uppfattning.19  

Även United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), FN:s flyktingorgan 

instämmer på definitionen ovan. År 2017 fanns det cirka 65,6 miljoner flyktingar i världen 

och genom erkännandet av deras flyktingstatus kan de få hjälp från stater och 

hjälporganisationer.2021 Flyktingarna bestämmer inte själva var de får asyl utan det faller på 

staten där flyktingen gör asylansökan. EU:s medlemsstater följer Dublinförordningen som 

bestämmer vilken medlemsstat som har ansvaret om en asylansökan.22 Huvudprincipen för 

förordningen från 2003 är att det EU-land som ha släppt in personen i området ska ta ansvaret 

för att pröva asylansökan. Om asyl söks i annat land har detta rätt att skicka tillbaka personen 

till inträdeslandet.23 En kritik mot EU-förordningen är att det inte finns något riktigt 

samarbete och gemensamt ansvar för flyktingarna och därför kan det hända att ett specifikt 

land får ta emot många flyktingar för att det är det första landet de kom till.24 Sverige som 

skrivit på FN:s flyktingkonvention utför individuella prövningar av alla som ansöker om 

                                                        
17 “Flykting”, Nationalencyklopedin (NE) https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flykting 
[hämtad 2018-04-01]. 
18  Costas Gabrielatos & Paul Baker, "Fleeing, sneaking, flooding: A corpus analysis of discursive constructions 
of refugees and Asylum Seekers in the UK Press, 1996-2005.", Journal Of English Linguistics 36:1 (2008). 
19 “Flykting”, Nationalencyklopedin. 
20 UNHCR, Vem är flykting?, u.å., https://sverigeforunhcr.se/om-oss/vem-ar-flykting [hämtad 2018-04-01]. 
21  UNHCR, 65,6 miljoner på flykt i världen - fler än någonsin tidigare, 2017-06-18, 
https://sverigeforunhcr.se/blogg/656-miljoner-pa-flykt [hämtad 2018-04-01].  
22 “Flykting”, Nationalencyklopedin. 
23 “Dublinförordningen”, Nationalencyklopedin (NE) 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dublinf%C3%B6rordningen [hämtad 2018-04-02].   
24 “Flykting”, Nationalencyklopedin. 
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asyl.25 En migrant däremot är någon som flyttar eller flyr av främst ekonomiska skäl. Det kan 

handla om jobb eller bättre livsmöjligheter. En migrant kan till skillnad från en flykting 

närsomhelst återvända hem, något en flykting ej kan på grund av samma skäl som ger denne 

asyl.26 Gruppernas skillnad gör att de har olika rättigheter gällande mottagandet och den hjälp 

de får i landet de rest till. 27 Tabellen i bilagor 9.9 visar alla de olika begrepp som 

förekommer i media då människor på flykt beskrivs. Termerna används ibland synonymt utan 

större eftertanke över dess faktiska betydelse.2829 Flykting [refugee] är i fokus för denna 

uppsats analys och på grund av sin nära koppling delvis även asylsökande [asylum seeker]. 

Dessa skiljer sig som tabellen visar från termer såsom immigrant eller migrant. Att termerna 

används på rätt sätt är även del i att skapa allmänhetens bild av vad en flykting är och vad det 

innebär. Att använda dem felaktigt kan följaktligen påverka opinionen i flyktingfrågor.     

  

                                                        
25 Migrationsverket, Asylregler, 2017-06-22, https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-
Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylregler.html [hämtad 2018-04-02].    
26 Gabrielatos & Baker 2018. 
27 “Flykting”, Nationalencyklopedin. 
28 Gabrielatos & Baker 2018. 
29 Tabellen är baserad på forskning utförd i Storbritannien där innebörden av begreppen är hämtad ifrån. 
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3. Tidigare forskning 
För att ytterligare analysera uppsatsens empiriska material, förstå hur flyktingar porträtteras 

och hur underliggande textuella diskurser kan utläsas används tidigare forskning gällande 

både internationell och nationell rapportering av flyktingar under en period från mitten av 

1900-talet fram till idag. Inom den svenska kontexten används även forskning vilken 

fokuserar specifikt på språkbruk i rapporteringen.  

3.1 Internationell forskning 

3.1.1 Rapportering av flyktingar   
Olika historiska faktorer såsom krig har på olika sätt genom historien påverkat hur människor 

rör sig i världen. När andra världskriget bröt ut skapades en stor rörelse där det till slut var 40 

miljoner flyktingar i Europa. För att kunna reglera detta etablerades 1951 

Flyktingkonventionen. Konventionen ger skydd till de som tvingas fly och söka skydd i ett 

annat land på grund av välmotiverad fruktan för förföljelse kopplat till faktorer såsom 

religion, nationalitet eller politisk åsikt.30 I Bad News for Refugees (2013) behandlar 

medieforskarna Greg Philo, Emma Briant och Pauline Donald medieklimatet samt politikers 

och befolkningens syn på̊  immigranter och asylsökande i Storbritannien. De finner att 

journalisterna genom användandet av ord som crisis, conflicts, threat och illegal immigrant i 

sammanslutning med immigranter eller asylsökande målar upp flyktingar som hot.31 De drar 

slutsatsen att rapporteringen formar allmänhetens förståelse gällande flyktingar och 

asylsökande samt att den funna negativa inställningen och porträtteringen har en stor 

påverkan på den brittiska publiken vilket resulterar i stor oro och ibland även i hat.32  

Myria Georgiou och Rafal Zaborowski beskriver i “Media coverage of the “refugee 

crisis”: A cross- European perspective” (2017) europeisk medierapportering kring ”krisen”. 

De pekar på att den europeiska pressen spelade en central roll i inramningen av flyktingarnas 

ankomst till Europa som en kris. Nyanlända sågs som annorlunda från européer; som 

outsiders, utsatta eller farliga. Flyktingar och invandrare fick sällan möjligheten att tala direkt 

om sina erfarenheter. Sammantaget gav medierna liten uppmärksamhet åt kontexten gällande 

den svåra flyktingsituationen. Det var sällan koppling mellan berättelser om nyanlända och 

                                                        
30 Greg Philo, Emma Briant & Pauline Donald, Bad News for Refugees, [Elektronisk resurs] (London: Pluto 
Press, 2013), s. 13. 
31 Ibid., s. 100. 
32 Ibid., s. 134. 
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krigsrapportering.33 Under 2015 sökte sig fler flyktingar till Europa vilket medför en större 

roll för medierna i flyktingrapporteringen. En del av resultatet pekar på olika geografiska 

trender vilka förändrats under krisens gång. Regionalt, särskilt i början av “krisen” hittades 

stora skillnader i rapporteringen, det var stor kontrast i hur öst och väst rapporterade samt hur 

rapporteringen såg ut i länder som tog emot kontra de som ej tog emot flyktingar. De 

beskriver hur narrativen kring rapporteringen ändrades under 2015. Rapporteringen gick ifrån 

empatisk och sympatisk till att vara ersatt av misstro och fientlighet.34 Att forma narrativet i 

en händelse genom att benämna flyktingsituationen som en kris är en avgörande del i den 

agenda som sätts av medierna.    

Rapporten “Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content 

Analysis of Five European Countries” (2015) av UNHCR ger en överblick på tidigare 

rapportering och inblick i Sveriges presskultur under perioden av agenda-setting för 

flyktingkrisen. Jämförelse görs mellan europeiska länder, däribland Sverige där ett flertal 

skillnader hittas gällande inställningen till flyktingar. Sverige var det land som var mest 

positivt gentemot flyktingar. Trots hög representation av högerextrema partier och låg närvaro 

av icke-statliga organisationer var majoriteten av temana humanitära. Få exempel hittades där 

flyktingar ramades in som hot, istället genomsyrades innehållet av förespråkande för en 

liberal och human asylpolitik. Tidningarna enandes om hur detta var en kris som skulle lösas 

på EU-nivå. Svensk press kritiserade EU- staterna som ej hjälpte till i krisen, samtidigt 

menades att EU bar skulden för dödsfallen på Medelhavet.35 

Jostein Gripsrud, Jan Fredrik Hovden och Hilmar L. Mjelde skriver i artikeln ”The 

Refugee Crisis in Scandinavian Newspapers” (2017) om hur flyktingkrisen 2015 

rapporterades av pressen i tre skandinaviska länder. Analysen pekar på tydliga mönster i 

rapportering gällande inramning, argument och vilka röster som hörs.36 Författarna upptäckte 

hur litteraturen de läste hade gemensamt hur både press och TV använde sig av en sorts hot 

eller offer-ram när de rapporterade om invandrare, flyktingar eller asylsökande.37 Sverige har 

till skillnad från de andra länderna mer invånare som är utrikes födda vilket författarna anser 

                                                        
33 Myria Georgiou & Rafal Zaborowski, Media coverage of the “refugee crisis”: A cross- European perspective 
(Brüssels: Council of Europe, 2017). 
34 Ibid., s.  3-4. 
35 Mike Berry, Inaki Garcia-Blanco & Kerry Moore, Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the 
EU: A Content Analysis of Five European Countries, rapport för UNHCR (Cardiff: Cardiff School of 
Journalism, Media and Cultural Studies, 2015), s. 10-12. 
36 Jostéin Gripsrud, Jan Fredrik Hovden & Hilmar. L. Mjelde, The Refugee Crisis in Scandinavian Newspapers, 
artikel presenterad på NordMedia conference 17-19 augusti 2017 (Finland: Division 8: Political Communication, 
2017). 
37 Ibid., s. 2. 
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är en anledning till att Sveriges politik gällande flyktingar och asylsökande är mer liberal. De 

beskriver hur en tredjedel av artiklarna beskrev flyktingarna som offer av ett krig och 

ekonomisk instabilitet i sin region. De lyfte fram familjer, barn, namn, känslor, reaktioner från 

flyktingarna och använde foton. Den andra tredjedelen av artiklarna nämner de negativa 

konsekvenserna invandringen kan ha. Då negativa konsekvenser nämns handlar det ofta om 

ekonomi och terrorism. Två tredjedelar av artiklarna talar om vad individen själv kan göra för 

att hjälpa flyktingar.38  

3.2 Nationell forskning 

3.2.1 Rapportering av flyktingar  

Ylva Brune, doktor i journalistik och masskommunikation analyserar i “Nyheter från gränsen: 

tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld” (2004) konstruerandet 

av flyktingar och flyktingpolitik i nyheterna. Undersökningen pekar på hur nyhetstexterna 

hade en hård och seriös karaktär där nyheterna i huvudsak använde myndigheterna som källor 

för att beskriva läget. Skildringarna av flyktingarna var ofta stereotypa och innehållande en 

fast uppsättning roller med förutbestämd handling. Flyktingarna kan verka som “offer-

hjältar”, liten och svag ska väcka empati.39 Journalistiken visade drag på att beskriva 

flyktingar som ett hot och säkerhetsproblem. Säkerhetsproblemen som gjorde att flyktingarna 

flytt från sina hemländer exkluderades dock i stor utsträckning. Det användes även metaforer 

som flyktingström vilket även kopplade ihop dem med hotet av naturkatastrof.40 Även i 

genren av brottsrapportering ses skillnader i hur flyktingar porträtteras. Mindre allvarliga brott 

fick nyhetsvärde då de begåtts av en asylsökande eller flykting.41  

I Flyktingfrågorna i pressen 1985-1988 (1990) beskriver Brune olika sätt som 

flyktingfrågan tematiseras. Hon pekar på tesen att en grupp återkommande nyckelbegrepp och 

metaforer är den organiserande faktorn i porträtteringen. Det kan exempelvis vara den 

okontrollerade flyktingströmmen eller flyktingvågen vilka sedan blir en del av de färdiga 

“tolkningspaket” som presenteras av en komplex verklighet.42 Hon fann även konventioner 

för hur flyktingfrågan skulle rapporteras, nyheterna riktade in sig på dramatiska händelser 

                                                        
38 Ibid., s. 6. 
39 Ylva Brune, Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld, 
doktorsavhandling (Göteborg: Göteborgs Universitet, 2004), s. 90-91. 
40 Ibid., s. 67-74.  
41 Ibid., s.107-110.  
42 Ylva Brune, Flyktingfrågorna i pressen 1985-1988 (Stockholm: Delegationen för invandrarforskning), 1990. 
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samtidigt som verkligheten målas upp ur ett konfliktperspektiv.43 I Svenskar, invandrare och 

flyktingar i rubrikerna (1996) undersöker Brune vilka ämnen som dominerar nyhetsbevakning 

i flykting och invandringsfrågan. Artiklar om brott och enskilda utvisningshot utgör 

merparten av kvällspressens artiklar. I 80 % av rubrikerna är svenskar eller myndigheter 

subjekten, de som uttalar sig om en händelse. Alltså är det i 20 % som flyktingar eller 

invandrare har rollen som subjekt.44 Brune beskriver hur flyktingar och invandrare tidigare 

oftast haft rollen som offer. Enskilt eller kollektivt var de antingen offer för 

människosmugglare, politiken, diskriminering, rasism eller sin egen okunnighet. En viss 

vändning beskrivs då flyktingar tilldelats mer aktiva roller.45 Resultatet pekar på att det finns 

en överensstämmelse mellan den förändrade mediebilden av flyktingar och opinionens 

inställning till dessa.46 

Avhandlingen “Främmande sidor: främlingskap och nationell gemenskap i fyra 

svenska dagstidningar efter 1945” (2006) av Gunilla Hultén, docent i journalistik behandlar 

mediernas rapportering av invandring. Hultén tittar på flera olika sorters artiklar där 

invandring och människor med utländsk bakgrund förekommer, däribland DN som hade en 

mer negativ vinkel i artiklarna än lokala tidningar.47 Studien pekar på ett skifte runt 1985 då 

flyktingar och invandrare började beskrivas som en börda för Sverige istället för som tidigare 

vara positiva för ekonomin och välfärden. Detta kopplas även till den sittande regeringen och 

deras förändrade politik i frågan.48 Hultén pekar på hur medieforskaren Elizabeth Edie menar 

att migration generellt har skildrats som en administrativ fråga och därmed har olika 

samhällsinstitutioner och så kallade “elitkällor” varit de som getts plats att yttra sig och synas 

i media och att detta bidragit till främjandet av en rasistisk diskurs.49  

3.2.2 Språkbruk och rapportering 

“Ordval som avgör” (2016) av Sirin Kara och Torsten Kjellgren undersöker hur svenska 

dagstidningar skriver om flyktingar och hur de skapar vad författarna menar är en 

avhumaniserade retorik. De menar att hur flyktingar benämns, terminologin medierna 

använder påverkar synen och attityden människor skapar till flyktingmottagande och 

invandring. De menar att om ett mänskligt perspektiv inte framgår tydligt finns risken att de 

                                                        
43 Ibid., s. 7. 
44 Ylva Brune, “Svenskar, invandrare och flyktingar i rubrikerna”, arbetsrapport Institutionen för journalistik och 
masskommunikation vol. 63 (Göteborg: Göteborgs Universitet 1996), s. 9-13. 
45 Ibid., s. 14-15 
46 Ibid. 
47 Hultén 2006, s. 14. 
48 Ibid., s. 221-222. 
49 Ibid., s. 20.  
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avhumaniseras. Steget blir kortare mellan en avhumaniserad bild av flyktingar och 

förbiseendet av internationella lagar och rättigheter. Samtidigt menar de att denna typ av 

medierapportering blir del i ett politiskt landskap där främlingsfientliga partier får medhåll. 

En grundbult i ett fritt demokratiskt samhälle menar de är att medierna genom sin terminologi 

och retorik inte är del i att skapa en hätsk jargong mot utsatta grupper.50 Författarna ser att 

tidningarna kopplar ihop flyktingarna med ord som hot och främmande samtidigt som de drar 

kopplingar till terrordådet i Paris. De använder ord som strömmar och flöden som ska 

kontrolleras.51 

Anna Roosvall undersöker i ”Utrikesjournalistikens antropologi : Nationalitet, etnicitet 

och kön i svenska tidningar” hur kvinnor och män från olika delar av världen framställs på 

utrikessidorna, hur detta kopplas till ideologier, maktrelationer och kultur samt hur olika 

diskurstyper konstitueras inom utrikesjournalistiken.52 Hon undersöker den utrikesjournalistik 

hon menar utgör en stor och mycket viktig del av diskursen om vad som blir “de andra 

länderna” och “de andra människorna”. Roosvall utgår liksom denna uppsats från premissen 

att språket säger något om hur makt är fördelad, både symboliskt och materiellt. Hon 

undersöker exempelvis hur olika grupper och personer gynnas eller missgynnas av språkliga 

uttryck inom diskursen. I textanalysen menar Roosvall att det är minst lika viktigt vad som är 

frånvarande som vad som är närvarande och hur handlingar framstår som resultat av andra 

faktorer. 53 

  

                                                        
50 Kara & Kjellgren 2016, s. 11. 
51 Ibid. 
52 Anna Rosvall, Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar, 
doktorsavhandling (Stockholm: Stockholms universitet, 2005), s. 17. 
53 Ibid., s. 75, 88. 
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4. Teoretisk ram 
Teorier om diskurs, representation och dagordningsteorin är relevanta för denna uppsats. 

Dessa används i uppsatsens kritiska diskursanalys (CDA) av materialet. Den kritiska 

diskursanalysen syftar till att granska samhällets olika maktrelationer genom att försöka 

urskilja kopplingar mellan språk och social praktik. Uppsatsens analys grundar sig i 

lingvistikprofessor Norman Faircloughs tolkning av diskurs samt diskursanalys.  

4.1 Diskurs 
Humanioraforskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver i 

Diskursanalys som teori och metod (2000) hur diskursanalys behandlas som en enhet - både 

som teori och metod. Paketet innehåller premisser angående språkets roll i den sociala 

konstruktionen av världen, tekniker för språkanalys såväl som riktlinjer för metod. Generellt 

ämnar diskursanalysen att besvara huruvida betydelser är naturaliserande och fixerande på ett 

specifikt sätt i ett specifikt sammanhang.54 Diskursanalysen utgår från antagandet att språket 

säger något om fördelandet av makt, både i den icke-materiella medievärlden samt i den 

materiella verkligheten. Den person som gynnas av språkliga uttryck inom diskursen antas ha 

makt. Roosvall sammanfattar Faircloughs syn på diskurs som att vara del av den sociala 

interaktionen samt vara en konstruktion och förståelsen av denna. Hon menar att 

representation- och konstruktionsprocesserna verkar samtidigt, ”Diskursen konstitueras av de 

sociala praktikerna, samtidigt som den konstruerar och begränsar förståelsen av dem”.55 I 

Media Discourse (1995) talar Fairclough om diskurs på två sätt, ett dominerande inom 

språkstudier och det andra inom poststrukturalistisk socialteori. Det senare sättet hittas hos 

filosofen och idéhistorikern Michel Foucault och i hans syn på diskursen som en social 

konstruktion av verkligheten. Fairclough försöker inkorporera båda dessa två delar då 

analysen av text inte behandlas separat från analysen av diskursiva eller sociokulturella 

praktiker.56 Foucaults tankar går även samman med de hos Fairclough gällande hur ideologier 

kan få antaganden att verka självklara. Han pekar på hur ”sanningen” kan rättfärdiga ett 

beteende eller en åsikt och hur det handlar om ett slags utestängningssystem där något inom 

diskursen ses som förbjudet, vansinnigt eller sant.57 Han ser hur diskursen blir en praktik som 

                                                        
54 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 
2000), s. 25. 
55 Roosvall 2005, s. 73. 
56 Norman Fairclough, Media discourse (London: Edward Arnold, 1995), s. 18-19. 
57 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970 
(Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993), s. 14.  



13 
 

skapar en särskild typ av yttranden, där diskurs då innebär allt som leder fram till en 

fastslagen typ av kunskap och “sanning” inom ett bestämt område.58 Begreppet 

intertextualitet är signifikant i Foucaults analys. Han menar att det inte finns något påstående 

som inte på något sätt återaktualiserar andra påståenden.59 För Foucault är namngivande 

centralt, det möjliggör att ange vad som faller i- och utanför ramen av det accepterade. Dessa 

aspekter är del i de maktmekanismer som utövas runt om i samhället.60 

De politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe skiljer till skillnad inte 

mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker, för dem är allt diskurs.61 Då alla praktiker ses 

som diskursiva ses de därmed som helt konstituerande för det sociala.62 Fairclough menar till 

skillnad från de att diskursen endast är en av de aspekter som utgör de olika sociala 

praktikerna.63 Laclau och Mouffe beskriver hur de ser att en diskurs formas då mening fixeras 

kring en särskild nodalpunkt, ett privilegierat tecken vilka andra tecken ordnas och får mening 

kring. Detta innebär en exkludering av möjligheten för andra tecken att ordnas kring punkten, 

en diskurs blir alltså en reduktion av möjligheter.64 En av nyckelpremisserna för diskursteorin 

är antagandet att vår syn på världen och vår kunskap präglas av både historia och kultur, 

vilket gör att uppfattningen vi får om olika frågor relaterar till den kulturella kontext vi 

befinner oss inom. Fairclough, vars syn på diskurs uppsatsen baserat sin analys på redogör i 

Discourse and social change (1992) hur förändring i språket länkas till sociala och kulturella 

processer, vilket då gör att studerandet av språket är nödvändigt för att studera social 

förändring.65 Diskurs ses vara en typ av handlingssätt, människor handlar på ett visst sätt mot 

både varandra och världen på grund av den. Diskurserna ses vara socialt konstitutiva, alltså ha 

makten att etablera eller organisera just detta. Hur diskursen är del i att skapa den kunskap vi 

tror oss veta om ett ämne relaterar till uppsatsens fokus. Hur svenska medier kommunicerar 

och rapporterar gällande flyktingar är del i att skapa den kunskap människor har kring ämnet. 

Deras handlingar och åsikter grundar sig sedan på dessa vilket därmed leder till reella 

konsekvenser i samhället. Fairclough menar att diskursiva praktiker är konstruerande på två 

sätt, dels genom att vara del i att reproducera samhället och genom att bidra till att förändra 

                                                        
58 Ibid., s. 57.  
59 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge: Polity, 1992), s.101. 
60 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta, [Ny utg.] (Göteborg: Daidalos, 2002), s. 103-
106. 
61 Winther & Phillips 2000, s. 160 -161. 
62 Ibid., s. 25-31. 
63 Ibid., s. 13. 
64 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics, 2 
uppl. (London: Verso, 2001), s. 111- 112.  
65 Fairclough 1992, s. 1. 
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samhället.66 Med detta tankesätt kan alltså de diskurser som skapas i högsta grad påverka 

samhället, opinionen gällande frågan och förhållandet mellan dess invånare. I Analysing 

discourse: textual analysis for social research (2003) belyses att det är viktigt att komma ihåg 

att en specifik del av en text automatiskt inte skapar en specifik förändring i kunskap, 

beteende eller ger en specifik politisk effekt.67  

4.2 Dagordningsteorin 

Maxwell McCombs och Donald Shaw, professorer i journalistik och grundare till 

dagordningsteorin [agenda-setting] bidrog via sina studier till en skiftning i synen på 

nyhetsmedier och dess inflytande på vilka frågor som allmänheten anser viktigast.68 

McCombs menar att samhället får nyheterna i andra hand, en verklighet av en händelse ges 

via medierna och skapas av journalisterna.69 Massmedierna sätter dagordningen genom att 

belysa vissa frågor vilket styr vad som är viktigt och i sin tur påverkar medborgarnas 

handlingar samt åsikter. Massmedierna kan dock inte styra över alla människor och deras 

åsikter men dagordningen kan styra vilka frågor det pratas om.70 För att bilda en allmän 

opinion används upprepandet av medierna så att nyheten hamnar i samhällets dagordning, hur 

det sedan påverkar människorna kan skapa en allmän opinion.71 Det finns flera olika 

dagordningar, däribland den gällande politiska frågor som rutinmässigt övervakas av 

medierna. Med denna konkurrerar andra dagordningar, exempelvis den i politiska kampanjer.  

Beroende på hur framgångsrika dessa är bestäms dagordningen, sättet att beskriva ett visst 

ämne.72 Det kommer alltid finnas olika aktörer som vill sätta dagordningen efter sin 

ståndpunkt.  

Fil. dr Adam Shehata och professor Jesper Strömbäck, skriver i Kampen om 

opinionen, Medieeffekter under svenska valrörelser (2013) på vilket sätt olika medieeffekter 

kan påverka väljarna vid politiska val. De tar upp tre olika medieeffekter; dagordningsteorin, 

priming och gestaltningseffekten framing. Relevant för denna uppsats är dagordningsteorin 

som har inflytande över hur samhället tolkar flyktingar. Massmedierna inte oberoende utan 

även de blir påverkade av andra. Shehata och Strömbäck menar att mängden rapportering styr 

                                                        
66 Fairclough 1992, s. 63-65. 
67 Norman Fairclough, Analysing discourse: textual analysis for social research (New York: Routledge 2003), s. 
8. 
68 David H. Weaver, Britannica, Maxwell McCombs, u.å., https://www.britannica.com/biography/Maxwell-
McCombs [hämtad 2018-03-02]. 
69 Maxwell McCombs, Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen, 1 uppl. 
(Stockholm: SNS förlag, 2006), s. 23. 
70 Strömbäck & Nord 2013, s. 245. 
71 McCombs 2006, s. 24. 
72 McCombs 2006, s. 131. 
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värderingen av olika frågor. De exemplifierar med frågan om arbetslösheten och arbete som 

dominerat medierna månaden innan det undersökta valet vilket resulterade i samhällets ökade 

angelägenhet om den.73 Sättet att kontrollera samhällets dagordning kan påverka valresultatet 

indirekt, vilka partier som får och inte får genomslag. Massmedierna har en viss makt i 

främjandet av vissa samhällsfrågor och samhällets åsikter kring frågorna, dock skapas 

framstående samhällsproblem av vår omvärld. Andra faktorer som kulturella, politiska och 

våra egna individuella faktorer spelar även in.74  

4.3 Representation 
I Representation (2013) diskuterar kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall begreppet 

med samma namn. Hall menar att för att förstå mening måste sambandet mellan 

representation och språk förstås. Representationer kan ta sig flera olika uttryck, däribland det 

skrivna ordet. Dessa symboler och tecken betyder något eller står för något, det vill säga 

representerar något. Hall beskriver hur representation är en grundläggande del i processen då 

mening produceras, att kulturer förstås genom att dela mening.75 Representation beskrivs som 

skapandet av mening om olika koncept i vårt medvetande vilket sker genom språket.76 För att 

förstå kopplingen mellan representation, mening och språk pekar Hall på tre olika teorier; det 

reflekterande-, avsiktliga- eller det konstruktionistiska perspektivet. Den sistnämnda teorin 

ligger till fokus i denna studie.77 Meningen är av en symbolisk karaktär, ett specifikt ord står 

för eller symboliserar ett koncept som i språket förmedlar mening.78 Detta kopplas samman 

med diskurs då språket och därmed mening skapas för olika diskurser. Hall beskriver hur 

Foucault menar att olika diskurser, sätt att tala kring ett ämne, ”regler” för hur det ska ske, 

vad som ska innefattas och utelämnas skapas.79 Detta kan i sin tur styra exempelvis åsikterna 

och bilden av flyktingar. Då ett visst språk används, en viss kunskap och diskurs skapas har 

representationerna inom diskursen en stor makt att påverka. Språket som används behöver 

dock inte vara en spegling av verkligheten, det kan vara ett verktyg för att skapa en egen 

”sanning”.80 Foucault beskriver att vad vi vid en tid tror oss veta om exempelvis flyktingar 

påverkar vår inställning, hur vi skapar våra flyktinglagar och hur de behandlas.81 Hur DN 

                                                        
73 Strömbäck och Nord, Lars, Kampen om opinionen: politisk kommunikation under svenska valrörelser, s. 240-
247. 
74 Ibid., s. 246. 
75 Stuart Hall, Jessica Evans & Sean Nixon, Representation, 2 uppl. (London: SAGE, 2013), s. 1. 
76 Ibid., s. 3. 
77 Ibid., s. 1-2. 
78 Ibid., s. 11. 
79 Ibid., s. 29. 
80 Kara & Kjellgren 2016, s. 23. 
81 Hall, Evans & Nixon 2013, s. 33. 
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skriver om frågan kan alltså långtgående påverka människors liv. Hur vi skapar 

representationer av människor eller platser som på något sätt är annorlunda ger stor inverkan 

på hur vi upplever och skapar bilden av “andra människor”, den Andre. Hall menar att det 

finns en fascination av skillnad och annanhet [otherness]. Skillnaden är viktig i språket då 

mycket ges mening genom sitt motsatsförhållande. I detta förhållande är ofta den ena parten 

dominant, såsom vit mot svart eller man mot kvinna.82 Det är även vid representationen av en 

olik som stereotypisering kan uppkomma. Stereotypisering åsyftar då en person reduceras till 

några överdrivna och förenklade karaktärsdrag vilka är av naturen fixerade. Stereotypisering 

verkar även splittrande, det skiljer vad som anses som normalt och accepterat från det 

onormala och icke accepterade. Det normala blir “viet” och det onormala “de andra”. Då 

många av journalisterna i DN har en annan erfarenhet och maktposition än de porträtterade 

flyktingarna finns risken att stereotypiska representationer skapas.83 Hall beskriver vidare hur 

ordval hjälper till att naturliggöra skillnader och skapa ett system av under- och 

överordning.84 I “Kulturell identitet och diaspora” beskriver Hall hur alla människor skriver 

och talar utifrån en specifik kultur och historia. Därmed är allt vi säger kontextuellt.85 

Perspektivet berättaren har är viktigt för framställandet av området. Kontexten och 

samhällsklimatet skribenterna i materialet befinner sig inom skiljer sig mellan 2014 och 2018 

vilket blir en viktig aspekt i analysen. Hall pekar även på hur förståelsen för berättelsen skiftar 

beroende på identiteten hos personen som berättar den.86 Med detta resonemang blir det alltså 

viktigt vems röst som hörs i journalistiken och ur vilket perspektiv detta sker.  

  

                                                        
82 Hall, Evans & Nixon 2013, s. 224-225. 
83 Ibid., s. 247- 248. 
84 Hultén 2006, s. 20.  
85 Stuart Hall, “Kulturell identitet och diaspora”, i Håkan Thörn, Catharina Eriksson & Maria Baaz Eriksson 
(red.), Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället 
(Nora: Nya Doxa, 1999), s. 231. 
86 Ibid., s. 233-234. 
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5. Metod och material 
Följande kapitel presenterar uppsatsens metod, den kritiska diskursanalysen samt det 

empiriska material som ligger till grund för uppsatsen. Inom kvalitativ forskning ligger 

tonvikten vid ordets och handlingarnas betydelse, den utgår ifrån det Alan Bryman, professor 

i samhällsforskning kallar en tolkningsinriktad kunskapsteori. Denna forskning vilar på 

utgångspunkten att sociala egenskaper ses som ett resultat av samspel mellan individer. 

Bryman menar därför att hänsyn måste tas till den speciella miljö individer är verksamma i. 

Uppsatsens skribenter kan påverkas av sin kontext och miljö samtidigt som dess läsares 

tolkningar av dessa påverkas av den miljö de omges av och dagordningen som sätts av 

artiklarna. Kontexten är alltså viktig för att förstå hur medlemmar inom en grupp beter sig och 

tänker.87 

5.1 Kritisk diskursanalys   
Jørgensen och Phillip beskriver hur diskursanalysen ingår i poststrukturalismen, vilken är del 

av socialkonstruktivismen. Analystypen har sin grund i de strukturalistiska och 

poststrukturalistiska språkteorierna. Begreppet intertextualitet är centralt i analysen då det 

beskriver förhållandet mellan nya och äldre kommunikativa händelser, de bygger alltid vidare 

på tidigare händelser. Genom att utnyttja redan existerande diskurser på nya sätt menar 

Fairclough att förändring kan skapas.88 Då rapporteringen gällande migration och 

flyktingpolitik bygger vidare på tidigare rapporteringssätt passar Faircloughs diskursteori ihop 

med det valda ämnet. Han väver samman lingvistik med en samhällsvetenskaplig 

utgångspunkt, något som syns i hans tredimensionella metod.89 Ett nyckelbegrepp hos 

Fairclough är genre, vilken beskrivs som ett språkbruk som är del av, och skapar en del av en 

bestämt social praktik såsom nyhetsgenren. En diskursordning kan exempelvis vara mediernas 

diskursordning och inom dessa finns olika diskursiva praktiker där tal och skrift används på 

bestämda sätt.90 

                                                        
87 Alan Bryman, Social research methods, 5 uppl. (Oxford: Oxford University Press 2016), s. 526- 532. 
88 Winther & Phillips 2000, s. 77-78. 
89 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 2., [omarb.] uppl. (Lund: Studentlitteratur AB, 2005), s. 307. 
90 Ibid., s. 72-73. 
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Figur 5.1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. 

Med ramen som utgångspunkt fokuserar uppsatsens analys främst på mittenrutan, textens 

egenskaper. Även då fokus ligger på den mittersta rutan blir det vid analys av uppsatsens 

område nödvändigt att inkludera vissa delar av de två yttre rutorna. Dessa är sammanlänkade 

och i analys och diskussion av uppsatsens material blir det nödvändigt att inkludera delar av 

både diskursiv och social praktik. Exempelvis skapas representationer av flyktingar i texten 

medan kontexten detta hamnar i befinner sig i det diskursiva och sociala. För att sedan bredda 

analysen används teorier om representation och dagordning. I Discourse and social change 

(1992) ger Fairclough en typ av riktlinjer för huvudelementen i analysen vilka kan följas vid 

diskursanalys. Han menar dock att det inte är en fast ritning som ska följas utan de bör 

anpassas till det specifika fallet. Relevanta och utvalda verktyg för uppsatsens analys är 

argumentation, transivitet, modalitet, sammankoppling, interaktionskontroll, artighet, ordens 

mening, formulering och metaforer.9192 Genom att göra en detaljerad analys av texternas 

egenskaper med verktygen kartläggs hur diskurserna skapas textuellt. Det är med dessa 

tolkning skapas och underbyggs. 

Vid studien av transivitet undersöks hur processer förbinds med subjekt och objekt. 

Det som blir intressant är de ideologiska konsekvenserna av framställningsformen. Verktyget 

belyser vem som gör något, hur naturligt det framstår och vem som är ansvarig. Modaliteten 

syftar till sättet att uttrycka sig, hur starkt något påstås, graden av affinitet (säkerhet) i 

uttalandet. Exempelvis har “det är fel” hög affinitet och ”vissa menar att det är fel” låg 

affinitet. Beroende på modalitet fås olika konsekvenser för diskursens konstruktioner då de 

ger tillåtelse eller instämmer med texten i olika grad. Att massmedier lägger fram olika 

                                                        
91 Fairclough 1992, s. 169. 
92 Ibid., s. 75-78. Fairclough förklarar punkterna med de engelska begreppen; interactional control, cohesion, 
politeness, ethos, grammar, transitivity, theme, modality, word meaning, wording och metaphor. De ligger under 
huvudpunkter: vokabulär, grammatik, kohesion och struktur.  
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påståenden som fakta kan ses som en del av detta.93 Användandet av metaforer samt ordval 

hjälper via sina konnotationer att undersöka textens negativa eller positiva ton samt vad 

skribenten vill koppla ihop med det beskrivna.94 Interaktionskontroll handlar om vem som 

styr den, vilka som deltar, vilka ämnen som finns med och hur de tas fram. Genom att titta på 

sammanhållning i texten ses vilken typ av argumentation som finns vilket ger vidare insikt i 

vilka sociala identiteter som skapas. Relationen mellan text och paragrafer undersöks. Det kan 

handla om speciella ord som används, hur ofta de används för att stärka relationen och hur 

denna struktur bygger upp argumentationen.95 Det är genom detta Fairclough menar att 

textens sociala identitet syns. Artighet påvisar hur deltagarna agerar mot varandra och hur 

relationen mellan dem ser ut. Det kan finnas särskilda strategier i att vara artig och någons 

beteende mot andra formar även deras beteende tillbaka.96 Artigheten ger insikter om sociala 

relationer, makt och dominans. Således är maktförhållandet och sättet att uttrycka sig mellan 

deltagarna centralt i texten.97  

Begreppet presupposition, fokuserar på vad som är frånvarande och närvarande i 

texten. Fairclough menar att det är viktigt att titta på saker som skulle kunna varit men inte är 

där. En vanlig frånvaro beskrivs vara den historiska kontexten för nyheten, nyheten 

rapporteras ofta som ett isolerat event och länkas inte till tidigare relaterade händelser. Det är 

också viktigt att differentiera graden av närvaro. Fairclough menar att närvarandet kan ses 

som en skala, vilken sträcker sig från att något är frånvarande, förutsatt, i bakgrunden eller i 

förgrunden. Alla texter är en kombination av mening, det som faktiskt sägs och det som är 

underförstått, det som lämnas osagt och det som är förutsatt.98   

5.2 Metodkritik         

Då den kvalitativa forskningen är en tolkningsinriktad kunskapsteori finns alltid potentialen 

att en studies resultat färgas av dess utförare. Dock ger metoden insikter och nyanser åt 

analysen vilka inte ges med andra metoder. En kvantitativ metod hade mer kunnat tala om 

rapporteringen generellt och gett ett översiktligt underlag samtidigt som den skulle sakna djup 

i framställandet av flyktingarna. Då stor del av uppsatsens analys och resultat är 

tolkningsbaserat blir även kontexten för oss som författare viktig. Validitet; trovärdighet  

                                                        
93 Winther & Phillips 2000, s. 87-88. 
94 Bergström & Boréus 2005, s. 323. 
95 Fairclough 1992, s. 171. 
96 Ibid., s. 235. 
97 Ibid., s. 163. 
98 Fairclough 1995, s. 106-107. 
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 och reliabilitet; pålitlighet värderas delvis annorlunda än vid kvantitativa studier.99 För att 

uppnå god validitet har arbetet under processen återkommit till syfte och avgränsning 

samtidigt som forskningsfrågorna hela tiden satt ramen för arbetet. Uppsatsen försöker fastslå 

och ta hänsyn till artiklarna och skribenternas kontextuella verklighet men att fastslå och 

redovisa vår egen plats i denna, vår kunskap, förutfattade meningar och blinda fläckar, blir 

avsevärt svårare.100 Då uppsatsen följer Faircloughs metodologiska verktyg analyseras 

artiklarna med ett så systematiskt tillvägagångssätt som möjligt, något som ses som ett 

centralt element för god reliabilitet i denna typ av forskning.101 Även då texter refererar till 

tidigare texter betyder det inte att de inte refererar till en yttre verklighet. Metodens kritik om 

textreduktionism har därför legat i åtanke under arbetets gång.102 För att undvika trivialisering 

och allt för stort fokus på språk kompletteras metoden med teorier om representation och 

dagordningsteorin.103 

5.3 Material 
Materialet vilket ligger till grund för uppsatsen består av tidningsartiklar från Dagens Nyheter. 

Tidningen har en oberoende liberal politisk inriktning och beskriver sig stå fri från partier, 

organisationer och ekonomiska maktsfärer.104 Enligt DN själva läses deras pappers- och 

internetversion dagligen av omkring 1,3 miljoner människor och är samtidigt landets största 

annonsmedium på tidningssidan. Tidningen ingår i Bonnierkoncernen, ett av norra Europas 

ledande medieföretag ägt av familjen Bonnier.105 Chefredaktör för tidningen är sedan 2013 

Peter Wolodarski som 2009-2013 var politisk redaktör för tidningen.106 Tidigare har 

Wolodarski varit medlem i Liberala ungdomsförbundet (Luf) och arbetat som ledarskribent på 

Expressen.107 I samband med sitt tillträde som chefredaktör beskrev han hur DN ”[...] kommer 

att satsa mer på agendasättande journalistik”.108 Medier såsom DN och dess journalister har 

stor makt över hur ämnen porträtteras och hur politiker kommer till tals. Olika uppfattningar 
                                                        
99 Bryman 2016, s. 157-158. 
100 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 3 uppl. 
(Lund: Studentlitteratur AB, 2017), s. 21. 
101 Ibid., s. 23.  
102 Ibid., s. 305-307.  
103 Ibid., s. 337.  
104 “Dagens Nyheter”, Nationalencyklopedin (NE) 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter [hämtad 2018-03-02]. 
105 Dagens Nyheter, Om dagens nyheter, 2008-02-28, https://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/ [Hämtad 
2018-02-28]. 
106 Resumé, Peter Wolodarski, u.å., https://www.resume.se/taggar/p/peter-wolodarski/ [hämtad 2018-03-28]. 
107 Markus Wilhelmson, “Så vände Peter Wolodarski Dagens Nyheter”, Resumé 26/3 2016, 
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/03/26/sa-vande-peter-wolodarski-dagens-nyheter/ [hämtad 2018-
04-03]. 
108 “DN.se stärker sin ställning”, Dagens Nyhter (DN) 21/3 2013, https://www.dn.se/ekonomi/dnse-starker-sin-
stallning/ [hämtad 2018-03-05]. 
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om vad som bör lyftas fram leder till en kamp om dagordningen och dess 

problemformuleringar. I Sverige fokuserar journalismen i hög utsträckning på att gå bortom 

politiska uttalanden och presenterar fakta kring området i fråga. Att presentera fakta handlar 

dock i högsta grad om att sätta en dagordning då viss fakta väljs ut och ses som relevant och 

riktig. Genom att lyfta fram och beskriva komplexa frågor för allmänheten väljer de hur en 

fråga ska ramas in, är exempelvis den stora mängden flyktingar en börda eller resurs.109 

5.3.1 Urval 

Åtta artiklar från DN har valts ut, en artikel per månad mellan januari till april 2014 och 2018. 

Detta för att studera hur rapporteringen gällande flyktingar sett ut i innan riksdagsvalen de två 

åren. Fokus för analysen är endast de textuella delarna och därmed kommer ej bilderna i 

artiklarna analyseras. Valet av uppsatsens artiklar är gjort efter ett målinriktat urval. Denna 

typ av urval är strategiskt då det utgår från forskningsfrågorna där överenstämmelse vill 

skapas.110 Relevanta artiklar har sökts via mediearkivet Retriever. Fyra sökord ligger till 

grund för sökande av det empiriska materialet; flykt, flykting, flyktingar och asylsökande. 

Artiklarna tillhör tre olika sektioner i DN, ledare, general och världen. Två är ledare, tre 

general och tre världen, detta för att få en bredare bild av porträtteringen av flyktingar i olika 

sektioner av tidningen då de skrivs på olika sätt. De valda artiklarna handlar om flyktingar 

som befinner sig både i och utanför Sverige. 

Undersökningsperioden är relevant då uppsatsen intresserar sig för hur tidningen 

porträtterar flyktingar under perioder där tidningsinnehållet inte mer än vanligt är färgat av 

politiska frågor och uttalanden såsom under höstmånaderna närmast valet. Månaderna under 

sommaren avviker på flera sätt från ordinarie rapportering. Fenomen som “nyhetstorka” 

tillsammans med riksdagens sommaruppehåll gör att andra ämnen ges plats gentemot resten 

av året. Våren blir därför en passande undersökningsperiod.111 Uppsatsens samtida nedslag 

och avgränsning till en svensk kontext i en tid präglad av breda polariseringar ligger till grund 

för uppsatsens relevans. Att undersöka porträtteringen av flyktingar i svensk media är särskilt 

intressant då landet ser sig som öppet och välkomnande samtidigt som det sluter sig och 

nationalistiska tankar växer. Det finns en konflikt spännande mellan EU-skepticism och 

                                                        
109 Olof Petersson et al., Demokratirådets rapport 2006 (Stockholm: SNS förlag, 2006), http://miun.diva-
portal.org/smash/get/diva2:30917/FULLTEXT01.pdf  
andra gången: Petersson et al. 2006. 
110 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. (Malmö: Liber, 2011), s. 434.  
111 Mikael Sagström, “Nyhetstorka – eller makten har semester”, Helahalsingland 9/7 2009, 
https://www.helahalsingland.se/nyhetstorka-eller-makten-har-semester [hämtad 2018-05-16].  
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öppenhet, mellan begränsad invandring och arvet som en moralisk stormakt.112 Höstens 

stundande val möjliggör en aktuell jämförelse med föregående val, 2014 och hur 

rapporteringen av flyktingar då såg ut. Under våren har de politiska kampanjerna precis startat 

och tidningarna är ej upptagna med partipolitisk rapportering. Politiken idag kan ses vara 

medierad, förmedlad via medier. DN har valts då det är en dagstidning med stor legitimitet 

och tyngd som samtidigt når många människor och därmed på olika sätt kan influera en stor 

publik med sitt innehåll. Då uppsatsen intresserar sig för tidningen, DN:s specifika 

porträttering av flyktingar är den avgörande faktorn för urvalet ej om de befinner sig i en 

nationell eller internationell kontext utan fokus ligger på att skapa ett urval som representerar 

tidningens olika delar. Artiklarna som sållades bort var antingen för korta för att analysera, 

benämnde flyktingarna med andra RASIM- termer, i bifogad Bilaga 9.9 eller hade endast 

nyhetsbyråer som användare. Fler var även ej av nyhetskaraktär, de kunde antingen vara en 

bok- eller kulturrecension. De slutliga artiklarna för 2014 i månadsföljd är; 

- “Sluta hyckla kommunalt” av Elsa Kugelberg, 3 januari. 

- “Syriens barn på väg in i den svenska skolan” av Ulrika By, 15 februari. 

- “Billström: EU måste dela på flyktingbördan” av Marit Sundberg, 25 mars. 

- “Här i FN:s läger bor hundra tusen flyktingar” av Niklas Orrenius, 21 april. 

och artiklarna i månadsföljd för 2018 är; 

- “Med makt följer ansvar” av DN:s ledarredaktion, 11 januari. 

- “Asylsökande får en laglig väg in till EU - Italien” av Peter Loewe, 23 februari. 

- “Över tusen nyanlända kan förlora boendet” av Johan Falkirk, 6 mars.  

- “Syrier utvisas trots att de lovats skydd" av Terese Cristiansson, 5 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
112 Erica Treijs, “Vi svenskar ser oss som en moralisk stormakt,” Svenska Dagbladet (SvD) 23/7 2016, 
https://www.svd.se/vi-svenskar-ser-oss-som-en-moralisk-stormakt-start. [hämtad 2018-04-05]. 
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6. Analys 
Analysen av artiklarna sker i kronologisk ordning. Analysen inleds med artiklar från 2014 

vilka sedan efterföljs av artiklar från 2018, dessa analyseras i publiceringsordning. 6.1.2–6.1.5 

behandlar artiklar publicerade år 2014 och 6.2.2–6.2.5 behandlar artiklar publicerade år 2018. 

De båda kapitlen inleds med en beskrivande bakgrund av det samhälleliga och politiska läget. 

Artiklarna i sin helhet hittas i år- och månadsordning under 9. Bilagor i slutet av uppsatsen.  

6.1 Dagens Nyheter 2014 

6.1.1 Bakgrund 2014 

Att veta hur många flyktingar som tagit sig till Sverige åren innan 2014 är omöjligt då 

människor tar sig in i landet på både legala och illegala sätt och ej registreras. Vad som går att 

föra statistik på är hur många som sökt asyl i Sverige. Sedan valet 2010 och fram till 2014 

inkom årligen mellan 29 648 och 54 259 asylansökningar.113 Ökningen av människor på flykt 

beror på många faktorer men då majoriteten av de som sökt asyl i Sverige under 2013 och 

2014 är Syrier är inbördeskriget i landet en av de avgörande faktorerna.114 Mellan 2013 och 

2014 fördubblades antalet sökande från cirka 16 000 till cirka 30 000.115 

 
Figur 6.1.1 Asylsökande mellan 2010-01 och 2014-12.116 

                                                        
113 Migrationsverket, Asylsökande till Sverige under 2000-2017, u.å., 
https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf41003/1515076326490/Asylsökande%20till
%20Sverige%202000-2017.pdf [hämtad 2018-04-02]. 
114 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2014-01-01, 
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166ddae/1485556207418/Inkomna%20ans%C3
%B6kningar%20om%20asyl%202013%20-%20Applications%20for%20asylum%20received%202013.pdf 
[hämtad 2018-05-16]. 
115 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2014, 2015-01-01, 
https://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211b0a/1485556218186/Inkomna%20ans%C
3%B6kningar%20om%20asyl%202014%20-%20Applications%20for%20asylum%20received%202014.pdf 
[hämtad 2018-05-16]. 
116 Migrationsverket, Asylsökande, senast uppdaterad 2018-05-04, 
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År 2011 når den arabiska våren Syrien och de som talar mot regimen misshandlas och 

torteras, ur detta föds början till ett inbördeskrig. År 2013 tror FN att Bashar al-Assad, Syriens 

president använt gas som ett vapen mot civila i Damaskus. Under sommaren 2014 flyr över 

tusen människor från IS in i Syriens kurdiska delar.117 Under 2013 pågår stora upplopp i flera 

svenska förorter, däribland Husby. Upploppet där ett 40-tal ungdomar satt bilar i brand och 

kastat sten mot polisen skapade stor debatt och hätsk ton. Bakgrunden till situationen ligger i 

missnöje efter en dödsskjutning av polisen.118 Debatten kom snabbt att handla om 

ungdomarnas bakgrund och etnicitet. I området har 85 % utländsk bakgrund, är födda 

utomlands eller har utlandsfödda föräldrar.119 Debatten gällande invandring och 

flyktingpolitik var under perioden enligt Johansson Heinö, statsvetare vid tankesmedjan 

Timbro mycket känslostyrd. Han efterfrågade mer balans och ett dämpat tonläge där fakta 

styr.120 Inför valet 2014 var den viktigaste frågan för väljarna skolan samtidigt som flykting 

och invandrarfrågan ökade.121 Partierna hade innan valet presenterat sina viktigaste frågor och 

för Moderaterna (M) handlade det om ekonomi, försvar och skola, Socialdemokraterna (S) 

fokuserade på skola, arbetslöshet, sjukförsäkringar och ekonomi och Sverigedemokraterna 

(SD) siktade på frågor om invandring och EU- medlemskapet.122 Inför valet präglades 

världsläget av Syrienkriget vilket ledde till drastiskt ökat antal flyktingar som sökte asyl i 

Sverige. Svenska folkets åsikter om invandrarfrågans vikt har ökat sedan 2010. I februari 

2010 tyckte 32 % av befolkningen att det var den viktigaste frågan och som högst mellan 

perioden 2010-2014 låg andelen i september 2014 på 53 %, vilket betyder en sjätteplats av de 

viktigaste frågorna.123 Väljarundersökningen förstärker bilden av att flykting och 

invandrarfrågan ökade i vikt inför valet 2014. Med exempelvis Billströms diskuterade 

uttalande kan en start på en diskursiv ändring för den valda perioden ses. Tillsammans med 

den förändrade flyktingsituationen under perioden har samhällsdebatten förändrats.  

                                                                                                                                                                             
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html 
[Hämtad 2018-05-20]. 
117 Karin Lindblom, “Kriget i Syrien på två minuter”, Aftonbladet 2/10 
2015, https://www.aftonbladet.se/nyheter/utrikes/article21515702.ab [hämtad 2018-05-05].   
118 Emmelie Wallroth & Sofia Roström Andersson, “Våldsamma upplopp i Husby i natt”, Aftonbladet 19/5 2013, 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article16804681.ab [hämtad 2018-05-24]. 
119 Gunnar Rensfeldt, “UG-referens: Upploppen i Husby”, Sveriges Television (SVT) 14/5 2014, 
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/referens/ug-referens-upploppen-i-husby [hämtad 2018-05-24].  
120 Örjan Magnusson & Ulf Mattmar, “Vad får man säga i invandringsdebatten?”, Sveriges Television (SVT) 
14/4 2013, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vad-far-man-saga-om-invandringen [hämtad 2018-05-24]. 
121 Hans Olsson, “Skolan är väljarnas viktigaste sakfråga”, Dagens Nyheter (DN) 3/9 2014, 
https://www.dn.se/nyheter/politik/skolan-ar-valjarnas-viktigaste-sakfraga/ [hämtad 2018-05-05].   
122 Roland Zuiderveld, “Tre viktiga valfrågor för partierna”, Sveriges Television (SVT) 4/5 2014, 
https://www.svt.se/nyheter/val2014/tre-viktiga-valfagor-for-partierna [hämtad 2018-04-26]. 
123 Novus, Rapport: Sjukvården fortsatt väljarnas viktigaste fråga (Stockholm: Novus, 2016). 
https://novus.se/wp-content/uploads/2018/05/edbf81f031d2dadd9e1981a85dacc81a.pdf   
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6.1.2 Januari – Sluta hyckla kommunalt 

Skribenten Elsa Kugelberg skriver om den rådande bostadsbristen för flyktingar. Sverige har 

enligt Kugelberg blivit eftertraktat hos flyktingar och det har därför blivit brist på bostäder. 

Hon kritiserar partierna för att inte kunna enas om en lösning, inkongruensen mellan riksdag 

och kommun menar Kugelberg är en viktig faktor till att problemet inte löses. Att lösa 

bostadssituationen för flyktingarna utan lagstiftning föreslår Kugelberg själv vara en rimlig 

lösning då hon menar att ett utplaceringssystem strider mot kommunernas 

självbestämmande.124 Artikeln har i sin stil en personlig utformning, skribenten är närvarande 

i texten. Detta kan bero på genren av artikel, att det är en ledarskribent som skrivit den. 

Textens röda tråd handlar om bristen på bostäder där paragrafer ofta avslutas med ord såsom 

hinder och dåliga lösningar vilket skapar bilden att något är fel och måste ändras. De tre 

styckena tar vid där det tidigare slutar med att angränsande tema och sammanhålls på så vis. 

Det första behandlar varför situationen är som den är, det andra förklarar märkligheten i det 

och det tredje stycket till ger förslag på hur detta kan lösas.  

Flera ord med dubbla betydelser används i texten. Ord som limbosituation och 

moderna folkvandringen har flera betydelser och kan beroende på kontext och sammanhang 

tolkas olika. Modern folkvandring använder Kugelberg för att beskriva flyktingarna som flyr 

bland annat från inbördeskriget i Syrien. Ordet folkvandring syftar till en spontan förflyttning 

av en större folkgrupp från ett område till ett annat. Beskrivandet av flyktingarnas resa på 

detta vis förminskar anledningen då flytten är allt annat än spontan. De historiska 

kopplingarna målar bilden att en klart större skala än den som Kugelberg skriver om i artikeln 

är på flykt och ska “folkvandra” till Sverige. Limbo, platsen mellan himlen och helvetet för 

den som ej blivit döpt eller inte förtjänar att komma till helvetet används i artikeln via ordet 

limbosituation i samband med upplevelserna av bostadsbristen.125 Kugelberg liknar detta med 

tillståndet flyktingarna upplever när de ej kan skapa ett nytt liv för sig själva. Användandet av 

ordet skapar djup i förståelsen för flyktingarnas svåra limbosituation och samtidigt som 

sympati skapas för de drabbade läggs skulden på dem Kugelberg menar är skyldiga.  

Gällande modalitet, hur starkt något påstås ger fraser såsom är tillräckligt uppluckrat 

och är en naturlig konsekvens hög affinitet. Fraser såsom bör göra mer har en lägre affinitet 

med blir en stark rekommendation av skribenten vilket även det ger intrycket av att vara säker 
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på sin sak. De bidrar till att göra skribentens position sann och självklar. Följande citat visar 

exempel på sätt att argumentera för varför situationen är ohållbar; 
9000 personer väntar, samtidigt som många kommunala hyresrätter står tomma. 

Migrationsverket är en oönskad avtalspart, vilket gör att myndigheten tvingas till dyra och 

dåliga lösningar.126 

Citatet ovan använder modalitet med hög affinitet och med en analys av transitiviteten i 

meningen ses agenten som ansvarig för problemet samtidigt som varför den är ansvarig och 

önskad utelämnats. Fairclough menar att det är minst lika viktigt vad som är närvarande som 

frånvarande.127 Perspektiv eller uttalande av både berörd kommun, flykting eller 

migrationsverket är frånvarande i texten.  

6.1.3 Februari – Syriens barn på väg in i den svenska skolan  

Ulrika By berättar om en klass i Falkbergsskolan där alla barn kommer från Syrien och börjar 

i en förberedelseklass för att sedan, när de är redo förflyttas till en vanlig skolklass.128 

Artikeln är skriven som ett reportage och har likheter med hur Hultén pekar på att det finns ett 

visst utrymme för vinklar som är mer positiva än normalt i rapporteringen. I dessa “feature-

berättelser” ges personerna det handlar om större plats. Antagandet är här att den positiva 

vinkeln beror på genren, att mer utrymme ges för utförliga skildringar. I artiklar som inte är 

av denna typ är de som generellt får mest utrymme att komma till tals politiker, 

myndighetsrepresentanter och tjänstemän.129 Artikeln har ett målande språk där vuxna 

beskrivs som engagerade och barnen som duktiga och intresserade. Ingressens innehåll 

kopplas samman med första stycket där även ordval såsom krigshärjade kommer igen. Första 

stycket på sida tre beskriver hur skolan ligger;  
mitt i ett villaområde med äppelträd, vita staket och välansade rabatter - på behörigt avstånd 

från de mångkulturella miljonprogrammen i Norsborg och Alby, där i princip samtliga av 

eleverna i förberedelseklassen bor.130  

Genom att uttrycka sig på detta vis sätts barnen i motsatsförhållande till varandra. När de sätts 

i detta förhållande byggs skillnad in i strukturen. Hall pekar på hur det finns en fascination av 

skillnad och hur dominans skapas genom detta förhållande då den ena parten ställs mot den 

andra, som i fallet med äppelträd mot miljonprogram.131 I andra stycket på sida tre ges en 

syrisk student möjlighet att yttra sig;  
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127 Fairclough 1995, s. 106. 
128 Ulrika By, “Syriens barn påväg in i svenska skolan”, Dagens Nyheter (DN) 15/2 2014. 
129 Hultén 2006, s. 19-20. 
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131 Hall, Evans & Nixon 2013, s. 224-225. 
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Skolan i Sverige är lätt om man jämför med Syrien. Där måste man plugga jätttejättehårt. Här 

är det bara svenskan som är svår. Och engelskan, berättar Sbartha Antar, 13.132  

Tvärtemot Edies resultat som Hultén pekar på ges andra än elitkällor plats att yttra sig vilket 

enligt hennes resonemang kan motverka främjandet av en rasistisk diskurs.133 Artikeln lyfter 

fram de syriska barnen med namn, bilder och tankar men tvärt om från resultaten hos 

Gripsrud, Hovden och Mjelde beskrivs de generellt utöver maktlösheten över sin 

bostadssituation utanför områdena där svenskarna bor inte som offer.134 När ordet svenskarna 

används på valda sätt;  
Egentligen vill man ju bo där svenskarna bor, men det kommer nog inte hända på ett tag 

[...].135  

blir eleverna automatiskt icke-svenska och därmed “de andra”. Uppdelningen via ordvalet kan 

bli en del i det system av under- och överordning Hall beskriver.136 Beroende på fråga så kan 

By själv styra svaret. Som Fairclough beskriver så vet vi inte heller om frågorna varit öppna 

eller ledande, detta ger möjlighet till olika typer av svar. Då frågorna inte är med i texten vet 

vi inte om de är ställda utifrån en förutbestämd agenda.137 Då svenskarna representerar 

majoritetssamhället och eleverna strävar efter att bo med dem placeras de i en överordnad 

position. Artighet och maktförhållandet mellan deltagare visas när By skriver om en specifik 

elev som jämför skolan i Syrien med den Svenska skolan. Som skribent har hon makten att 

använda sin position och skriva om eleven på det sätt hon önskar. Eleven och händelsen som 

lyfts fram beskrivs som i citatet ovan av Sbartha Antar, på ett positivt sätt. I texten ger By 

även utrymme för andra deltagare, en av dem, läraren Roger Tillberg uttrycker vid flera 

tillfällen sina åsikter om situationen. I citatet nedan diskuterar han klassaspekten och 

ojämlikheten i språkundervisningen;  
Det är fantastiskt roligt. Jag är givetvis medveten om att det är en klassfråga och skulle 

verkligen unna alla som kommer hit att få tvåspråkig undervisning [...].138 

De andra deltagarna beskriver de syriska eleverna med positiva ord samtidigt som deras egna 

erfarenheter av situationen och eleverna beskrivs vara positiva. Lärarna ger en slags 

legitimitet till den positiva bilden av eleverna för läsaren. 
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6.1.4 Mars – Billström: EU måste dela på flyktingbördan  
Skribenten Marit Sundberg skriver om uttalanden av migrationsminister Tobias Billström 

(M). Sundberg presenterar citat från Billström som menar att Sverige och endast ett fåtal 

andra EU-länder tar på sig hela flyktingbördan. Han säger att 9 av 28 stater tar emot 90 % av 

alla asylsökande och till slut kommer säga stopp. Redan i ingressen till artikeln som är i fet 

och något större stil än övrig text skapas bilden av att flyktingarna är något negativt. I följande 

citat; 
Sverige tillhör ett fåtal EU-länder som står för nästan hela flyktingbördan.139  

från ingressen beskrivs flyktingarna som flyktingbördan och orden skarp kritik mot övriga 

EU-länder bidrar till att sätta den negativa tonen. Billström uttrycker starkt och tydligt sina 

åsikter vilket tyder på modalitet med hög affinitet, exemplifierat i följande citat.  
Vi kommer att hamna i en situation där fler och fler medlemsstater som Frankrike, som 

Tyskland, som Sverige, alla de nio som varje år gör 90 procent av jobbet, förr eller senare 

kommer att säga, hallå, vi köper inte det här [...].140   
Formulerandet av kommer att hamna tyder på att Billström är säker på sin sak, att det inte 

handlar om åsikt utan fakta.141 Såsom Fairclough pekar på kopplas texter alltid intertextuellt 

till tidigare skapta texter.142 Billström och Sundbergs användande av ordet flyktingbördan kan 

med detta resonemang kopplas till tidigare artiklar där flyktingar beskrivs som en börda på 

olika sätt. Om flyktingdiskursen tidigare inte inkluderat inramningen av flyktingar som bördor 

skulle sannolikheten för denna artikel att självständigt använda ordet minska. Samtidigt skulle 

innebörden och tolkningsramen inte vara lika självklar. Information som backar upp eller 

dementerar uttalandet är inte något som tillhandahålls av skribenten i texten vilket får 

påståendet att ses som fakta. Sundberg är i artikeln passiv i sin stil då Billström och citat av 

honom är det som tillåts ta plats och styra artikeln. Hans starka uttalanden står oemotsagda 

och tillskrivs därmed mycket makt. Precis som Fairclough framhåller är det minst lika viktigt 

vad som är frånvarande och vad som är närvarande i texten.143 Billströms position och 

ställning i samhället tillsammans med hans utrymme att yttra sig resulterar i en trovärdig 

framställning av person och åsikter. I artikelns sista del redovisas siffror på hur många 

asylsökande som sökt sig till Sverige, hur många det förbereds för och hur mycket detta antas 

kosta. 
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I en jämförelse med 43 andra industrialiserade stater hamnar Sverige på fjärde plats 

beträffande antal asylsökande [---] Enligt Billström förbereder sig Sverige på mellan 59.000 

och 67.000 asylsökande i år. [---] Enligt Migrationsverkets senaste prognos, från februari, 

väntas det kosta Sverige 7 miljarder kronor att ta emot asylsökande i år.144 

Sättet detta levereras på tillsammans med artikelns redan satta ton gör att den höga andelen 

gentemot jämförbara länder tolkas som något negativt utan att det presenteras vad detta 

egentligen, positivt som negativt innebär.  

6.1.5 April – Här i FN:s läger bor hundra tusen flyktingar  

Likt artikeln från februari är denna en typ av “feature-berättelse”, vilket kan medföra större 

plats för de skildrade samt en mer positiv vinkel.145Artikeln av Niklas Orrenius handlar om 

situationen för flyktingar från krigets Syrien. Artikeln är centrerad kring två familjer, Hamwei 

och Hassan samtidigt som situationen för personer runt om dem i flyktinglägret berättas. 

Såsom Gripsrud, Hovden och Mjelde finner i sina resultat är bilder en central del i artikeln 

och flyktingarna lyfts vid flera tillfällen fram med barn och familjer med känslor, namn, ålder 

och tankar över sin situation.146 De beskrivs som offer av krig och på grund av instabilitet i 

hemregionen har de tvingats lämna. Citatet nedan visar hur pappan i den porträtterade 

familjen uttrycker sina känslor över situationen;  
Jag grät när jag lämnade Syrien. Jag vill tillbaka. Men jag tror att det kommer dröja flera år 

innan det är möjligt.147  

elitkällan från FN-organet World Food Program beskriver vidare hur; 
Folk äter gräs. Praktiskt taget ingen har mat till sig själv eller till sina barn. Människor bor i 

tunnlar, i källare till hyreshus och köpcentrum, byggnader som annars är totalförstörda.148  

Orrenius skriver om flyktingarna på ett sätt som främjar medlidande hos läsaren. Artikeln 

består i stor del av hur utsatta flyktingar är och allt de upplevt. Han skriver även om andra 

synvinklar och om oron för extremister i flyktinglägret.  
Det finns en övervikt av kvinnor i lägret. Det är ingen slump. Jordaniens styrande är rädda att 

extremister och terrorister ska finnas bland flyktingarna.149 

I detta läge har Orrenius möjligheten att beskriva flyktingarna, extremisterna och terroristerna 

på vilket sätt han vill. När han tar upp oroligheterna som finns i lägren hade han enkelt kunnat 

lägga flyktingarna i samma fack som extremisterna. Ämnen i artikeln cirkulerar till stor del 

kring flyktingarnas berättelser, de styrs av vad Orrenius tar med, vilket gör att det blir en 
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symmetrisk maktbalans. Artikeln inleds med en beskrivning av pappan i familjen Hamweis 

tidigare vardag i Homs, för att sedan gå vidare till att beskriva situationen mer generellt i 

Homs för att sedan gå tillbaka till ett mer personligt uttalande av någon i texten. Strukturen 

fortsätter genom artikeln. Ämnet som återkommer genom hela är alltså det personliga lidandet 

och utsattheten i flyktingarnas situation. Meningar såsom;  
Vi har bott på elva olika platser de senaste åren. [---] Under tre års tid har 150 000 människor 

dödats. [---] Människor som lever här påminns ständigt om att just nu, i detta ögonblick, blir 

någon dödad. [---] Femåriga dottern kissade på sig varje gång bomberna föll [...]150 

är en stor del i skapandet av bilden av flyktingarna som lidande offer. Artikelns framkallande 

av medlidande blir del i att skapa en relativt positiv vinkel. Flyktingarna framställs till viss 

mån som offer men den underliggande meningen att det är synd om dem blir en motsats mot 

framställandet som hot eller bördor. Rapporten av UNHCR (2015) pekar på att Sverige 

rapporterade mer positivt gällande flyktingar gentemot övriga Europa vilket även kan förklara 

artikelns ton.151 Denna typ av offerbeskrivning kan även ses som ett färdigt “tolkningspaket” 

såsom Brune beskriver det. Artikeln går lätt att ordna in i kategorin där flyktingar skildras 

som sympatiskapande offer.152Artikeln avslutas med frågor till flyktingarna om de har 

funderat på att ta sig till Europa vilket kopplas till det europeiska intresset eller rädslan att 

kontrollera hur många flyktingar som kommer. Såsom Gripsrud, Hovden och Mjelde såg i sitt 

resultat talar även denna artikel om olika sätt som läraren som individ kan hjälpa flyktingarna 

då det på artikelns sista hittas en kolumn med sex olika sätt.153   

6.2 Dagens Nyheter 2018 

6.2.1 Bakgrund 2018 
Statistiken över asylsökande från denna period visar att totalt 81 301 människor sökte asyl i 

Sverige under 2014. 2015 var siffran 162 877, 2016 var den 28 939 och 2017 var det 25 666 

personer som sökte asyl.154 Under den undersökta perioden 2018, januari-april inkom totalt 

7036 ansökningar om asyl.155   
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Figur 6.2.1 Asylsökande till Sverige mellan 2014-2017.156 
Riksdagsvalet 2014 slutade med att de Rödgröna fick 43.5 %, Alliansen 39.3 %, 

Sverigedemokraterna 12.8 % och Feministiskt initiativ (FI) 3.1 %.157 SD blev därmed 

Sveriges tredje största parti.158 Stefan Löfven (S) bildade minoritetsregering tillsammans med 

Miljöpartiet (MP) med stöd av Vänsterpartiet (V). Minoritetsregeringen misslyckades med att 

få igenom sin budget och för att undvika regeringskris skapades Decemberöverenskommelsen 

(DÖ) med allianspartierna.159 Efterkommande år, 2015 var ett år präglat av terrorattacker i 

Paris, massdrunkningar på medelhavet och publicerandet av bilden på den drunknade pojken 

Alan Kurdi vid Medelhavet.160 I Sverige väljs Anna Kinberg Batra till ny partiordförande för 

Moderaterna och Decemberöverenskommelsen skrotas.161 2015 var även året då vad som kom 

att kallas för flyktingkrisen stod i centrum. Diskussionen gällande frågan gick från mantrat 

“ordning och reda” i asylsystemet till “systemkollaps”. Det beskrivs som ett stormigt och 

osäkert år där fokus sattes på meningen med EU-samarbetet. Flyktingfrågan var mycket 

polariserande och ställningstaganden om hur Sveriges som välfärdssamhälle ska behandla 
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dem gick isär. Ända fram till åtstramningen av asylpolitiken under hösten försökte Löfven 

och regeringen upprätthålla bilden av ett Sverige som inte bygger murar.162 

2016 och 2017 präglades av en stramare svensk flyktingpolitik då regeringen i 

november 2015 meddelade att svensk migrationspolitik skulle anpassas till EU:s miniminivå. 

Det innebar bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsad rätt till 

anhöriginvandring, medicinsk åldersbestämning av asylsökande och ID-kontroller på samtlig 

kollektivtransport till Sverige. Enligt uppskattningar tog Sverige under 2016 emot två procent 

av alla asylsökande i EU, jämfört med tolv procent under 2015.163 Brittiska väljare röstar 

oväntat ja till att lämna EU och Brexit är ett faktum. Även amerikanska väljare överraskade 

då Donald Trump valdes till president. Detta var två händelser där flyktingar och invandring 

varit stora frågor.164  

Under 2017 avgick Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och ersattes av Ulf 

Kristersson. Kindbergs öppnande för samarbete med SD tros vara orsaken till försämrat 

väljarstöd.165 Under året är nazister i Sverige synligare än på länge. I Göteborg demonstrerar 

Nationella motståndsrörelsens (NMR) och skapar stor uppståndelse.166 I Sverige kör en 

uzbekisk man ner människor på Drottninggatan i Stockholm. Trump installeras som president 

och ett av hans första drag var att försöka stoppa invandring från en rad muslimska länder.167 

Samtidigt får de nationella åtstramningarna kritik där bland annat Kristdemokrater protesterar 

för en humanare politik.168 FN beslutade i februari 2018 om vapenvila i Syrien men trots detta 

fortsätter striderna och två månader senare misstänks en kemvapenattack ha inträffat i Douma. 

I parlamenten runt om i världen är 2018 valens år. I Ungern vinner Viktor Orbán från Fidesz 

parlamentsvalet. Stora protester hålls då kritiker menade att regeringens kontroll över 

medierna hjälpte till jordskredssegern.169 I Sverige visar en väljarundersökning från februari 
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andra gången: TT SvD 21/4 2018. 
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på att sex av tio väljare vill ha färre flyktingar. Jämfört med samma undersökning i februari 

2015, före det stora flyktingmottagandet svarade 36 % av väljarna att de ville ha ett minskat 

flyktingmottagande och 26 % svarade även att de ville ha ett utökat mottagande. Marie 

Demker, professor i statsvetenskap beskriver detta som en dramatisk förändring med tanke på 

det korta tidsspannet.170 Den senaste mätningen för 2018 visar att 52 % av befolkningen i 

februari tyckte att frågan var den viktigaste, vilket resulterar i en tredjeplats.171 Även genom 

verktyg som väljarundersökning kan medier styra dagordningen och debatten gällande 

flyktingar. Om frågan i undersökningen istället för ”Bör Sverige ta emot fler eller färre 

flyktingar?” varit formulerad ”Hur ska Sverige agera då människor tvingas fly?” hade svaret 

och den efterföljande debatten med stor sannolikhet varit annorlunda.  

6.2.2 Januari – Med makt följer ansvar 

Artikeln med DN:s ledarredaktion som avsändare kritiserar ålderbestämmandet av flyktingar. 

Då ledarredaktionen står som avsändare går det ej att veta vem eller vilka som skrivit den, 

endast att tidningens ledarredaktion står bakom den. Artikeln inleds med att förklara att 

regeringen famlar efter något att luta sig mot för att sedan exemplifiera vad deras misstag var; 
Det var ett misstag att börja kalla de unga som anländer till Sverige utan familj för 

“ensamkommande barn”.172 

Därefter fortsätter skribenten med säkra ord att beskriva sig veta att de ensamkommande 

barnen knappast är hjälplösa. Meningar såsom; 
Nog kan de vara minderåriga i juridisk mening, men inte barn i gängse bemärkelse: små och 

hjälplösa, oförmögna att ta hand om sig själva. 

[---] Men hjälplösa är de knappast.173 

skapar bilden att dessa barn skulle vara annorlunda från andra. Samhället har juridiskt kommit 

fram till vem som är barn men här ges bilden att det går att skilja innebörden vid valda 

tillfällen, då en inte håller med. Meningen ger intrycket att skribenten vet något om barnens 

som ej nämns i artikeln, hur vet hen annars att de inte är hjälplösa. Inget exempel ges på hur 

dessa asylsökande barn endast är “ungdomar som bär på extra tungt bagage”.174 Vidare 

genomsyras artikeln av skribenternas åsikter och ståndpunkter. Genom att uttrycka sig med 

                                                        
170 TT, “DN/Ipsos: Sex av tio väljare vill ha färre flyktingar”, Sveriges Television (SVT) 21/5 2018, 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/dn-ipsos-sex-av-tio-valjare-vill-ha-farre-flyktingar [hämtad 2018-03-29]. 
171 Novus 2016. 
172 DN:s ledarredaktion, “Med makt följer ansvar”, Dagens Nyheter (DN) 11/1 2018. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
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meningar såsom de nedan, som innehar hög affinitet läggs påståendena fram som om de vore 

fakta vilket influerar läsarens tolkning.175 
Det var ett misstag [---] Det är på tiden [---].176 

Den höga affinitet som återfinns i flera delar, tillsammans med att socialdemokraterna ej 

tillåts bemöta den kritik som riktas mot dem skapar en asymmetrisk maktbalans gällande 

interaktionen mellan parterna. Skribenten belyser endast vissa delar av situationen vilket gör 

att dagordningen blir det hen skriver.177 Fairclough liksom Roosvall pekar på att det är viktigt 

vad som inte tas med i artikeln, lika viktigt som det som faktiskt tas med.178179 I påståendet; 

“Det är inte vi som bestämmer, det är vetenskapen, tycks Socialdemokraterna vilja säga.” 

läggs tolkningen av situationen i munnen på Socialdemokraterna och skribenten kan på så vis 

sätta vinkeln för texten och därmed dagordningen. Regeringen är de som förbinds till 

misstagen artikeln pekar på. Det finns dock stycken, som exemplet nedan visar, där det endast 

syftas till en okänd grupp, “många”, som tillskrivs negativa egenskaper vilka regeringen eller 

Socialdemokraterna sedan klumpas ihop med;  
Många är de som gör anspråk på den för att låna legitimitet och en air av saklighet åt sådant 

som saknar just detta. De famlar efter vetenskapen likt ett fyllo efter en lyktstolpe: inte för 

upplysning, utan som stöd.180 

I citatet ovan finns även liknelsen “likt ett fyllo efter en lyktstolpe”. Ordet fyllo som syftar till 

en alkoholberoende eller berusad person har negativa konnotationer vilka kopplas samman 

med regeringen. 

6.2.3 Februari – Asylsökande får en laglig väg in till EU - Italien 

Peter Loewe beskriver försök att starta upp en ny och laglig väg för flyktingar i EU, så kallade 

“mänskliga korridorer”. Likt tidigare presenterade artiklar är även denna uppbygg av fakta 

komplimenterat av flyktingcitat. Ingressen pekar på hur det nya initiativet gör att asylsökande; 
[...] slipper opålitliga människosmugglare och en livsfarlig båtfärd över Medelhavet.181 

Användandet av ord som livsfarliga gör att läsaren med stor chans får en positiv bild av 

initiativet då få skulle önska en livsfarlig väg till andra. I ingressens senare del kopplas 

initiativet och de asylsökandes situation samman med den politiska situationen i landet; 
Samtidigt är migrationspolitiken en het potatis i den nu pågående valkampanjen.182 

                                                        
175 Winther & Phillips 2000, s. 87-88. 
176 DN:s ledarredaktion DN  11/1 2018. 
177 Strömbäck & Nord 2013, s. 245. 
178 Fairclough 1995, s. 106. 
179 Roosvall 2005, s. 75. 
180 DN:s ledarredaktion DN 11/1 2018. 
181 Peter Loewe, “Asylsökande får en laglig väg in till EU”, Dagens Nyheter (DN) 23/2 2018. 
182 Ibid. 
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vilket även kopplas an i senare del av artikeln då; 
Tre av Italiens ledande partier har i dag tydliga rasistiska förtecken och vill kraftigt minska 

invandringen: Lega Nord, Berlusconis Forza Italia och den populistiska Femstjärnerörelsen 

som i dag är landets största parti.183 

Italien, ett av de länder som ligger vid medelhavets kant, den första plats flyktingar som tagit 

den farliga vägen över medelhavet stiger iland på har på grund av bestämmelser som 

Dublinförordningen tagit emot en större grupp flyktingar än många andra EU-länder. Denna 

kontext ger bakgrunden till de ledande partierna och varför de kraftigt skulle vilja minska 

invandringen. Såsom Philo, Briant och Donald beskriver i sin forskning antar den offentliga 

debatten ofta att det finns behov att kontrollera invandring och gränser, något som är grundat i 

antagandet att invandring och asyl är en börda. De citerar migrationsminister Damian Green 

från 2006 där han beskriver att de flesta länderna vill ha invandring men den måste vara 

planerad och kontrollerad.184 Italiens invandringsfientliga ställning kan därför bero på landets 

geografiska och kontextuella placering, ett land som ej har kontroll över eller långsiktigt kan 

planera sitt mottagande. Utpekandet av Lega Nord, Forza Italia och Femstjärnerörelsen som 

rasister och en av orsakerna till konflikterna i frågan och flyktingarnas utsatta situation är 

även del i att sätta dagordningen i artikeln. Orden mänskliga korridorer återkommer ofta 

genom artikeln och är på vissa ställen även markerat delvis i fet stil. Fokuserandet på 

mänskliga korridorer blir del i skapandet av de asylsökande som individer istället för antal.  

6.2.4 Mars – Över tusen nyanlända kan förlora boendet  

Johan Falkirk behandlar bostadsbristen i Stockholms kommuner och hur detta påverkar de 

nyanlända då etableringstiden tagit slut.185 Artikeln är uppbyggd med citat av berörda 

politiker samt fakta om själva problemet, hur de olika kommunerna tolkar lagen. Från Falkirk 

finns ingen riktig argumentation utan det presenteras citat från de olika sidorna varvat med 

information kring den citerade frågan. Han börjar med att presentera vad bostadsrättslagen 

föreskriver;  
Bostadsrättslagen föreskriver att landets kommuner tilldelas ett visst antal nyanlända flyktingar 

per år. Kommunerna ska bland annat ge de nyanlända en SFI-utbildning och bostad. Den 1 

mars var det två år sedan den trädde i kraft och det första nyanlända anvisades.186 

Senare i samma paragraf berättar Anna Rheyneuclaudes (M) från kommunstyrelseordförande 

i Lidingö sin syn på saken; 
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På Lidingö har kommunens nyanlända fått brev där de uppmanas skaffa ny bostad. - 

Regeringen och riksdagen har beslutat att där är så.187 

Rheyneuclaudes uttalande pekar på vem som är ansvarig för situationen. Hon är säker på sin 

sak vilket kan tyda på hög affinitet men den givna informationen gör att Rheyneuclaudes ej 

framstår som objektiv då;  
[...] minst 15 av 26 har tolkat bosättningslagen som att kommunerna inte har ansvar att 

tillgodose flyktingarna med boende efter etableringstiden.188 

På detta sätt är texten sedan upplagd genom hela artikeln. Formuleringen av titel och ingress 

pekar på att mer än tusen nyanlända kan förlora sina bostäder. Formuleringen med ordet 

förlora har negativa konnotationer och skapar bilden av att flyktingarna mister något. Detta är 

något som skapar sympati för situationen men det skulle även kunna måla ut dem till offer för 

sina omständigheter då det ingenstans nämns i artikeln vad de själva kan göra för att lösa sin 

situation. Hade formuleringen istället varit “I år ska över tusen nyanlända själva vidare ut i 

samhället” hade en annan vinkel skapats på artikeln.189 Maktförhållandet i texten är 

symmetriskt då både de styrande Moderaterna och de oppositionella Socialdemokraterna och 

Miljöpartisterna ges plats att yttra sig.   

6.2.5 April – Syrier utvisas trots att de lovats skydd  

Terese Cristiansson skriver om hur syriska flyktingar har börjat vägras inträde i länder såsom 

Jordanien, Turkiet och Libanon samtidigt som Turkiet börjat tvångsutvisa de syriers som 

befinner sig legalt i landet. Likt artiklarna från 6.1.3 Februari och 6.1.5 April 2014 är även 

denna en “feature-berättelse”, vilket kan medföra större plats för de skildrade samt en 

positivare vinkel.190 Artikeln ger stor plats till bilder och nämner de intervjuade deltagarna vid 

namn när deras situation beskrivs. De utsatta Syrierna som finns representerade i artikeln 

delar med sig av sina erfarenheter av situationen i Turkiet. Två fall presenteras med flera citat 

och information om livet på flykt. I anslutning presenteras två citat av Human Rights Watch 

(HRW). Cristiansson kontrollerar artikeln men då syriernas historier är de som styr riktningen 

och länkas till elitkällornas åsikter om frågan skapas en relativt symmetrisk maktbalans. Likt 

6.1.5 April sätts vinkeln i artikeln av skribenten och förstärks genom medtaget av citat och 

fakta om hur läget är för flyktingarna. Informationen presenterad av skribenten; 
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Enligt Gerry Simpson från HRW är Turkiets hantering av syrier med skyddsbehov mycket 

problematisk.191 

och citatet av en syrier i Turkiet; 
Polisen såg genast att handlingarna var falska och tog oss till ett fängelse.192 

skapar helhetsbilden. Att inget utrymme ges för Turkiet att kommentera eller försvara sina 

handlingar ger även det artikeln en viss vinkel. Ingressens formulering;  
Varje dag flyr 8000 personer, men många stoppas vid gränserna och skickas tillbaka till 

krig.”193 

med orden “Varje dag flyr 8000 personer” ger en mindre avhumaniserad bild än om det 

endast stått “Varje dag flyr 8000” med endast siffror. Siffror kan även bidra till en högre 

modalitet i texten. Presenterandet av siffror tolkas ofta som en slags sanning och bidrar till en 

tolkning av artikeln som fakta.194 Genom att använda siffror på detta sätt, att med dem backa 

upp sin åsikt skapas ett gynnsamt verktyg i att styra inriktningen på dagordningen. Stora tal, 

speciellt utan en förklarande kontext vad deras storlek betyder kan även vara del i 

beskrivandet av flyktingar som hot. När artikeln utvecklas presenteras mer fakta och citat som 

pekar på att Turkiet inte alls tar hand om syrierna i landet, utan snarare tvärtom lurat dem; 
Aldrig att jag kunde ana att de skulle lura oss så. [...] Jag trodde faktiskt inte att de skulle lura 

oss.195  

Genom artikeln återkommer som i citatet ordet lura vilket är del i att peka ut Turkiet som den 

skyldiga parten i konflikten. Artikeln skapar känslor som ställer sig på de flyende syriernas 

sida då den dramatiska framställningen av deras situation med meningar såsom; 
 [---] Hellre gömd här än död i Syrien. [---] Jag måste börja om med allt.196 

beskriver den enskilda personens starka känslor och tilltalar läsarens medlidande. I samband 

med syriernas berättelser beskriver olika elitkällor situationen och backar upp deras 

berättelser. Detta gör att flyktingarnas berättelser framstår som trovärdig sanning. 

                                                        
191 Terese Cristiansson, “Syrier utvisas trots att de lovats skydd”, Dagens Nyheter (DN) 5/4 2018. 
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7. Slutsatser och diskussion 
7.1 Flyktingporträtteringen i Dagens Nyheter 

7.1.1 – 2014 

Utifrån frågeställningen – Hur porträtteras flyktingar i artiklar publicerade år 2014 och 2018 

i Dagens Nyheter? visar analysen av materialet från 2014 på följande. De analyserade 

månaderna har alla likheter och skillnader. “Sluta hyckla kommunalt” från januari var den 

enda från året där en ledarskribent själv tydligt argumenterade. Artikeln från mars, “Billström: 

EU måste dela på flyktingbördan”, står i kontrast till detta då skribenten är frånvarande och 

framför argument med citat av Billström. Artikeln från februari, “Syriens barn på väg in i den 

svenska skolan” och “Här i FN:s läger bor tusentals flyktingar” från april tar båda med citat 

från flyktingar där deras egna erfarenheter beskrivs. Februari och april har lik utformning då 

fakta blandas med citat av deltagare, artiklarna är båda en typ av “feature-berättelse”.  

I artikeln från januari får enskilda ord stor betydelse. Ord såsom limbosituation och 

folkvandringen är mångbottnade och kan beroende av kontext föra med sig vitt skilda 

konnotationer. Orden är målande och skapar förståelse för flyktingarnas svåra situation.  

Ordvalen blir delaktiga i tonen i texten, samtidigt pekar de ut den skyldige till problemet och 

förminskar flyktingarnas anledning till flykt. Att tycka synd om av humanitära skäl samtidigt 

som deras verklighet och flykt förminskas skapar tillsammans en diskurs eller inramning av 

problemet där gruppen förtjänar empati men inte skydd. Såsom Georgiou och Zaborowski 

beskriver har pressen en central roll i inramningen av flyktingarnas ankomst till Europa och 

utmålandet av detta som en kris.197 Precis som de har en roll i inramningen av ankomsten som 

en kris har de en roll i inramningen och beskrivningen av naturen av deras flykt. Det som de 

berörda parterna inte ges möjligheten att uttrycka lämnas osagt och skribentens fakta står 

obestridd.  

Artikeln från februari har som tidigare beskrivits ett målande språk där vuxna beskrivs 

som engagerade och barnen som duktiga samt intresserade. Sättet att berätta fortsätter även då 

ungdomarna från Syrien och deras klasskamrater beskrivs. Detta gör att de olika grupperna i 

artikeln sätts i motsatsförhållande till varandra. Ungdomarna från villaområdet ställs mot de 

från Norsborg och Alby, vilket gör att de från dessa områden porträtteras som olika. Såsom 

Hall beskriver är motsatsförhållanden väldigt viktigt i språket och den överordnade parten, 

den som ses som “viet” blir de från villaområdet och de från Norsborg och Alby blir “de 
                                                        
197 Georgiou & Zaborowski 2017. 
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andra”.198 Även då stor plats ges till barnen och andra än elitkällor, vilket motverkar 

främjandet av en rasistisk diskurs, framställs alltså de syriska barnen, som grupp, annorlunda 

från de svenska.199 Detta skulle kunna kopplas till hur Hall beskriver vikten av identiteten hos 

personen som berättar och hur förståelsen för berättelsen och dess framställning styrs av 

detta.200  

Artikeln från mars där skribenten via citat av Billström uttrycker stark kritik med 

formuleringen flyktingbördan knyter samman artikeln med tidigare artiklar med samma 

diskursiva inramning. Artikeln via sin porträttering av flyktingfrågan länkas intertextuellt till 

tidigare artiklar och det skulle kunna sägas att dessa tillsammans målar en bild för läsaren av 

vilka problem och utmaningar frågan innehåller, hur viktiga de är samt för vem. Billströms 

uttalanden förblir oemotsagda vilket starkt styr den information som presenteras och därmed 

problemformuleringen gällande flyktingfrågan. Här återkommer det till vad och vem som är 

frånvarande och närvarande i texten och hur det påverkar texten.201 Det beskrivs hur 

flyktingströmmen spås fortsätta under lång tid framöver men ingen förklaring eller bakgrund 

ges till läget i Syrien där de flyr ifrån. Detta överensstämmer med hur Georgiou och 

Zaborowski pekade på att medierna endast gav liten uppmärksamhet åt kontexten gällande 

den svåra flyktingsituationen och hur en koppling mellan berättelser om nyanlända och 

krigsrapportering ofta saknades.202 

I artikeln från april beskrivs barn, familjer och känslor på ett ingående sätt, samtidigt 

som de beskrivs som offer av krig. Denna “feature-berättelse” är inte särskilt positiv utan 

främjar endast medlidande hos läsaren via den utmålade offerrollen. Likt hur Brune beskriver 

konventioner för flyktingporträttering blir även denna artikel en del i den konvention som 

målar upp dem som offer för sina omständigheter.203 Med ett språkbruk där mänskligheten 

framträder styrs läsarens bild av flyktingarna. Som diskuterat menar Kara och Kjellgren att 

benämna flyktingarna på ett mänskligt sätt kan främja medlidande hos läsarna.204  

7.1.2 – 2018 
Analysen av materialet från 2018 visar på följande. Även dessa artiklar har många likheter 

men även tydliga skillnader i porträtteringen. “Med makt följer ansvar” från januari har en 

tydlig och säker röst genom hela artikeln. “Asylsökande får en laglig väg in till EU - Italien” 
                                                        
198 Hall, Evans & Nixon 2013, s. 224-225. 
199 Hultén 2006, s. 20.  
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från februari är likt “Över tusen nyanlända kan förlora boendet” från mars uppbyggd av fakta 

kompletterat med citat. “Syrier utvisas trots att de lovats skydd" från april är en “feature-

berättelse” och flyktingarna ges stor plats. 

I artikeln från januari 2018, då ledarredaktionen står som avsändare kan förtroende 

ingjutas då hela ledarredaktionen står bakom artikeln. Redaktionen beskriver hur att kalla 

unga och minderåriga som anländer till Sverige för ensamkommande barn var ett stort 

misstag. Trots att ett barn just är en ung och minderårig person tycker de att detta ord inte bör 

användas på de icke-svenska barnen. Denna användning och exkludering av ordet och 

innebörden av vad det betyder att vara barn bildar en diskurs där det är skillnad på svenska- 

och flyktingbarn. De svenska barnen bli per definition genom motsatsförhållandet de 

“vanliga” barnen som är som barn och de ensamkommande flyktingbarnen blir “de andra” 

som inte är hjälplösa som artikeln uttrycker det.205 Relaterat till det Hall och Foucault 

beskriver hur diskursen sätter ramar för hur vi talar om ett ämne blir denna artikel del i 

diskursen där det är skillnad på olika barn beroende på var de kommer ifrån.206  

I artikeln från februari är ett fåtal upprepade ordval tongivande. Ord som livsfarliga 

används för att skapa sympati för resan över medelhavet samtidigt som benämningen av 

projektet, att skapa mänskliga korridorer trycker på ordet mänskliga. En röd tråd syns genom 

artikeln som fokuserar på Italiens motvilja att ta emot fler flyktingar men störst fokus läggs på 

satsningen för att ge flyktingar en säker väg in i landet. Landet har på grund av sin placering 

tagit emot fler flyktingar än andra länder. Det finns ingen självklar korrelation mellan högt 

flyktingmottagande och rasism men kontexten kan trots detta peka på en delförklaring till 

framgången hos de främlingsfientliga partierna i landet. Detta särskilt då flödet av människor 

in i landet varit utom myndigheternas kontroll. I övrigt framstår de porträtterade flyktingarna 

från Syrien som resonabla människor. De har avstått den livsfarliga vägen över medelhavet 

och förstår vikten av att lära sig italienska.  

Artikeln från mars fokuserar främst på den politiska konflikten som skapat problemet 

då de nyanlända flyktingarna kan förlora sina boenden. De boende själva och deras berättelse 

är i bakgrunden. Detta relaterar till hur Hultén pekar på att dessa frågor ofta skildras som 

administrativa och de som ges plats är därmed inte de drabbade utan elitkällor.207 

Formuleringen med förlora skapar en bild av att flyktingarna mister något och kan därmed 

väcka empati. Förhållandet av makt mellan de två argumenterande sidorna är symmetriskt då 
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både de styrande och oppositionella ges plats för yttrande. Vad som dock inte ges plats är de 

drabbade nyanlända. Den plats de får i artikeln är via stora bilder och mycket korta citat i 

bildtexten. Då de nyanländas röst inte hörs i artikeln, vad de kan göra för att hitta boende kan 

de även tolkas som passiva offer för sina omständigheter. 

I “feature-berättelsen” från april syns en positiv vinkel då stor plats ges åt 

flyktingarna. De nämns med namn, stora bilder och deras berättelse tar plats i artikeln. 

Flyktingarnas berättelse ges även legitimitet genom uppbackningen av olika elitkällor. De 

flyende får möjlighet att prata om det som de är experter på, situationen på flykt och 

utsattheten av Turkiet samtidigt som övriga källor talar om frågan och problemet i stort. Detta 

gör att artikeln är positiv trots användandet av stora tal av personer såsom 8000, vilka kan, 

särskilt utan kontext till dess storlek uppfattas som hot.  

7.2 Skillnad och förändring  
Utifrån frågeställningen – Vilka skillnader och likheter kan identifieras i rapporteringen och 

porträtteringen av flyktingar mellan perioderna? visar analysen av materialet på följande. 

Artikeln från april 2018 är likt de från februari och april 2014 en typ av “feature-berättelse”. 

De ger stor plats till de porträtterade flyktingarna att berätta om sin situation. De från 2014 ger 

vid första anblick en positiv bild av flyktingarna men vid närmare läsning sätts människor i 

motsatsförhållande till varandra. De nyanlända barnen blir “de andra”. I april samma år 

beskrivs flyktingarnas svåra situation vilket främjar medlidande men en offerroll målas ut. 

Artikeln från april 2018 ger i kontrast till de från 2014 en positiv bild utan negativitet, en 

underton av att porträttera dem som offer eller annorlunda saknas. Deras berättelser ges 

legitimitet genom uppbackning och inte motsägelse av andra källor. Lika stort antal av 

materialet, två från vardera år ger stort utrymme för flyktingarna att uttrycka sin bild av det 

diskuterade problemet. Antalet artiklar där enskilda ordval får stor betydelse för helheten 

skiljer sig mellan åren. I januari 2014 används mångbottnade ord vilka kan vara del i att 

förminska flyktingarnas anledning till flykt. I februari 2018 får de enskilda orden stor roll i 

skapandet av empati. Även i mars samma år får orden denna roll.  

  Rapporteringen från åren har båda endast i januari en tydligt närvarande och 

argumenterande skribent. Beroende på typ av artikel där flyktingarna porträtteras kan som 

tidigare diskuterats olika mycket plats ges till de porträtterade. Där skribenten har hög närvaro 

ges en mer ensidig och personlig bild av den grupp skribenten själv inte tillhör. Som tidigare 

diskuterats är det viktigt för framställandet av ett perspektiv ifrån vem det kommer. I 

artiklarna från februari 2014 och januari 2018 skapas ett slags motsatsförhållande och skillnad 
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mellan svenska barn och flyktingbarn. I januari 2018 är det skribenterna själva som uttalat 

uttrycker att de barn som kommer ej är som “barn i gängse bemärkelse” medan i februari 

2014 vävs fakta och citat samman för att beskriva barnens situation.208 Det är här som 

skillnaden och motsatsförhållandet blir outtalat men högst närvarande.  

Artikeln från mars 2014, “Billström: EU måste dela på flyktingbördan“ länkas 

intertextuellt med tidigare texter rörande frågan. Extra intressant för den undersökta perioden 

och dess diskursändring är dock dess länk till senare skapade artiklar såsom den från januari 

2018. Billströms uttalande om att diskutera volymerna var vid sin tid ett av de första att så 

starkt kritiseras för porträtterandet av flyktingar som volymer och inte som människor. Det 

uppmärksammade uttalandet tillsammans med en oro för det ökade antalet flyktingar som 

tagit sig till Sverige under de senaste åren kan tänkas resultera i en diskurs där artiklar som 

den från januari 2018 skapas. En förändring i diskursen kan ses resultera i att beskrivandet av 

barn som olika endast på grund av att de kommer från olika platser inte upprör eller kritiseras. 

7.3 Vidare forskning 
Vidare forskning skulle vara givande att förgrena i en mängd olika riktningar. En självklar 

fortsättning skulle vara att utöka studiens omfång av artiklar samt tidsspannet till perioder 

innan fler val. Ytterligare en naturlig väg för vidare forskning skulle vara att inkludera fler 

tidningar eller andra medietyper. Intressant och givande skulle vara att kombinera denna 

uppsats kvalitativa metod med en kvantitativ. Detta för att få talande och generaliserbar data 

samtidigt som bibehållandet av den kvalitativa metoden ger djup och viktig tolkning att backa 

upp datan med. Ytterligare en intressant fortsättning skulle vara att kombinera uppsatsens 

kvalitativa ansats med kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper. I dessa skulle olika grupper, 

exempelvis nyanlända- eller inrikes födda svenskar kunna svara på sin syn på artiklarna. Detta 

för att undersöka tolkningen av representationen utifrån de skilda kulturella och historiska 

kontexterna. Intressant skulle även vara att undersöka tolkningen av artiklarna beroende på 

avsändare, alltså att undersöka hur samma artikel tolkas om olika personer och medieföretag 

står som avsändare. Vidare forskning skulle även kunna flytta fokus från tidningar till 

uttalanden av politiska ledare i Sverige liksom resten av Europa. Flyktingsituationen och de 

krig och katastrofer den grundar sig i påverkar hela världen. Av denna anledning finns 

anledning och intresse att undersöka frågan på en mängd platser. 

                                                        
208 DN:s ledarredaktion DN 11/1 2018. 
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