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Inledning  
Krig i världen genererar flyktingströmmar, dessa flyktingströmmar resulterar i att många söker 
skydd i form av asyl. Två exempel på sådana flyktingströmmar på grund av krig är krigen i 
Jugoslavien(1991-2001) och kriget i Syrien(2015- nu), vilket resulterade i en kraftiga ökningar av 

asylansökningar. En stor andel av dessa flyktingar sökte asyl i Sverige. Mellan 1991 och 2002 
inkom 146 739 asylansökningar från jugoslaviska medborgare och mellan 2015 och 2017 inkom 61 
515 asylansökningar från syriska medborgare.   1

Sverige har en fläckig och lätt inkonsekvent historia när det gäller invandring och attityden till den, 
exempel på detta är att under andra världskriget gav man politisk asyl till nazistmotståndare, 
däremot var Sverige mer restriktiva när de kom till att ge asyl till flyktingar som var kommunister 

eller judar.  Dock visade mottagandet av de finska vinterkrigsbarnen ett exempel på en mycket 2

generösare flyktingpolitik från svenskt håll. Mellan 1939 och 1946 tog Sverige emot 70 000 finska 

barn i och med finska krigsutbrottet då Sovjet gick in i Finland.   Har denna inkonsekvens i vårt 3

flyktingmottagande något att göra med den svenska attityden till flyktingar beroende på vart de 
kommer i från? 

2018 kom Jesper Strömbäck & Nora Theorin med en rapport för delegationen för migrationsstudier 
(Delmi) som rör svenskars attityder till invandring och om den förändras över tid. Beroende på 

vilken media man konsumerar, tas det upp att svenskar mer än i andra EU-länder ”anser att 
invandring berikar det egna landet och att Sverige bör hjälpa människor på flykt”.  Strömbäck och 4

Theorin lyfter dock även att det kan vara så att svenskar är mer positiva i relation till övriga EU-

länder då dessa har mer negativa attityder.  2018 kom även REMINDERs rapport kring attityder 
bland annat gällande migration. Rapporten granskar ett stort antal invånare i EUs länder, där 
svenskar till stor del verkar ha positiva attityder till migration.  

Den ovan nämnda ökningen i asylansökningar från krigshärjade länder har också uppmärksammats 
i media och antalet artiklar som skrivits om ämnet har under dessa år har ökat lavinartat. Men hur 

porträtterar svensk media detta? Och framför allt, ser man på dessa flyktingar på olika sätt beroende 
på var de sökande kommer ifrån? 
Detta kommer att granskas med hjälp av det postkoloniala forskningsperspektivet som kommer att 

presenteras under teoridelen.  

 Migrationsverket, www.migrationsverket.se 1

 Byström & Frohnert. 2017, s.13-142

 Sveriges radio. 20173

 Strömbäck,Theorin. 2018, s.54
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Frågeställning & Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en skillnad i den mediala inramningen, 
framingen, av flyktingdebatten beroende på var de som flyr kommer ifrån. Med inramning eller 
framing av en debatt menas att man genom språk och kontexter skapar ett ramverk för hur de 

framställer situationer eller personer  på ett specifikt sätt, ofta för att de ska passa ens narrativ.  5

Målet med uppsatsen kan alltså beskrivas utifrån nedanstående frågeställning. 

Frågeställning: Kan man urskönja en skillnad i den svenska tidningsdiskursen gällande 
krigsflyktingar med avseende på inom- eller utomeuropeisk härkomst?  

Begreppsdefinition  
För att klargöra vad undersökningen avser så kommer här nedan två centrala begrepp för uppsatsen 
att definieras, dessa begrepp är flyktinginvandring och asyl.  

Flyktinginvandring: Detta är när personer lämnar sitt hemland för att söka skydd i ett annat, ofta 
har flykten framtvingats på grund av politiska förtecken. Då den som flyr fruktar förföljelse, tortyr 

eller död på grund av dennes ”ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller 
politisk åskådning” . Ofta har detta gjort att stora grupper från ett land söker ny hemvist, vilket har 6

resulterat i en så kallade ”flyktingvåg”. Flyktinginvandringen består av kvotflyktingar som anländer 

till Sverige med hjälp av UNHCR, denna kvot har fluktuerat under åren beroende på situationen i 
världen. Den andra typen av flyktinginvandring är spontan flyktinginvandring, vilka är de som flytt 
från sitt hemland för att på egen hand ta sig till ett nytt land för att söka asyl.  7

Asyl: Är i grunden ett latinskt ord och betyder fristad, det betyder att ett land ger den asylsökande 
skydd. Om personen uppfyller asylkraven får denne då stanna permanent eller under en viss tid i 

landet.  8

 Nationalencyklopedin, www.nationalencyklopedin.se5

 Ibid6

 Nationalencyklopedin, www.nationalencyklopedin.se7

 Idib8
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Avgränsning 
Avgränsningen för denna uppsats föll på två fall, ett inomeuropeiskt och ett utomeuropeiskt. Två 
krig där många mist sina liv och sina hem. Men också för att det är de två katastrofer med 
efterföljande flyktingströmmar som ligger närmast varandra i tid och det finns relevant material att 

analysera. Men även för att på den begränsade tid som finns blir materialet lätt överväldigande om 
man skulle undersöka de fyra krigen med efterföljande flyktingströmmar som först var tanken. 
Initialt var tanken att granska afghansk-sovjetiska kriget (1979-1989), kriget mellan Irak och Iran 

(1980–1988), kriget i Jugoslavien (1991-2001) och kriget i Syrien och  Afghanistan(2015-nu).  

På grund av tid och utrymmesrestriktioner föll valet som ovan nämnts på just Jugoslavienkriget och 

Syrienkriget. Valet föll sedermera på de traditionella mediet tidningar. Här valdes det en av de två 
största morgontidningarna Dagens Nyheter och en av de två största dagstidningarna Expressen ut. 

För att avgränsa mängden material ytterligare valdes endast debattsidor från dessa båda tidningar ut 
som grund för material. Detta för att få en så nyanserad diskurs som möjligt, då det på debattsidorna 
är flera olika skribenter och ej bara till tidningen knutna journalister. Naturliga avgränsningar 

uppstår också i och med valet av teori då debattartiklarna som valts ut har gjorts det utifrån att de 
behandlar någon av de från analysverktygets framtagna kategorier. Även valet av metod, den 
kritiska diskursanalysen ger naturliga avgränsningar då man väljer att fokusera på inramningarna 

som ges av språket. Mer om detta i respektive avsnitt.  
Vidare kommer uppsatsen att i huvudsak titta på krigsflyktingar, de som söker skydd på grund av 
förföljelse av olika slag. Uppsatsen ämnar inte att titta på arbetskraftsinvandring då svenskar 

traditionellt är positiva till detta i Sverige, då den typen av invandring ej anses belastande för 
samhället. Det gjordes även tidigt ett aktivt val att inte granska diskurserna i tidningar som ETC och 
Avpixlat då de har en klar och uttalad politisk ståndpunkt, de är även tidskrifter med en mer 

begränsad läsekrets som ofta är anhängare till tidningens uttalade politiska färg. 

Med detta som bakgrund kommer tidningsdiskursen granskas utifrån dessa två olika 

flyktingkatastrofer kriget i Jugoslavien och kriget i Syrien. Dessa avser att representera inom- och 
utomeuropeisk flyktinginvandring. Stora delar av de asylsökande som kom till Sverige under dessa 
perioder kom från just dessa länder och kan därför tänkas ha fått representera ”invandrarna” i 

tidningsdiskursen. Kriget i Jugoslavien(1991-2001) som var ett inom europeisk krig och kriget i 
Syrien (2015-nu) som är ett utomeuropeiskt krig. 
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Teori 
I detta kapitel kommer den teoribildning som utgör grunden för analysverktyget att presenteras. 
Detta ska hjälpa till att analysera det empiriska materialet, det vill säga de utvalda debattartiklarna. 
Detta för att med teorins hjälp försöka att förklara bakgrunden till de eventuella skillnaderna i 

diskurserna gällande de två undersökningsgrupperna, som representeras av inom- och 
utomeuropeiska flyktinginvandring.   

Postkolonialism  
Postkolonialism är ett forskningsperspektiv som kan återfinnas i flertalet fält, exempel på dessa är 
samhällsvetenskap, litteratur och konst, där man granskar verk och försöker urskönja de 

maktstrukturer som är synonyma med postkolonialismen. Den granskar utifrån iden om att den 
västerländska kulturen och samhällsuppbyggnaden är ’bättre’, vidare trycker den på hur problem 
som rasism i vårt samhälle idag kan länkas ihop historiskt med kolonialism.   9

Författarna till antologin Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala 
Sverige tar upp hur de anser att det postkoloniala strukturerna återfinns här i Sverige även om landet 

aldrig rent tekniskt var en kolonialmakt. De beskriver detta på följande sätt ” Men förutom den 
faktiska ockupation av andra territorier har kolonialismen handlat om en ideologi som 

rättfärdigade kolonisering genom att systematiskt konstruera de koloniserade folken som ”den 
Andre”. Som ett led i detta rättfärdigande rangordnades mänskligheten i olika raser och 
människors olika värde fastställdes först utifrån teologiska resonemang…”  10

Författarna lyfter att Sveriges bidrag till detta var till stor del landets mycket framträdande roll inom 
rasbiologi. Denna framstående roll Sverige tog inom ämnet har av författarna förklarats genom att 
peka på folkhemmets behov av att kategorisera människor då det var en ”samhällsmodell med 

tydliga elitistiska och exkluderande inslag.”   Detta gjorde att man såg det som viktigt att särskilja 11

de som ej passade in. Bland dessa ansåg man arbetskraftsinvandring och romer ofta refererade till 
som zigenare var problematiska då de inte ville anpassa sig till den svenska samhällsstrukturerna.  12

Vidare belyser författarna att det är dessa typer av idéer som ligger till grund för nutida kulturrasism 
och menar på att arbetskraftsinvandrare och ” zigenare”  från då idag har bytts ut mot invandrare, 
och då speciellt utomeuropeiska invandrare.  Tidigare när man ville vissa på skillnader användes 13

ras, detta har i dagens samhälle har bytts mot kultur.   

 Nationalencyklopedin, www.nationalencyklopedin.se9

 De los Reyes m.fl. 2006, s.1610

 De los Reyes m.fl. 2006, s.1711

 Ibid12

 Ibid13
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Ett exempel på detta som författarna tar upp i boken är hur hedersvåld porträtteras av bland annat 
media. Där man istället för att fokusera på våld mot kvinnor väljer att porträtterade det som ett 
kulturellt betingat problem. Att det förknippas med kulturella värderingar och traditioner istället för 

våld mot kvinnor. Som författarna uttrycker det ”Alternativt antas det kvinnoförtryck som 
förekommer bland invandrare ha sin grund i traditioner och värderingar från hemlandet oavsett 
vistelsetiden i Sverige.”  14

Ett ytterligare exempel de tar upp på det postkoloniala avtrycket är i diskursen om jämställdhet, där 
det ofta är fördomar om förtyck som lyfts fram samtidigt som den egna jämställdheten påvisas som 
högre och mer välutvecklad.  15

Teoribildningen går med andra ord ut på att man granskar och problematiserar utifrån västerländska 
värdegrunder, detta kan appliceras på exempelvis språk och kultur.  16

Avslutningsvis så är detta teoretiska ramverk att användas för att granska och urskilja om 
debattartiklarna som valts ut i materialet reproducerar dessa ’vi och de andra’ förhållandena i sina 
artiklar.  

Det finns definitivt lärdomar och tankeställare att hämta från det postkoloniala 
forskningsperspektivet och det är ett intressant perspektiv att hålla i tanken när man granskar texter 

skriva av västerländska skribenter, speciellt när de texterna innehåller beskrivningar av andra 
folkgrupper. Dock kan det tänkas dras lite till sin spets i vissa fall, om man tar hedersvåld som ett 
exempel. Så hävdas det av författarna vara våld likt allt annat våld mot kvinnor i nära relationer och 

man kan tänkas utläsa ur deras kritik kring hur detta våld presenteras i media att det inte finns någon 
relation till kultur och där med heder. Ett exempel som talar mot detta är FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter där alla länder som skrivit på förbinder sig att aktivt jobba mot bland annat all 

diskriminering mot kvinnor. Mer specifikt är det resolution 55/66 med namnet ”Working towards 
the elimination of crimes against women committed in the name of honour”.  Där man specifikt 17

talar om hedersrelaterat våld, då FN inte är en organisation som är endast uppbyggt av tidigare 

kolonialiserande länder utan även länder som blev kolonialiserade, verkar det vara så att man är 
överens om att hedersrelaterat våld är ett specifikt problem och inte endast ’vanligt’ våld i nära 
relation. Detta kan tänkas tala emot bokens författares tes om hedersvåld. Detta bör med andra ord 

betyda att det inte skulle vara ett postkolonialt sätt att beskriva denna typ av våld på, utan en term 
på ett fenomen som godtas och erkänns av världssamfundet även då inkluderat de länder där 
hedersrelaterat våld är vanligare och något som anses värt att lägga extra resurser för att arbeta 

emot. 

 De los Reyes m.fl. 2006, s.2214

  De los Reyes & Molina 2006, s.30415

 De los Reyes & Molina 2006, s.30816

 United Nations, www.un.org17
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Hypotes 
 
Det som förväntas återfinnas i materialet är att det finns en skillnad i tidningsdiskursen gällande 

krigsflyktingar med avseende på inom- eller utomeuropeisk härkomst. Diskursen antas vara mer 
negativ när det gäller utomeuropeiska krigsflyktingar och även om postkoloniala termer som ’vi och 
de andra’ antas återfinnas i båda diskurserna, så antas den vara mer framträdande när det gäller den 

utomeuropeiska gruppen mycket på grund av det historiska arvet där européer var kolonialherrar 
och de utomeuropeiska territorierna kolonialiserades. Men hypotesen innefattar även att det tros 
finnas skillnader i porträtteringen på grund av att det geografiska avståndet kan tänkas påverka det 

upplevda kulturella avståndet, något som påtalas i flertalet forskningsartiklar. Några av dessa 
kommer att presenteras senare i uppsatsen. Hypotesen kommer att testas i denna uppsats med hjälp 
dels av de debattartiklar som valts ut för närstudien men även hela materialet på 375 debattartiklar 

som återfanns i materialet. 
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Tidigare forskning gällande media och invandring 

2018 kom det en rapport från REMINDER med namnet REMINDER´s rapport Indicators of 
normative Attitudes in Europe: Welfare, the European union , Immigration and free movement, av 

Moa Mårtensson och Katrin Uba. Här presenterar författarna medborgare från EU-och 
EFTAländernas attityder och skillnader i attityder över tid. Attityder gällande EU, välfärd, 
migration och fri rörlighet. Dessa undersökningar visade bland annat på att de nordiska länderna 

hade mer positiva attityder gentemot invandrare, detta gällde även för invandrare med annan 
etnicitet. Studien visade även att attityden i norden blivit mer positiv mellan 2002 och 2014.  18

Oberoende om det handlar om utbildningsnivån på de som invandrade eller nivån på invandring 

från mindre bemedlade länder utanför Europa så är Sverige i relation till de övriga länderna som 
undersökts positiva i sina inställningar. Vilket är för denna uppsats intressant, då den visar på  

Europas länders åsikter och attityder kring en rad frågor. Speciellt intressetant är Sveriges attityder 
kring migration och de övervägande positiva attityder svenska folket verkar ha när det kommer till 
migration. Det bör även tilläggas att Sverige konsekvent verkar tillhöra ytterligheterna och återfinns 

inom de tre länderna på ytterkanterna i 16 av 18 fall inom frågekategorin migration från rapporten. 
Att svenskar över lag verkar ha en positiv inställning till invandring är extra intressant att ha med i 
tanken när man läser DELMIs rapport från 2018. Då det verkar finnas skillnader i graden positivitet 

till invandring mellan olika grupper. 

En annan för denna uppsats intressant rapport är ovannämnda och nedanstående forskningsrapport 

från DELMI, då rapportens syfte är att ta reda på om och eventuellt  hur olika mediakonsumtion 
påverkar invånarnas attityder.  
 
2018 kom DELMI (delegationen för migrationsstudier) med en rapport skriven av Jesper Strömbäck 
och Nora Theorin om medias påverkan på attityder kring invandring. Intervjuerna utfördes under tre 
år på samma grupp, detta för att se om media påverkade och i så fall förändrade deltagarnas 

attityder till invandring. Rapportens författare refererar till flertalet för denna uppsats intressanta 
rapporter och artiklar gjorda i exempelvis flertalet europeiska länder såväl som USA och Mexico.  
Bland annat tar de upp studier som visar på samband mellan attityder till invandring och personers 

konsumtion av nyheter,  men även att det verkar finns en tendens att det geografiska avståndet har 19

en inverkan på hur man upplever det kulturella avståndet.  Även mångfaldsbarometern”visar att 20

fler instämmer i negativa påståenden om människor med utländsk bakgrund när det handlar om 

 Mårtensson, Uba. 2018, s.4318

 Strömbäck,Theorin. 2018, s.319

 Strömbäck,Theorin. 2018, s.1320
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invandrade från Mellanöstern och Afrika än när det handlar om invandrade från Asien, 
Latinamerika, Norden, Nordamerika, Australien och Europa”  21

Författarna belyser också invånarnas beroendeställning till medierna när det gäller att få information  
om exempelvis politik. Man har även sett att medias porträttering av invandrare i kombination med 
invånarnas utbildningsnivå har inverkan på människors inställning till invandrare.  22

Vad kom då Strömbäck och Theorin fram till? De ställde initialt dessa 5 frågor:  
-”Vilka attityder har svenskarna till olika former av invandring?”  
-”Vilka attityder har svenskarna till invandring från olika delar av världen?” 

-”Vilka effekter upplevs invandring ha på Sverige?” 
-”Vilka samband finns mellan medieanvändning och attityder till invandring?”  
-”Vilka förändringar har skett över tid vad avser attityderna till invandring?”  23

Först och främst tar de upp att under 2015-2016 så förändrades både politiken och retoriken relativt 
kraftigt.  Men de tar även upp att det finns skillnader gällande olika gruppers attityder till de olika 24

frågorna ställda kring invandring, exempelvis att grupper som kvinnor och högutbildade har 
positivare attityder. Svenskar är till stor del är positiva till invandring med undantag av vissa 
grupper, exempel på dessa grupper är män och de med lägre utbildning. Dock finns det skillnader i 

attityder till olika former av invandring. Så även om svenskar har en till stora delar positiv syn på 
invandring, så finns det skillnader mellan olika grupper.  25

 Strömbäck,Theorin. 2018, s.921

 Strömbäck,Theorin. 2018, s.2322

 Strömbäck,Theorin. 2018, s.323

 Strömbäck,Theorin. 2018, s.7424

 Strömbäck,Theorin. 2018, s.75-7825

!9



Metod & Analysverktyg 
I detta kapitel kommer denna uppsats metod, den kvalitativa textanalysen diskursanalys även kallad 
framing att presenteras. Hur den användas för att urskönja eventuella skillnader i framgingen i 
diskurserna mellan de båda flyktinggrupperna. Vidare i avsnittet kommer förutom valet av metod 

även analysverktyget att presenteras vilket är uppbyggt med hjälp av det postkoloniala 
forskningsperspektivet och ligger till grund för analysen. 

Kvalitativ textanalys  
Uppsatsens syfte är att med hjälp den valda metoden och analysverktyget se om det går att finna 
skillnader i hur framingen av diskursen gällande dessa grupper framställs i media. För att detta ska 
var möjligt kommer som sagt en kvalitativ textanalys att genomföras, mer specifikt är det en kritisk 

granskande diskursanalys även kallad framing som kommer att utföras. Man vill med denna metod 
använda sig av språket, ordval och argumentationer för att möjligen finna de intentioner som vid 

första anblick kan vara dolda, medvetet eller omedvetet. Detta då ”språket är med och formar 
verkligheten.”.  Målet med denna typ av metod är att hitta essensen i texten genom att noggrant 26

läsa och ställa frågor till den. Som Mats Furberg beskriver det i Esaiassons mfl bok:  

”Det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se efter om texten, eller man 
själv, kan besvara dessa frågor…. Vilken är textens poäng? Stöds poängen av det som sägs? Vilka 
är egentligen argumenten och på vilka premisser vilar våra slutsater?”.  27

För denna uppsats syfte så har en rad debattartiklar från Dagens Nyheter och Expressen valts ut, till 
dessa debattartiklar har sedan en rad specifika frågor ställas till innehållet i texten, för att 
förhoppningsvis generera ett tillfredställande svar på frågeställningen. Mer om detta kommer här 

nedan under rubriken analysverktyg. Debattartiklar valdes att granskas i en förhoppning om att 
fånga upp nyanser och ståndpunkter som uppstår när det är olika skribenter som bidrar och inte 
endast en liten grupp ledarskribenter. Valet föll på denna metod för uppsatsen då syftet är att försöka 

finna eventuella skillnader mellan de tidigare stipulerade grupperna, med avseende på skribenternas 
ordval och argumentation. Man vill med andra ord finna små skillnader och nyanser i hur de olika 
grupperna porträtteras i en förhoppning om att kunna skänka om så en gnutta ljus till 

frågeställningen.  
Vidare är detta en idecentrerad studie, då målet är att granska själva diskursen som utgör debatten 
och även då det finns en tanke med valet av publikationer så hade studien inte sett annorlunda ut om 

vi hade inkluderat fler tidskrifter eller valt att granska två andra, eller helt bytt media och istället 
granskat tv eller radio. I denna uppsats är det alltså inte specifikt två aktörer som granskas, utan 

 Esaiasson mfl. 2012, s.21226

 Esaiasson mfl. 2012, s. 21027
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diskursen i sin helhet.  Att två tidningar valts är för att få lite mer bredd och möjligen skillnad i 28

vilka som tillåts skriva debattartiklar för tidningen.  

Metodkritk  
Textanalysen bör ske helt objektivt men alla människor kommer att komma in i en analys med 

förförståelse och exempelvis hur ”känslig” man är för positiva eller negativa skrivningar och ordval. 
Detta kan påverka vilka slutsater den som  granskar drar från analysen. Även om personen som gör 
analysen självklart försöker förhålla sig neutral och saklig.  

Ovan nämnda är kritik som kan riktas mot metoden då personen som granskar texterna kommer att 
komma in i den granskningen med förförståelse och tidigare erfarenheter, detta är dock 
oundvikligt.   Något man kan göra för att stärka reliabiliteten för en studie med denna metod är att 29

en utomstående får göra en omkörning för att se hur omfattande diskrepansen är mellan de två 
utfallen, detta kallas interkodarreliabilitet.  Detta hade självklart varit  intressant och skänkt en 30

högre grad reliabilitet, tyvärr är det inte genomförbart då denna uppsats skrivs enskilt. En annan 
restriktion med metoden är generaliseringsanspråket, då urvalet är litet kanske till och med mycket 
litet med tanke på de många spaltmeter i olika tidningar  som har avhandlat ämnet migration, 

integration och asyl. Valet av tidningar och därefter urvalet från dessa kan ses som strategiska då det 
avhandlar ämnet som uppsatsen vill undersöka under en tid med hög asylinvandring.  31

 Esaiasson mfl. 2012, s. 21828

 Esaiasson mfl. 2012, s. 22229

 Esaiasson mfl. 2012, s.20730

 Esaiasson mfl. 2012, s.15831

!11



Analysverktyg               
Som Esaiasson mfl utrycker det i boken Metodpraktikan  ”de preciserade frågorna som ställs till 
texterna utgör byggstenarna i undersökningens analysredskap.”  Det är just sådana preciserade 32

frågor som kommer att ställas till materialet för att försöka urskönja eventuella skillnader i hur de 
olika flyktinggrupperna diskuteras i artiklarna. Som bas för dessa operationalisernade frågor ligger 
det postkoloniala teoriperspektivet. Dessa frågor är utformade för att kunna fånga upp spår av 

skillnader i diskursen, om och i så fall hur diskursen skiljer sig. Lägger skribenterna vikt vid olika 
klassiskt postkoloniala områden (kultur, språk, utbildning, religon) beroende på flyktingarnas  
ursprung? Vilket tanken är att valet av de olika flyktingkriserna med dominerande inomeuropeiska 

kontra utomeuropeisk flyktingar är menat att representera. Dessa nedanstående frågor är alltså 
”empiriska indikatorer på det generella fenomen forskaren är intresserad av att undersöka.”  33

 

Analysverktyg 

På vilket sätt porträtteras flyktinggruppens religion? 
-  Antyds det att den invandrades religion på något sätt är oförenlig med de svenska 
samhällsstrukturerna?

På vilket sätt porträtteras flyktinggruppens kultur?  
- Jämförs den invandrades kultur med den svenska kulturen på ett sätt där man kan 
antyda att den svenska anses ”bättre”?  
- Tas förtryck upp som något kulturellt betingat?

På vilket sätt porträtteras flyktinggruppens utbildningsnivå? 
- Påpekas det i texten att den/de invandrade har en lägre eller sämre utbildning?

Används uttrycket vi och de andra?

 Esaiasson mfl. 2012, s. 21632

 Ibid33
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Material 
I detta kapitel kommer materialet som använts för denna uppsats att presenteras. Den kommer också  

att innefatta en kortare presentation av materialet och vem som ligger bakom debattartikeln. Detta 
för att öka transparensen, då avsändaren till artikeln i många av fallen har politisk koppling och 
därmed en mer eller mindre uttalad ståndpunkt i frågan.  

Material för analys: 
Inomeuropeiska flyktingar  

DN.se 
Utlänningar begår onormalt många brott 
Låt invandrare städa hemmen! Invandrarpolitiska kommitténs ordförande  
Expressen.se  
Hallå, jugoslaver, varför har ni accepterat mördandet i ert gamla hemland? 
Drottningen ser mig! Det har varit flyktingkonferens i Piteå. Drottningen  

Utomeuropeiska flyktingar 
DN.se  
Genusperspektiv behövs i svensk migrationspolitik 
Billig investering att utbilda invandrade akademiker 
Gör vägen till jobb enklare för utländska sjuksköterskor 
Expressen.se  
Asylboendebränderna ett uttryck för radikalisering 

Urval av artiklar 
Den här uppsatsens mål är att med hjälp av analysverktyget ta reda på om det finns skillnader i 
diskurserna i den svenska tidningsdebatten med avseende på om majoritet av de krigsflyktingar som 

kommer till Sverige är utom- eller inomeuropeiska. Valet föll på tidningsmediet och debattartiklar 
för att förhoppningsvis fånga upp nyanser och ståndpunkter som uppstår när det är olika skribenter 
som bidrar och inte endast en liten grupp ledarskribenter. Det har under många år skrivits spaltmeter 

efter spaltmeter rörande ämnet flyktingar, asyl, migrations- och invandringspolitik. För att fånga 
upp artiklar som rör dessa ämnen användes mediaarkivet media retriver och sökorden asyl, flykting, 

krigsflykting, invandrare, invandring, flyktingkris, migration, Syrien och Jugoslavien. Detta mellan 
åren 1991 till 1996 för Jugoslavienkriget och 2013 till 2016 för Syrienkriget. Vilket resulterade i ett 
material på 4085 sidor och 1697 artiklar. Detta material innehöll dock både ledarsidor, 

kommentarer, TT-notiser ett par nyhetsartiklar och debattsidor. Materialet togs fram tidigt i 
processen och med tiden så fattades beslutet att enbart fokusera på debattartiklarna på grund av 
tidigare nämnda anledningar som önskan att uppnå en så nyanserad bild som möjligt men även att 

de olika tidningarna kan tänkas tillåta olika grader av spetsigt i argumentation på deras debattsidor, 
och även på grund av tids- och utrymmesmässiga skäl. 
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Ett tema som kunde återfinnas i flertal av de ca 4000 sidor som initialt granskades är att det är 
mycket politiken bakom som debatteras. Det talas om volymer, kvoter, integrationens framgångar 
och misslyckanden. Om de politiska besluten som fattas rörande asyl och migration är humana eller 

ej. Vem som gynnas eller missgynnas av de politiska besluten. Bör ömnade skäl också ge 
uppehållstillstånd och inte endast de med tydliga asylskäll? Frågorna har varit många och 
debatterna långa. Inte lika ofta har man på dessa debattsidor som för denna uppsats granskats 

diskuterat de faktiska flyktingarna.  
Det finns självklart sådana artiklar också, vilka kommer att presenteras nedan, men mycket av det 
som debatteras rör just politiken kring asyl och migration.  

I det slutgiltiga materialet återfinns debattartiklar som diskuterar just flyktingarna ur olika 
perspektiv och med både politiker, skribenter och universitetslektorer som avsändare.  

Valet av tidskrifter föll på Dagens Nyheter och Expressen, då den ena representerar morgontidning 
och den andra kvällstidning som ibland kan anses som lite utav olika genre av rapporterande. Ibland 
även kanske olika nivåer av spetsighet hos debattörerna som släpps igenom, vilket är tanken ska ge 

en mer fyllig bild av diskursen än om man bara granskat en tidning. Det kan antas att de båda 
tidningarnas redaktioner kanske tillåter olika tonaliteter i texterna. Dessa nedanstående texter som 
ligger till grund för analysen är därmed debattartiklar där man skriver om flyktingarna, man 

diskuterar grupperna och personerna utifrån olika attribut och inte i termer av vad  exemplevis 
volymen flyktingar kan ha för påverkan på olika delar av samhället. Vilket är skälet till att de valts 
ut och kommer att studeras i denna närstudie. 

Kort överblick av materialet 
Den första debattartikeln är skriven av Sten Andersson, moderat riksdagsledamot, och har titeln 
”Utlänningar begår onormalt många brott”Artikeln går i korthet ut på att skribenten tar upp att de 

så kallade ”etablissemanget”  där politiker, kändisar och religösa ledare tas upp som försvarare av 
den dåvarande asyl- och flyktingpolitiken. Vidare menar Andersson att det är tur att svenska folket 
inte köper denna i sin helhet. Han tar upp tre ur skribentens synvinkel ”målande” exempel. Sedan 

lägger Andersson fram kärnan i hans artikel vilket han menar på att ”det så att onormalt många och 
grova brott begås av personer av utländsk härkomst eller andra generationens svenskar.”. Efter 
detta tas det upp att de finns en skillnad på hur en ”svensk” och en ”invandrad medborgare” 

behandlas och ses på om den utför ett brott. Andersson avslutar med att utrycka att majoriteten av 
de politiska flyktingar som kommer hit ej är politiska utan ekonomiska flyktingar, och att  ”Skall vi 
få någon ordning på "främlingsfientlighetsdebatten" måste vi våga och kunna tala klarspråk och 

inte som nu bara åstadkomma flummigheter från mediesugna psykologer och verklighetsfrämmande 
ledarskribenter. Samt inte att förglömma naiva politiker! ”  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Näst följande artikel är  skriven av Björn Rosengren socialdemokratiskt politiker, näringsminister, 
fackordförande och landshövding, titeln är ” Låt invandrare städa hemmen! Invandrarpolitiska 
kommitténs ordförande ”Artikeln tar upp att staten bör subventionera så kallade ”pigjobb” för unga 

och nyanlända. Detta menar skribenten är en bra chans för dessa grupper att komma i arbete och på 
köpet minska bidragsberoendet och i förlängningen minska invandrarfientligheten. Vidare tar 
Rosengren upp att många av de invandrare som kommer till Sverige har en hög utbildningsgrad, 

men fortfarande svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. En förklaring till detta menar 
han är de arbetssökandes utlandsklingande namn. Dessa subventionerade jobb så kallade ”pigjobb” 
vänder sig dock till de med lägre utbildning som invandrar till Sverige. Sedan tas lönenivåer och 

hur subventionerna ska fördelas mellan stat/kommun och köparen av tjänsten up. Men även ett 
ytterligare argument tas upp till varför detta är en god ide, man gör svarta jobb vita och vilken effekt 

detta skulle ha i termer om flödet tillbaka till statskassan, i form utav skatter och avgifter men även 
konsumtion.  

Artikeln därefter är skriven av Bertil Fiskesjö centerpartistisk riksdagspolitiker, tredje vice talman 
och universitetslektor vid Lunds universitet, artikeln har titeln ”Hallå, jugoslaver, varför har ni 
accepterat mördandet i ert gamla hemland?”Detta relativt korta debattinlägg ställer frågan till de 

krigsflyktingar från forna Jugoslavien varför de inte verkar ”bry sig om” de av sina landsmäns som 
är kvar  i Jugoslaviens öde. Och varför svenskar ska bry sig om denna grupp och skänka pengar när 
de enligt skribenten inte verkar finns motivation hos flyktingarna som har kommit till Sverige att 

hjälpa sina landsmän som är kvar i forna Jugoslavien.  

Efterföljande artikel är skriven av Susanne Hobohm skribent och tidigare chefredaktör för GT och 

har titeln ”Drottningen ser mig! Det har varit flyktingkonferens i Piteå. Drottningen. ”Artikeln tar 
sitt avstamp i en konferens om flyktingar och invandrare, där flertalet personer från olika delar av 
samhället som har kontakt med flyktingar och invandrare i sin yrkesutövning medverkar. Skribenten 

belyser dock att de grupper man talar om ej är närvarande. Ett urval av de seminarier som erbjuds 
under konferensen räknas upp och två talare och deras ämnen presenteras. Det talas om barns behov 
och utanförskapet som uppkommer när människor inte känner att de hör hemma, och vilka risker 

detta kan ge effekt av i samhället, som exempelvis våld. Slutligen tas drottningens öppningstal upp 
och den unga flickan vars föräldrar flytt krig och sökt asyl i Sverige som är där för att ge 
drottningen böcker från hennes pappas bokhandel och deras möte med varandra. 

 
Därefter kommer en artikeln skriven av Gulan Avci ordförande Liberala Kvinnor, Maria Nilsson 
vice ordförande Liberala Kvinnor, Ulrica Westerlund integrationspolitisk talesperson Liberala 

Kvinnor, Robert Hannah riksdagsledamot. Med titeln ”Genusperspektiv behövs i svensk 
migrationspolitik. ”Artikeln handlar i korta drag om att skribenterna anser att flyktingar ska lära sig 
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om de värdegrunder som Sverige vila på och att de ska gå med på det svenska samhällskontraktet. 
Men även att Sverige bör främja kvinnor i kvotflyktingsystemet för att ge en mer ”könsbalanserad 
invandring”. Vidare tar artikelförfattarna upp hur många unga män och pojkar som kommit som 

flyktingar under de senaste året, i och med detta tar de även upp hedersförtryck och jämställdhet. De 
tar upp viken av jämställdhet i asylpolitiken och talar mycket om värderingar och jämställdhet. 
Artikeln avslutas med följande stycke ” "Det får inte råda minsta oklarhet om att livet i Sverige 

förutsätter att man respekterar denna värdegrund. Att avstå från att skriva under ett sådant kontrakt 
bör få konsekvenser för den enskildes asylansökan." ” 

Efter de kommer en artikel skriven av Göran Arrius ordförande i Saco och Josefin Edström 
utredare hos Saco inom området migration och integration. Titeln på artikel är ” Billig investering 

att utbilda invandrade akademiker ”Artikeln grundar sig i en rapport som bland annat av handlar 
om kostnader kring vidareutbildning av invandrare, så att deras utbildning ska passa den svenska 
arbetsmarknaden. Man jämför detta med kostnaden för en i detta fallet svensk läkarutbildning 

och kärnan i artikeln är att skribenterna anser att det behöves satsas mer pengar på 
vidareutbildning av invandrare. Man lyfter i texten flera exempel på kostnader kring 
vidareutbildning och att Sverige bör kultivera den kompetens som kommer hit. Man avslutar med 

viken av integration och att detta kan vara ett bra verktyg i integrationspolitiken.  

Nästkommande artikel är skriven av Filippa Reinfeldt, moderat politiker och tidigare sjukvårds- och 

hälsopolitisk talesperson och Tobias Billström, moderat politiker, riksdagsledamot, tidigare både 
migrationsminister och förste vice talman, med titeln ” Gör vägen till jobb enklare för utländska 
sjuksköterskor ”Artikeln handlar om att de anser att det bör förenkla processen för sjuksköterskor 

med utbildning från andra länder att validera den i Sverige för att kunna arbeta på svenska sjukhus. 
Författarna tar upp den brist på sjuksköterskor som finns i Sverige och att det finns ett stort antal 
kompetenta sjuksköterskor från både inom- och utomeuropeiska länder, men att det tar väldigt olika 

lång tid för deras utbildning att valideras. Sedermera presenterar man fyra tilltänkta åtgärder, bland 
dessa finns SFI med inriktning på sjukvårdssvenska.  

Den sista artikeln är skriven av Veronica Palm socialdemokratisk riksdagsledamot med titeln  
” Asylboendebränderna ett uttryck för radikalisering ” Artikelförfattaren tar i denna text upp den 
polariserade debatten och den extremism som växt fram på båda sidor, hos både högerextremister 

och jihadister. Palm tar upp problematiken med extremhögern och dess framfart och förändrade 
skepnad, samtidigt lyfter hon fundamentala grupper som förespråkar ett våldsamt jihadkrig. 
Författaren avslutar med att säga att det är vi vanliga människor som kan hjälpa till att motverka 

detta i vår vardag och i vårt närområde men även att det behövs ”både straff och fritidsgårdar”.  
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Analys.  
 
Här nedan kommer det utarbetade analysverktyget att tillämpas på textmaterialet som valts ut. 

Frågorna inom kategorierna religion, kultur, utbildning och ’vi och de andra’ har ställt till samtliga 
texter. Analysen har genomförts i fyra steg, till det utvalda textmaterialet har de operatinaliserade 
frågorna ställts och de passager som har givit svar på dessa frågor presenteras och en kort tolkning 

kommer ges till varje passage. I nästa del kommer svaren på frågan att jämföras med varandra och 
likheter såväl som skillnader kommer att diskuteras, vilket förhoppningsvis ska leda till ett svar på 
uppsatsens frågeställning.


Inomeuropeiska flyktingdiskursen.  

På vilket sätt porträtteras flyktinggruppens religion?  
-  Antyds det att den invandrades religion på något sätt är oförenlig med de svenska 
samhällsstrukturerna?  

Fraser som ”enfaldiga religösa trosläror”  för att beskriva landsmän till en flyktinggrupp kan ses 
som ett sätt att ”nedvärdera” den eller de religioner som dessa grupper tillskriver sig. Speciellt när 
man sätter det i relation till att det svenska samhället till mångt och mycket är relativt sekulariserat. 

”Man skär halsen av gamla vänner, våldtar varandras döttrar, torterar varandras barn, man drivs 
av primitiva stamkänslor och enfaldiga religiösa trosläror(Hallå, jugoslaver, varför har ni 
accepterat mördandet i ert gamla hemland?)”   34

På vilket sätt porträtteras flyktinggruppens kultur?  

- Jämförs den invandrades kultur med den svenska kulturen på ett sätt där man kan antyda att den 
svenska anses ”bättre”?  
Tas ej upp i materialet.  

- Tas förtryck upp som något kulturellt betingat? 
 
Religion och kultur är ofta tätt sammanflätade och här manifesteras det när författaren talar kring 
detta, då han menar på att det är mindre kränkande för den muslimska kvinnan som blir slagen av 
sin man då hon accepterar det, möjligtvis som en konsekvens av den kultur som paret lever i, än när 
en svensk man gör det mot sin fru. För att när den svenska mannan slår sin fru bryter det mot ’vår’ 
kultur. Det är då ett våldsbrott, våld i nära relation och anses inte alls som en tillåten del av de 
svenska samhällsstrukturen. 

 
”Om en muslimsk man någonstans i världen markerar sin makt genom att ge sin fru en örfil, då 
gör han det troligen i vetskap om att hon accepterar den spelregeln.Det är säkert inte lika 

 Expressen, Fiskesjö.199334
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kränkande som när en svensk man i en känsla av maktlöshet, slår sin fru". ("Utlänningar begår 
onormalt många brott”)  35

På vilket sätt porträtteras flyktinggruppens utbildningsnivå?  
- Påpekas det i texten att den/de invandrade har en lägre eller sämre utbildning? 
 
Den passagen som beskriver detta mest tydligt är nedanstående, där man talar om flyktingsgruppens 
landsmän som obildbara individer vilket definitiv syftar till att man anser att gruppen har en sämre 
utbildning och kunskapsnivå. Man kan då anta att skribenten jämför med den svenska gruppens 
utbildningsnivå då han är svensk. Detta bär tydliga spår av postkolonialism, då man anser att ’vi’ de 
lärda och ’de andra’ är inte de. Detta likt hur engelsmännen betraktade ursprungsbefolkningen i 
USA, eller kolonialherrarna såg på de kolonialiserade folken, som mindre bildade än de själva.   
 
”Varför skall svenska pojkar totalt i onödan kanske t o m offra livet för så totalt inhumana och 
obildbara individer? (Hallå, jugoslaver, varför har ni accepterat mördandet i ert gamla 
hemland?’)”  36

Här tar skribenten upp det faktum att flertalet av de som invandrat är högutbildade och kan anses 
som en tillgång för svenska företag. Vilket visar på att man ser positiv på flyktingarna i avseende på 
utbildning och kunskap. Man litar på och likställer den med den svenska. 

”Många av de nya svenskarna är välutbildade. De har akademiska meriter från sina hemländer 
och de kan språk och kulturer från de länder som svenska företag handlar med.” (Låt invandrare 
städa hemmen! Invandrarpolitiska kommitténs ordförande.)  37

I texten lyfts att det finns en betydande andel av de som kommer hit som har en så pass låg eller 
ingen utbildning alls, att de förslagna subventionerade jobben är det enda alternativet för dem att 
komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vilket kanske inte är så märkligt, alla samhällen är 
uppbyggda av individer med olika mått utbildning och alla behövs. Alla besitter olika kunskaper 
som får samhället att gå runt. Då Sverige till stor del är ett tjänstesamhälle behövs det en stor del 
arbetskraft för de arbeten som inte kräver mycket mer utbildning än en gymnasial. 

”För många invandrare som saknar utbildning är det enda chansen att komma in i det svenska 
samhället. ”Låt invandrare städa hemmen! Invandrarpolitiska kommitténs ordförande.)  38

 Dagens Nyheter, Andersson.1995 35

 Expressen, Fiskesjö. 199336

 Dagens Nyheter. Rosengren. 199537

 Ibid38
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Används uttrycket som vi och de andra? 

I båda dessa stycken återfinns vi och dom som är ett klassiskt retoriskt grepp inom 
postkolonialismen då man vill påvisa skillnader mellan grupperna. Vi kolonial herrarna och de 
andra, de kolonialiserade.’Vi’ här och ’ni’ där. Där den första texten ifrågasätter varför vi ska bry 
oss, om inte de andra bryr sig om ’sina egna’, och i den senare texten där ’vi’ ska förklara varför 
’den andra’ beter sig eller agerar på ett visst sätt. Man frågar inte ’de andra’ utan ’vi’ förklarar. 

”Jag är således mycket besviken på er i Sverige som kommit från Jugoslavien. Varför ställer ni inte 
upp i en enad front mot den barbariska enfalden i ert forna hemland? Varför organiserar ni er inte i 
vårt land och i Europa och kräver att alla djuriska grymheter i ert forna hemland omedelbart 
upphör? Ni har ju full frihet att göra detta i alla demokratiska västländer. Varför har ni passivt 
accepterat att mördandet fortgått? Varför skall alla vi andra bekymra oss, när ni tycks strunta 
blankt i det som händer i det land ni kommer ifrån? Och vilken tilltro skall vi ha till er i vårt land? 
” (Hallå, jugoslaver, varför har ni accepterat mördandet i ert gamla hemland?)   39

 
”I tre dagar talar vi om dom. 
(Drottningen ser mig! Det har varit flyktingkonferens i Piteå. Drottningen)  40

Varför bär en del av dom slöjor?  
Varför knarkar en del av dom mer? 
Varför begår en del av dom mer brott än vi? ”  
(Drottningen ser mig! Det har varit flyktingkonferens i Piteå. Drottningen)  41

”Dom och vi, vi och dom.” (Denna fras tas upp tre gånger i texten)  
(Drottningen ser mig! Det har varit flyktingkonferens i Piteå. Drottningen)  42

 Expressen, Fiskesjö. 199339

 Expressen, Hobohm. 199340

 Ibid41

 Ibid42
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Utomeuropeiska flyktingdiskursen.  

På vilket sätt porträtteras flyktinggruppens religion?  

-  Antyds det att den invandrades religion på något sätt är oförenlig med de svenska 
samhällsstrukturerna?  

Här lyfter textförfattaren fram de faktum att svenska värderingar som det svenska samhället är 
uppbyggt på är sekulära (icke-religösa) och att de som flyr till Sverige ska anpassa sig till dessa. 
Detta återspeglar det postkoloniala perspektivet att våra sekulära värderingar är upphöjda från de 
religösa värdering som man antar att de personer som kommer till Sverige har och dessa svenska 
sekulära värderingar ska respekteras. De som kommer till Sverige ska helt enkelt ”rätta in sig i 
ledet” . 

”Alla som bor i Sverige ska göra rätt för sig och respektera de värderingar vårt sekulära 
samhälle vilar på. Jämställdhets- och värderingsfrågorna blev därmed centrala inslag i vårt partis 
integrationspolitik.” (Genusperspektiv behövs i svensk migrationspolitik)  43

I denna passage är textförfattaren mer tydlig i sitt budskap att denna form av religionen är helt 
oförenlig med ”det demokratiska samhället” och man kan urskönja att författaren anser att liberal 
demokrati är definitivt den ledande/bästa formen av styre och samhällsstruktur. Något som är 
synnerligen oomtvistat i det västerländska samhället. Detta är lite av en sanning i väst. 

”I Sverige idag predikas våld av fundamentalistiska imamer i källarmoskéer. Att påstå att den 
ideologiska indoktrineringen inte påverkar unga i valet att resa i väg som jihadkrigare i Syrien är 
inte bara blint, det är också farligt. Ideologin bakom måste både synliggöras och bekämpas. Den 
har ingen plats i ett demokratiskt samhälle. ”(Asylboendebränderna ett uttryck för 
radikalisering)  44

På vilket sätt porträtteras flyktinggruppens kultur?  

- Jämförs den invandrades kultur med den svenska kulturen på ett sätt där man kan antyda att den 
svenska anses ”bättre”? 
Ännu en gång är det inte särskilt svårt att se att man är mycket angelägen om att påvisa hur högt 
man sätter de så kallade svenska värdegrunderna och vikten av att de som kommer hit följer den. 
Många av våra värderingar är något som ofta är tät knuten till kultur och här ser man tydligt hur 
viktigt skribenterna anser det vara att de som kommer hit ska förbinda sig att följa ’våra’ 
värdegrunder, och även vikten av den liberala demokratin och behovet att skydda den från ’mindre 
önskvärda influenser’. 

 Dagnes Nyheter, Avci mfl. 201643

 Expressen, Palm. 201544
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"Alla som kommer hit måste redan under asyltiden delta i en introduktionskurs om 
den svenska värdegrunden och förbinda sig till ett 
samhällskontrakt.”(Genusperspektiv behövs i svensk migrationspolitik)  45

”Det ska vara obligatoriskt för alla som kommer hit att redan under asyltiden delta i en 
introduktionskurs om den liberala demokratin. Det innebär att man förbinder sig till ett 
samhällskontrakt. Det får inte råda minsta oklarhet om att livet i Sverige förutsätter att man 
respekterar denna värdegrund.”(Genusperspektiv behövs i svensk migrationspolitik)  46

Att påvisa hur långt vi i det svenska samhället har kommit med vår jämställdhet och upphöja den, 
samtidigt som man påpekar att ’den andra kulturen’ inte uppnått, tas upp i boken Maktens (o)lika 
förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige som en kvarleva av det 
postkoloniala tänket.  

”Trots att vi har våra egna jämställdhetsproblem med våld i nära relationer, män som begår 
övergrepp och våldtar kvinnor så har vi kommit betydligt längre med vårt 
jämställdhetsarbete.” (Genusperspektiv behövs i svensk migrationspolitik)  47

- Tas förtryck upp som något kulturellt betingat? 

Ja hedersrelaterat våld uttrycks explicit vara något kulturellt betingat, man kopplar ihop våld mot 
kvinnor med ett kulturellt fenomen och ser det inte längre som just våld mot kvinnor. Detta finns i 
hela världen, även i Sverige, men då porträtteras det som exempelvis våld i nära relation,  men när 
man lägger till variabeln annan kultur,  så blir slutsatsen hedersvåld.  
  

”Förra året var de största invandringsgrupperna från Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalia 
och Iran. I dessa länder är hederskulturen en del av samhällsnormen. Flickor och kvinnor ses som 
andra klassens medborgare och deras rättigheter är kraftigt begränsade.” (Genusperspektiv behövs 
i svensk migrationspolitik)  48

”Hur påverkas jämställdheten när en majoritet av flyktingarna är män och tonårskillar från 
mindre jämställda länder med en annan syn på kvinnors och mäns rättigheter.” (Genusperspektiv 
behövs i svensk migrationspolitik)  49

 Dagnes Nyheter, Avci mfl. 201645
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 På vilket sätt porträtteras flyktinggruppens utbildningsnivå?  

- Påpekas det i texten att den/de invandrade har en lägre/sämre utbildning? 

Det helt motsatta faktiskt, här påpekar textförfattarna den fantastiska kompetens som kommer till 
Sverige i samband med de stora flyktingströmmarna. När det gäller utbildning kan man alltså se att 
författarna likställer deras kompetens med dess svenska motpart. 

”Investeringen för att komplettera en invandrad akademikers utbildning är försumbar jämfört med 
att utbilda en svenskfödd akademiker. Ändå tas inte de invandrade akademikernas kompetens 
tillvara.” (”Billig investering att utbilda invandrade akademiker”)  50

”Samtidigt invandrar 5000- 10000 eftergymnasialt utbildade varje år till Sverige. Med sig i 
bagaget har de såväl utbildning som erfarenhet.” (”Billig investering att utbilda invandrade 
akademiker”)  51

”Mer än en femtedel av alla Sveriges akademiker är utlandsfödda. Alltför få arbetar med något 
som motsvarar deras utbildningsnivå.” (”Billig investering att utbilda invandrade akademiker”)  52

”Det är ett stort slöseri för såväl individen som samhället att inte till fullo nyttja potentialen hos de 
nära 300 000 högutbildade invandrarna.” 
(”Billig investering att utbilda invandrade akademiker”)  53

Här lyfts ännu en gång fram flyktingsgruppens ofta omfattande och goda utbildning, i detta fall 
inom hälsa och sjukvård. En önskan om, att inom- och utomeuropeiska medicinutbildningar ska 
granskas på samma sätt kan också ses som att man har lika stor tilltro till de båda gruppernas 
utbildning. Man gör inte någon skillnad på dem. 

”Många av dem som i dag flyr Syrien för tryggheten i Sverige är välutbildade inom hälso- och 
sjukvårdsområdet.” (”Gör vägen till jobb enklare för utländska sjuksköterskor”)  54

”Människor från EU kan på några veckor få sin svenska legitimation samtidigt som det tar flera år 
för andra. Vi vill därför undersöka om det går att använda EU- regelverket som standard för 
validering av sjukvårdspersonal med utomeuropeiska medicinutbildningar som kommer till Sverige 
och kan och vill arbeta inom hälso- och sjukvården.”  
(”Gör vägen till jobb enklare för utländska sjuksköterskor”)  55

 Dagens Nyheter, Arrius mfl. 201550
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Reflektioner & avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer utfallet från analysen att diskuteras och en avslutande reflektion 
att ges. Här nedan kommer utfallet från de båda diskurserna att jämföras och tolkas. Med hjälp av 
de ’svar’ som vi fått ut från analysverktyget så kommer varje område, religion, kultur, utbildning 

och ’vi’ och ’de andra’ tolkas. Sedermera kommer de båda diskursens att ställas mot varandra och 
ett svar på om och i så fall hur diskurserna skiljer sig åt. 

Tolkning av resultat och reflektioner 
Om vi börjar att granska hur de religösa aspekterna porträtteras så kan man både se likheter och 
skillnader mellan hur de båda flyktinggruppernas religioner talas om. Man kan utläsa från texten 

kring den inomeuropeiska flyktinggruppen i relation till religion en viss nedvärderande ton, man 
använder ord som ”enfaldiga troslära”  vilket ger associationer till en mindre bildad, mindre 

intelligent och dum individ som blint utan att ifrågasätta eller reflektera följer det någon predikar 
för dem. 
Om man vänder blicken mot de texter som behandlar de utomeuropeiska grupperna så lyfts ’våra 

svenska sekulära värderingar’. Man kan utläsa att skribenten anser dessa värderingar stå över ’de 
andras’ värderingar rotade i en religös tro. Vidare tas fundamentalistiska imamer upp, som enligt en 
av skribenterna, förespråkar våld som är farligt mot vårt samhälle.  

Intressant med detta är att det finns både kristna och muslimer från båda dessa flyktinggrupper, 
vilket skulle kunna indikera på att det egentligen inte borde vara en särskilt stor skillnad i 

porträtteringen beroende på tro utan mer det faktum att man har en stark religös övertygelse. En 
förklaring till detta skulle kunna vara den starka traditionen av sekuläritet som Sverige har. Även då 
landet traditionellt setts som ett kristet land och många av samhällets värderingar och normer 

troligtvis kan grundas i kristna värderingar så har Sverige under en längre tid blivit allt mer sekulärt. 
Detta skulle kunna vara en förklarande faktor till varför diskursen inte framställer religon eller 
religösa värderingar i särskilt bra dager.  

Man kan alltså se både likheter och skillnader i de båda diskurserna gällande religion med avseende 
på de båda grupperna. En likhet man kan se är att religionen inte framställs särskilt positivt utan 
naivt följande eller farlig fundamentalism. Intressant är att det skulle kunna hävdas att den ena är 

väldigt mottaglig för den andra, och att den ena behövs för att den andra ska ske. Vidare kan man 
definitivt hävda att det finns postkoloniala spår i det påståendet att man ska inrätta sig efter de 
svenska sekulära värderingarna då man kan hävda att det ger uttryck för att det sekulära står över 

det religösa.  
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Om vi nu vänder blickarna till hur de kulturella aspekterna porträtteras i diskurserna så kan vi se 
vissa klara skillnader. Först så fanns det inget i materialet som jämförde den inomeuropeiska 
gruppens kultur med den svenska, vilket möjligtvis skulle kunna förklaras med det geografiska 

avståndet och att det gör att våra kulturer ligger närmre varandra. Något som dock talar emot den 
tesen är att religon och kultur ofta är väldigt sammanflätade och de båda grupperna som diskusarna 
rör har liknande fördelning av religioner. Gällande huruvida förtryck förklaras av kulturella 

förtecken så återfinns det i en av texterna från det inomeuropeiska materialet. Där tar textförfattaren 
upp att det är mindre förnedrande för en muslimsk kvinna att bli slagen av sin man för att hon går 
med på spelreglerna, vilket man menar att en svensk kvinna ej skulle göra, vilket kan inläsas vara 

en del av sociala normer baserat på kultur.  
Desto mer finns att hämta från texterna rörande de utomeuropeiska flyktinggrupperna. Här föreslås 

värderingskurser för asylsökande och kurser i liberaldemokrati, att de som flyr hit måste spela efter 
de svenska spelreglerna och att man ska förhålla sig till detta samhällskontrakt. Här kan man utläsa 
att skribenten anser att det svenska samhället är bättre uppbyggt och har kommit längre än de 

samhällen de asylsökande flyr ifrån. Vidare så lyfts det att vi i Sverige har kommit mycket längre 
med vårt jämställdhetsarbete. Man lyfter vårt jämställdhetsprojekt och  påtalar de brister vi ser hos 
den andra gruppen. Detta bär tydliga spår av postkolonialism som exemplifierats i boken som 

tidigare använts för uppsatsens teorikapitel. När det gäller förtyck förklätt i kultur i diskursen så tas 
det så kallade hedersrelaterade våldet upp som något mer kulturellt betingat. Men som nämndes i 
teorikapitlet så kan man med stöd av Fn’s resolution 55/66 visa på att hedersrelaterat våld är ett 

specifikt problem och inte en postkolonial konstruktion, som teorikapitlets författare möjligen 
skulle hävda.  
Författaren tillskriver även alla de unga män och pojkar som kommer till Sverige från dessa 

utomeuropeiska länder vissa värderingar kring jämställdhet och kvinnors och mäns rättigheter, på 
ett dra alla över en kam sätt, vilket kan hävdas ha postkoloniala förtecken. 
Detta kanske indikerar att det är här den stora skillnaden i diskusarna gällande grupperna finns. Just 

rörande det kulturella fanns mer att hämta i texterna gällande kulturella skillnader när det rörde den 
utomeuropeiska gruppen och skillnaderna mellan denna grupp och svenskar verkar vara större om 
man ska tro dessa skribenters bild av gruppen.  

Gällande de utbildningsfrågor som ställdes till texterna finns återigen skillnader men även likheter 
mellan hur de båda grupperna porträtteras i de olika diskurserna. Å ena sidan benämns den 

inomeuropeiska gruppens landsmän som ’obildbara individer’ och man tar även upp att en del  
invandrare har låg eller ingen utbildning. Dock så lyfts även motsatsen att en stor del är 
högutbildade och kan anses som en tillgång för företagen och därmed även samhället. Vilket i stort 

representerar vilken befolkning som helst runt om i världen. Alla länder har både hög- och 
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lågutbildade invånare, vilket gör att det inte borde vara någon skillnad på de grupper som flyr till 
Sverige.  
Om vi istället vänder blicken till diskursen rörande den utomeuropeiska gruppen så lyfts framförallt 

att en stor mängd av de som invandrar är högutbildade och sitter inne på höga kompetenser, 
speciellt  kompetens inom hälsa och sjukvård påtalas. Dock nämns även att det är en stor del av 
gruppen som inte jobbar med det dom är utbildade till och att flertalet jobbar i yrken under deras 

utbildningsnivå och att det finns en relativt stor arbetslöshet.  
Alltså finns det inte särskilt många påtagliga skillnader mellan diskurserna utan för det mesta så 
påtalas flyktingarnas höga utbildning och kompetens, men trots denna stora kompetenstillgång så 

befinner sig stora delar av de båda grupperna utanför arbetsmarknaden. Även då det finns en 
skillnad i tid då den ena gruppen till stordel kom på 1990-talet och den andra under 2010-talet 

består problemet. 

I den sista delen i analysverktyget ställdes frågan till texterna om det klassiska postkoloniala 

uttrycket vi och dom alternativt vi och de andra återfanns. Här finns en tydlig skillnad som är ytterst 
spännande. I två av fyra artiklar så återfinns retoriken vi och dom när det gäller textmaterialet  för 
den inomeuropeiska gruppen. En artikel tar upp hur man under ett tredagars seminarium talar om 

”dom” och varför ”dom” agerar på ett visst sätt, ”dom” är inte där utan ”vi” pratar om ”dom”. Den 
andra under varför ”vi” ska bry oss om ”era” landsmän om inte ”ni” gör det. Hela retoriken 
separerar befolkningen i ”vi” svenskar och ”de andra” flyktingarna.  

Men denna retorik kan inte återfinnas i något av de textmaterial som som analyserats för den 
utomeuropeiska gruppen, inte heller någonstans i det omfattande ursprungliga textmaterialet som 

det analyserade materialet togs ur.  Detta är ytterst intressant då den utomeuropeiska gruppens land 
ligger betydligt närmare rent geografiskt de områden som kolonialiserades av Europa. Samtidigt 
som man helt klart kan se det i det material som representerar den grupp vars land återfinns i 

Europa, där kolonialmakterna var lokaliserade.  

En annan intressant aspekt av analysen var att initialt var tanken att även titta på språk med frågor 

som på vilket sätt porträtteras flyktinggruppens språk? Lyfter texten vikten av att tala ’bra’ svenska? 
Används språket som ett verktyg för att belysa skillnader mellan invandrade svenskar och 
’svenskar’? Dock så valdes denna kategori bort då det inte påträffades relevanta artiklar som lyfte 

ämnet. Återigen så var det politiken som var huvudfrågan, vikten av SFI för integrationen och 
förslag kring SFI med inrikting på yrkessvenska, exempelvis sjukvårdssvenska. Med bakgrund av 
detta ströks kategorin från analysverktyget. 
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Avslutande diskussion  

Man skulle utifrån uppsatsen och denna analys kunna påstå att det finns skillnader mellan de båda 
diskurserna, men det finns också en del likheter, vilket kanske är föga förvånande. 
Det finns om än små skillnader i hur religion läggs fram i de båda diskurserna, men då majoriteten 

av de som flydde till Sverige från de båda länderna antingen var  muslimer eller kristna, så är det 
kanske inte förvånande att religionerna i stora drag beskrivs på likande sätt. Det kanske i själva 
verket är så att det är i kombination med något annat, så som kultur, som skillnaderna i diskurserna 

blir påtagligt mer synbara.  

En annan spännande upptäckt var hur små skillnaderna var i hur diskurserna såg ut gällande 

utbildning. I stora drag var de väldigt lika, man lyfte båda sidor. Man talade i båda diskurserna om 
den stora andelen högutbildade som har flytt sina krigshärjade länder och kommit till Sverige. Hur 

deras höga kompetens var en tillgång för företagen och marknaden i stort. Att man inom exempelvis  
sjukvården vill underlätta för de som kommer hit och att processerna för validering av betyg bör se 
likadana ut oberoende om utbildningen är inom- eller utomeuropeisk. Självklart togs även den del 

med låg eller ingen utbildning också upp och att de bör underlättas för dem att komma in på 
arbetsmarknaden med enklare jobb. Exempel som togs upp var de så kallad ”pigjobben” med andra 
ord jobb i hemmet, så som städning eller trädgårdsskötsel. Gemensamt för de båda diskurserna var 

även att det var svårt för båda grupperna att ta sig in på arbetsmarknaden och att många arbetade 
inom sektorer under deras utbildningsnivå.  

Nu däremot börjar diskurserna att skilja sig mer åt, när vi granskar hur kulturella skillnader 
återspeglas i de båda diskurserna. Det finns både fler exempel och mer explicit uttryckt att 
skribenterna anser att vi i Sverige kommit mycket längre med vår jämställdhet. Skribenterna verkar 

tillskriva alla de unga män och pojkar som kommer till Sverige från exempelvis Syrien med icke 
jämställda värderingar  och att de anser att rättigheter  till viss del är baserat på kön. Man klär dessa 
män i en kostym oberoende på om den passar eller ej. Man pådyvlar en hel nations män specifika 

värderingar, även om fallet kan vara att inte alla skriver under på dessa. Kan detta möjligtvis vara 
ett utryck för kulturrasism? I detta fall skulle det vara extra intressant att utöka studien för att se om 
diskursen ser likadan ut om man lägger till fler tidningar eller andra medier som tv och radio.  

Den andra stora skillnaden i diskurserna gäller förekomsten av den klassiskt postkoloniala 
sägningen ’vi och de andra’, där man särskiljer grupper för att påvisa att skillnaden mellan dem är 

påtagliga,  ofta för att vissa hur den ena stå över den andra. Som tidigare nämnts återfinns detta i 
hälften av artiklarna från den inomeuropeiska gruppen och återfinns över huvudtaget inte i 
textmaterialet för den utomeuropeiska gruppen. Varför det skiljer sig så mycket mellan de båda 

diskurserna gällande detta ämne är svårt att säga. Kan det vara så att uttrycket har lyfts fram som 
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lite unket, med en mindre trevlig historia och det har på så sett fallit ur modet att användas? Eller 
har man insett de potentiella farorna med att pådriva ett vi och dom tänk, då det kan föda både 
rasism och stora potentiellt farliga uppdelningar av samhället? I takt med att vårt samhälle blir allt 

mer mångkulturellt och integration är en sådan viktig fråga på dagordningen kan man tänka sig att 
en sådan retorik är allt annat än önskvärd. Eller har vi bara helt enkelt vant oss som samhälle vid 
invandring och vi ser samhället allt mindre på detta sätt än på 90-talet när den jugoslaviska 

flyktingströmmen var den största Sverige någonsin tagit emot? 

Ett annat talande utfall är det faktum att det endast var i åtta av 375 debattartiklar som man talade/

skrev ’om’ flyktinginvandrarna i någon av de kategorier som valts att studera och där det gick att 
återfinna möjliga spår av postkolonialism eller motsatsen till de utifrån de operationaliserade 

frågorna i analysverktyget.  Vilket kan tyckas talar sitt tydliga språk. Om det finns spår av 
postkolonialism i diskurserna är det ytterst lite.  
Så det finns alltså skillnader i de svenska tidningsdiskurserna gällande krigsflyktingar med 

avseende på inom- eller utomeuropeisk härkomst. Inte inom alla för denna uppsats undersökta 
områden men inom vissa. Vad detta beror på är som sagt mycket svårt att veta och det skulle 
självklart vara väldigt intressent att granska flera tidningar och kanske även andra medier som tv 

och radio för att få en bredare och mer omfattande bild av diskrusen, eller om det rent av ser 
annorlunda ut då.  

Så avslutningsvis håller hypotesen? Delvis ja och delvis nej. I hypotesen förutspåddes skillnader i 
diskurserna vilket det till viss del fanns. Som ovan nämnts så återfanns det största skillnaderna i 
diskurserna inom kategorierna kultur och ’vi och de andra’. Här föll dock hypotesen. Det visade sig 

efter genomförd analys att det inte gick att återfinna begreppet ’vi och de andra’ eller ’vi och dom’ 
inom den utomeuropeiska diskursen. Man kunde enbart återfinna detta språkbruk i debattartiklarna 
som representerade den inomeuropeiska gruppen, alltså tvärt emot hypotesen. Då det i hypotesen 

angavs att ’Diskursen antas vara mer negativ när det gäller utomeuropeiska krigsflyktingar och 
även om postkoloniala termer som ’vi och de andra’ antas återfinnas i båda diskurserna,  så antas 
den vara mer framträdande när det gäller den utomeuropeiska gruppen…’  Även förutsägelsen att 

diskursen antas vara mer negativ gällande utomeuropeiska flyktingar föll delvis då man över lag 
kan hävda att ingen av de båda diskurserna var i sin helhet mer negativ än den andra.  
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