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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den diskurs som följde i svensk media efter migrationsverkets 

beslut att ge syriska flyktingar permanent uppehållstillstånd. 

Metoden som vi har utgått ifrån är kritisk diskursanalys och innehållsanalys. Som data har vi valt ut 

tolv artiklar och två TV-program.  

Resultatet visar att media äger den makt som gör att de får avgöra hur ett sådant beslut ska presenteras 

och diskuteras. Resultatet visar även att media använder idag en annorlunda diskurs jämfört med 1980 

och 1990 talet.  

Media kan med sin makt avgöra vem som ska/inte ska uttrycka sig. En ”Vi” och ”De” skapas av media 

som skiljer mellan den etablerade och den oetablerade i samhället. Samtidigt kan media med sin 

diskurs bestämma om vilka kulturella krav som ska sättas på en nykomling. Vidare har vi lagt märke 

till hur siffror och kvantifiering upptar en stor del av debatten och att det inte sker med en motivering 

till varför detta sker. Den sociala kontext som journalisterna verkar inom är styrd av riktlinjer som 

säger att de i nyhetsförmedling måste vara objektiva och endast får låta andra aktörer uttala sig 

målande och subjektivt om migration. Däremot får deras personliga tankar och yttringar visas i debatt- 

och ledarsidor.  

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to study the discourse Swedish media use to discuss the government 

decision to give permanent residency to all Syrian refugees who arrive in Sweden. The method we 

use in our study is the critical analysis of discourse and content analysis. As data we have chosen 

articles and programs from Swedish public service television and newspapers. The result of our thesis 

show that media has the power to form the discourse about the Syrian refugees. The result as well 

shows that the discourse has changed over the past twenty to thirty years. A “us and them” is created 

in the language media use which divides the established citizens from the unestablished refugees. At 

the same time media can decide which cultural demands can be put down to a newly arrived person. 

During the research we also found that the discourse uses many digits and that a quantification takes 

place without any real explanation to why it takes place. The social context in which the journalists 

has to work within is regulated by rules about objectivity in newsfeed and they can only let others 

which they interview talk in a subjective manner about migration. On the other hand the journalists 

are allowed to say what they think in debate programs and editorial pages.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur diskursen formas i media kring migrationsverkets beslut att ge 

permanent uppehållstillstånd till alla syrier. Vi har analyserat artiklar och TV-program för att se vilka 

begrepp de använder sig av, vilka de väljer att intervjua och vi har analyserat om diskursen är allmänt 

positiv eller negativ. Vad vi har kommit fram till är att sättet media talar om migranter på i det här 

fallet är mer positivt än vad diskurser om migration var för tjugo- till trettio år sedan. Vi har även 

kommit fram till att media lyfter fram siffror väldigt ofta i diskursen. Varför de gör så är oklart, och 

det är någonting vi hoppas att en annan studie kan undersöka i framtiden. Media använder sig även 

av språket på ett sätt som skapar en allmän uppfattning om hur en migrant som kommer till Sverige 

ska bete sig.  

 

 

 

Förkortningar och förklaringar av begrepp: 

PUT: Det är förkortning för ”permanent uppehållstillstånd”. Tillståndet ger möjlighet till flyktingen 

eller asylsökanden att bosätta sig permanent i Sverige. 

Flykting: Med flykting menar vi i vår uppsats de som har lämnat sitt hemland på grund av krig, 

förföljelse, ekonomiska respektive sociala problem etc. och flyttat till Sverige för att söka skydd och 

bosätta sig tillfälligt eller permanent här. 

Idyllisering: Ett begrepp som vi har lånat från Ylva Brune (1998) för att belysa hur media använder 

flyktingpolitiken för att framställa Sverige och det svenska samhället som den ideala. Sverige enligt 

teorin presenteras som ett drömland för flyktingar som vill ta sig hit. 

Anpassningstvång: Att media försöker sätta krav på flyktingar som vill eller har flyttat till Sverige. 

Kraven som sätts är mest kulturellt. 

Media: Med ordet media menar vi dem tryckta tidningar, radio, TV, internet och liknande kanaler. 

 

 

Nyckelord: diskurs, idyllisering, flykting, ansvar, EU  
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1. Inledning 

 

Med anledning av det pågående kriget i Syrien har debatten kring syriska flyktingar tagit upp mycket 

plats i media den senaste tiden. Många såg bilder under sommaren 2013 då kemiska vapen användes 

mot civilbefolkningen och många barn kvävdes långsamt till döds. Bilder av attacken spreds i både 

nationell och internationell media och omvärlden ville plötsligt göra någonting mer än tidigare för att 

hjälpa de krigsdrabbade människorna. 

Vi har valt att fördjupa oss i diskursen om syriska flyktingar utifrån ett svenskt medialt perspektiv. 

För att göra detta har vi valt att dela på arbetet i olika perspektiv. Aqeel Zahiri har fördjupat sig i 

retoriken som används i media i stor utsträckning och har jämfört den med Ylva Brunes forskning 

(1998 och 2000) kring medias retorik kring invandring från 80- och 90- talen. Charlotte Rückl har 

istället velat ta reda på ur vilken kontext denna retorik har uppstått i och försökt hitta nya perspektiv 

i retoriken som vi inte har hittat i tidigare studier. För att sedan foga samman bägges delar av den så 

kallade diskursanalysen har vi diskuterat varandras områden och gett och tagit idéer och råd till 

varandra. 

Det finns mycket att säga om debatten och diskursen som behandlar syriska flyktingar. Men det fanns 

en intressant vändpunkt i diskursen som vi framförallt blev intresserade av att undersöka. Den andra 

september 2013 gick migrationsverket ut med beslutet att de skulle ge alla syriska flyktingar ett 

permanent uppehållstillstånd (PUT). Sedan följde det många debatter, kommentarer, nyheter och 

program som diskuterade konsekvenserna av beslutet. 

Vi fann just denna diskurs extra intressant eftersom ingen tidigare har analyserat den. Det var en 

utmaning för oss att hitta ett tema som var outforskat. 

Till vår förvåning fann vi att det inte heller fanns så mycket forskning kring svenska mediers 

språkbruk eller diskurs kring migrationsfrågor. Vi fann det relevant och spännande att dels jämföra 

diskursen med gamla studier för att se hur språkbruket har förändrats och dels se om vi kunde hitta 

aspekter som tidigare inte har nämnts inom ramarna för språkbruk kring migration. 

 

1.2 Bakgrund 
Det pågående syriska inbördeskriget började i januari 2011 i samband med att tusentals demonstranter 

protesterade mot den Bashar Asad ledda regeringen som reagerade med att snabbt försöka att kväva 

upproret. 

Upproret var inspirerat av revolutionerna i bland annat Egypten, Tunisien och Libyen. I Syrien 

utvecklades upproret till en väpnad konflikt där flera grupper av oppositionen började använda varmt 
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vapen i syfte att tvinga presidenten att avgå. Asad har vägrat avgå och de oppositionella har vägrat att 

ge upp. Konflikten har lett till att tiotusentals människor har dött och miljontals har flytt (och fortsätter 

att fly) från Syrien och flera miljoner lever som flyktingar inom landets gränser.  

Bland annat har några tusen Syrier flytt till Europa och sökt asyl i Sverige. 

Den svenska regeringen beslutade i början att bevilja flyktingar från Syrien ett tillfälligt 

uppehållstillstånd som var giltigt i tre år. Syftet var att övervaka situationen och utvecklingen i Syrien 

innan man bestämde sig för att ge permanent uppehållstillstånd (PUT) eller inte. Under den perioden 

fick syrier med tillfälligt uppehållstillstånd inte begära uppehållstillstånd till sina anhöriga som 

fortsatt befann sig i Syrien. 5697 syrier var inskrivna som asylsökande hos migrationsverket. 

Den andra september 2013 efter att situationen i Syrien hade försämrats och konflikten bedömdes 

som ett hårt krig där miljontals människor har drabbats beslutade den svenska regeringen att bevilja 

alla syrier som har flytt från inbördeskriget permanent uppehållstillstånd med rättighet att begära 

familjeanknytning för sina anhöriga i Syrien. 

 

1.3 Problematisering 
Beslutet som migrationsverket fattade fick konsekvenser för många människor. Det gav trygghet till 

de syrier i Sverige som kunde bli vissa om att slippa bli utvisade. Det gav hopp till de syrier som ännu 

inte lyckats ta sig hit om att kunna hitta en fristad från kriget och ett liv på flykt. Men beslutet tycktes 

handla om långt mycket mer än det när man skrapat under ytan. Plötsligt ville många politiker uttala 

sig om frågan, journalister och samhällsdebattörer problematiserade beslutet och det som till en början 

lät så humant, positivt och som ett föredömligt exempel för övriga världen tycktes plötsligt inte vara 

så självklart som det först hade gett sken av. 

 

Vägarna in till EU för tredje lands medborgare gör det illegalt att ta sig in utan visum. 

Människosmuggling har blivit den ända utvägen för många och i samband med ökningen har även 

antalet förlista båtar i medelhavet ökat med många hundratals döda människor som följd. 

Alla dessa aspekter tas upp i debatten som följde efter migrationsverkets uttalande om PUT. 

Svensk media reagerade på beslutet och debatten tog fart. Nästan alla tidningar och nyhetsbyråer skrev 

om beslutet. Bland annat lyftes frågan upp om Sverige har tagit rätt ställningstagande i ärendet. Frågan 

om Sveriges migrationspolitik diskuterades i olika tidningar. Flera enskilda fall om syriska 

asylsökande tog utrymme i flera nyhetsbyråers publikationer. Ord som ”asylsökande”, ”invandrare”, 

"flyktingar” etcetera hittades i nästan varje tidning efter att beslutet hade kommit ut. 

Det har påståtts att den bild som media förmedlar när den presenterar flyktingar och invandrare eller 

medborgare med utländsk bakgrund inte är sanningsenlig. 
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Men hur vet läsaren vad som är sanningsenligt? Vad vi vet är att media påverkar och formar attityder 

och inställningar i samhället. Konsekvenserna kan bli allvarliga när det gäller viktiga frågor och därför 

är retoriken och val av perspektiv i media viktig. Dessutom är det viktigt att media söker en opartisk 

sanning i sin retorik, genom sina perspektiv och i sin ambition. 

Om nyheter visar statistik som är tvivelaktig eller dramatiserar innehåll blir det propaganda. 

Det är med denna bakgrund som vi har närmat oss en problemformulering som dels analyserar 

mediernas makt och vinkling och dels synen på flyktingar och humanitär hjälp som speglas i 

mediediskursen. 

Som utgångspunkt kommer vi att studera reaktionerna på beslutet om migrationsverkets regeländring 

att gå från tillfälligt- till permanent uppehållstillstånd. 

 

2. Syfte 

Debatten om flyktingar och invandring har kontinuerligt varit aktuell i de flesta länderna runtom i 

världen. I Sverige har det diskuterats kring balkanflyktingar, kring somalier och iranier och den 

senaste tiden har syrier tagit utrymme i debatten. 

 

Syftet med uppsatsen är att granska diskursen som följde efter att migrationsverket hade beslutat att 

ge syriska flyktingar permanent uppehållstillstånd. Frågor som vi kommer att förhålla oss till under 

arbetets gång är: 

Hur diskuteras det berörda beslutet i svensk media? 

Hur framställs flyktingar genom svenska medier? 

Hur är diskursen om flyktingar idag jämfört med för 15-20 år sedan? 

 

 

2.1 Avgränsning 
För att kunna göra vår analys har vi varit tvungna att begränsa oss till ett antal medier och göra ett val 

för vad vi ska fokusera på i dessa. Det lingvistiska språket kommer att vara huvudfokus och därför 

kommer bilder och kroppsspråk inte att tas lika stor hänsyn till. De ord och begrepp som används när 

beslutet presenteras, debatteras och diskuteras av nyhetsbyråer, tidningar, radio och television är det 

som ligger i fokus. Det finns många nyhetskällor, magasin, program i television och informativa 

tidningar med seriös journalistik. I vårt val har vi styrts av tanken att de tidningar som läses av flest 

människor också är de tidningar som påverkar mest. Likadant gjorde vi när vi valde ut program i TV 
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och radio. Därför finns mindre och mer politiska höger- eller vänster tidskrifter inte med i vårt val av 

empiri. 

Då det nämnda beslutet är nytt så har vi i vår studie inte haft möjlighet att undersöka akademiskt 

material av andra studenter eller forskare som berör samma ämne- det finns inget ännu. Därför när 

det gäller tidigare forskning fick vi ägna vår tid mest åt att hitta tidigare studier som tar upp hur 

invandrare presenteras i svensk media. Även här hade vi problem med att hitta färska studier som 

utgått från det som media har skrivit under de senaste åren. Vi såg en tydlig underrepresentation i 

ämnet och därför fick vi använda tidigare studier som har gjorts eller publicerats i slutet av 1990- talet 

och i början av 2000- talet. Att använda dessa studier var inte bara en nackdel utan kan ses även som 

en fördel då vi fick möjligheten att se om viss förändring har skett från den tiden dessa studier skrevs 

till idag då vi undersöker media. Detta kommer vi ta upp mer utförligt vidare i uppsatsen. Tidsaspekten 

har givetvis även bidragit till en begränsning i dels mängd av utvald empiri och dels har endast en 

begränsad tid lagts ner på att söka efter tidigare forskning som berör ämnet. 

 

  

3. Teoretiska analysverktyg 

För att sätta oss in i vårt forskningsområde och hitta verktyg för att kunna utföra vår analys med läste 

vi studier och forskningslitteratur som tog upp ämnen diskurs, journalistik, flyktingretorik i media 

och en hel del metodlitteratur inriktad på diskurs- och innehållsanalys. Här kommer vi att redogöra 

för vilken tidigare forskning som vi fann lämplig för att ge läsaren en förståelse inom ämnet samt en 

bakgrund till vad vi förhåller oss till senare i analysen. Mot slutet i detta stycke kommer även den 

kritiska diskursanalysen att belysas samt begrepp vi finner lämpliga och som vi tänker använda oss 

av när vi tematiserar i analysen. 

 

3.1  Tidigare forskning 
 

Medierna och demokratin 

"Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, 

nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta 

ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta 

olika åsikter och kulturyttringar komma till tals". 
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Lars Nord & Jesper Strömbäck skriver i Medierna och demokratin (2012) att det krävs att 

journalistiken strävar efter att ge så allsidiga och sanningsenliga bilder av verkligheten som möjligt. 

Annars förvandlas information till desinformation. Det krävs en opartiskhet och främst en strävan 

efter sanning. Vidare skriver författarna att desinformation inom nyhetsjournalistik blir till 

propaganda, manipulation eller/och underhållning. 

 

Enligt författarna finns det sju krav som är rimliga att ställa på informerande journalistik. 1) att 

använda sig av två oberoende källor och låta olika sidor komma till tals, 2) att vara beskrivande, 3) 

att skilja mellan fakta och tolkningar, 4) att tydligt skilja mellan obekräftade och bekräftade uppgifter, 

5) att vara tydlig med källor, 6) att inte använda fiktion och dramatisera, 7) att inte anspela på fördomar 

och stereotyper så att de förstärks eller sprids. 

 

För att göra en kritisk diskursanalys av media är det viktigt att kunna förstå vad journalister har för 

ansvar och utifrån vilken samhällelig kontext de verkar i. Marianne Winther Jörgensen & Louise 

Phillips (2000) skriver i Diskursanalys som teori och metod att förutom att analysera texter så behövs 

en förståelse för den sociala praktik som dessa texter har uppstått i. I studien blir det relevant att se 

om media och journalister håller sig opartiska och söker att förmedla en sanning, eller en sanning som 

är dramatiserad eller som förstärker redan befintliga fördomar. 

För att förstå en diskurs behöver även konsumenterna av texter att tas hänsyn till enligt Winther & 

Phillips. Vilka förkunskaper har de och vilka diskurser och kunskaper har de tillgång till sedan tidigare 

för att tolka, ifrågasätta och ta till sig av den nya diskursen som förmedlas genom media? 

 

Nord & Strömbäck skriver att publiken av medierna kan ha makt över det innehåll som publiceras. 

Om de inte gillar upplagorna så slutar de att köpa tidningen. Alltså måste nyhetsbyråerna alltid 

anpassa sig efter det publiken vill ha. 

 

För att analysera empirin i vår studie behövs det förståelse för den samhälleliga kontext, eller social 

praktik, som empirin har uppstått i. Först när vi vet vad producenterna av medier har för utgångspunkt, 

mål och bakgrund kan vi förstå varför nyheterna formas som de gör. Likaväl måste vi förstå 

konsumenterna som mottagare och som formare av diskursen för att förstå texterna vi analyserar. 

Medierna och demokratin ger en god inblick i vår nutids krav på nyhetsförmedling och dess ansvar 

som upprätthållare av den så kallade opartiska sanningen. Vi väljer därför att utgå ifrån denna bok 

som den sociala praktik som diskursen formas ur. 
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Mörk magi i vita medier 

Mörk magi i vita medier av Ylva Brune (redaktör) kom ut år 1998 och handlar om hur svensk media 

belyser invandrare och flyktingar i det svenska samhället. Boken är en av de få studier som har tagit 

upp detta ämne. Nio författare bland annat Ylva Brune, Per Markku Ristilammi, Håkan Huvitfelt och 

Birgitta Löwander har skrivit essän som diskuterar hur bilden av ”invandrare” och ”flyktingar” i 

samhället skapas av Media. 

Det finns en tydlig diskurs i svensk media som leder till att samhället drar linje mellan olika grupper. 

Diskursen skapar en dikotomi som enligt Brune leder till en ”Vi och ”Dom” känsla i samhället. ”Vi” 

brukar inte definieras tydligt av media och saknar egenskaper men får sin betydelse mest när ”Dom” 

istället redogörs och diskuteras av journalistiken. Det mest förekommande temat i Brunes essä är 

bilden av hur ”Vi” och ”Dom” tas upp av journalistiken som implicit och ibland även explicit. ”Vi” 

står för Sverige och ”svenskar” som är goda människor som vill ställa upp och hjälpa och ”Dom” som 

har det väldigt svårt i sitt hemland och lever i krig och hamnat i svåra livssituationer. När flyktingar 

därefter beviljas uppehållstillstånd anses de vara ett hot mot samhällets normer. Därför ska ”Vi” 

försöka förvandla dessa människor till medborgare som ska tänka och handla som ”Vi” gör. Alltså 

”Vi” står för ordning, trygghet och rationalitet och ”Dom” står för svaghet och brist på rationalitet. 

Detta sätt att förmedla nyheter på i media sker efter en implicit (det vill säga en underförstådd), 

kulturell överenskommelse mellan journalisterna. 

En läsare brukar lita på nyheten ifall den nyheten presenteras på liknande sätt av flera tidningar och 

nyhetsbyråer. Men bara för att en nyhet eller fenomen skildras på ett snarlikt sätt behöver det inte vara 

ett bevis på att sanning eller korrekthet. Det kan helt enkelt bero på ett mönster eller formel som 

används att skriva och förmedla nyheter på av media. 

”Denna överensstämmelse kan lika gärna uppfattas som en triumf för ett formelstyrt berättande. 

Nyhetsvärdering är en konsekvens av organisatoriska och sociala imperativ liksom av kulturellt 

bestämda koder för historieberättande". Som exempel på hur media använder sig av gemensam kultur 

i nyhetsskrivandet nämner Brune några ord som brukade förekomma flera gånger i de artiklar hon 

observerade i sin studie: tillströmning, antal invandrare som har anlänt till Sverige, invasion och hot 

mot normer. På så sätt väljer media vad och vilka nyheter och händelser ska rapporteras. 

 

Mediernas diskurs bygger på att förmedla det önskade budskapet direkt/indirekt. Ekos nyheter från 

den 27:e april 1993 är ett exempel hon tar upp i sin essä: 

”De flesta flyktingar som med båt kom till Gotland i vintras ser nu ut att få stanna i Sverige”. 

Nyheten ser ut att vilja meddela om uppehållstillståndet för flyktingar som har anlänt till Gotland men 

egentligen handlar det om att människosmugglaren fortsätter att smuggla människor över Östersjön. 
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Diskursen enligt författaren förstärker främlingsfientligheten. Mediernas diskurs bygger på att 

förstärka känslan av ”Vi och ”Dom” och flyktingars behov av en fristad berörs inte i media påstår 

författaren. På så sätt skapas en problematik mellan en reglerad invandringspolitik och humanitetens 

bud. 

Sättet att förmedla nyheterna (det vill säga diskursen[c4]) som diskuteras ovan är inte främmande hos 

journalisterna och därför försöker media ibland att ta upp positiva nyheter om invandrare och 

flyktingar och på så sätt försöka visa sin neutralitet. Detta diskuteras i boken av Per Markku 

Ristilammi. Men även dessa positiva nyheter omvandlas till negativa när det kommer till andra 

tidningar eller nyhetsbyråer som vill kommentera de positiva rapporterna. 

En annan problematik som diskuteras i boken av Birgitta Löwander är hur media relaterar lika 

handlingar till olika orsaker när det gäller brottsrapportering. Brottslighet som görs av ”svenskar” 

beskrivs ofta som en galnings handling som görs av psykiskt störda människor men däremot 

konstateras brott av ”invandrare” som ideologisk handling som kan generaliseras hos hela gruppen. 

Detta sätt att rapportera om t.ex. brottslighet leder till en omedveten rasism i medierna.  

Det har gått 15 år sedan Brune skrev boken. I analysdelen av denna studie kommer vi att se hur 

retoriken har förändrats eller om mycket av Brunes undersökning kan appliceras i realtid. Ett flertal 

av hennes begrepp kommer att användas som teoretiska analysverktyg och vi kommer att se om 

nyhetsförmedlingen om flyktingar kan ge oss nya perspektiv som Brune inte har påtalat i Mörk magi 

i vita medier. 

 

 

Stereotyper i förvandling 

Stereotyper i förvandling är en delstudie som gjordes av Ylva Brune år 2000 och som handlar om hur 

flyktingar och invandrare från mellanöstern och nordafrikan presenterades i svensk media. 

Brune försöker analysera medierna från olika perspektiv vilket vi ser att är även intressanta att tas upp 

i vår studie. Poängen med att vi tog med denna studie i vår undersökning är att studien riktar sig och 

diskuterar flyktingar från mellanöstern och nordafrikan vilket kan jämföras med syriska flyktingar 

som vi undersöker om i vår studie. Observera att studien gjordes i slutet av 1990 talet och underlagen 

bygger sig på nyhetsutbud från 1980 och 1990 talet. Det har säkert skett en tydlig utveckling fån den 

period studien genomfördes och år 2013 där vi gör nu vår studie. Däremot finner vi fortfarande skäl 

för att kunna använda Brunes studie som tidigare studie. De begrepp och argument som Ylva Brune 

tar upp i sin studie kan användas även idag för att analysera hur svensk media debatterar om 

regeringens uttalande gällande Syrianers tillståndssituation i Sverige. Några begrepp som vi menar 
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kan bland annat vara idyllisering och mediernas ensidighet. Detta kommer vi ta upp lite mer utförligt 

senare i uppsatsen. 

Det sägs ofta att invandrarfrågan och flyktingpolitik anses vara som sekundärproblem som inte tas 

upp av samhället och politiker innan den kan på något sätt relateras med händelser som kan diskuteras 

med konflikttermer som Brune uttrycker. Problematiken med detta är att samhället eller till och med 

politiker inte ägnar som mycket resurser åt att forska och analysera om flyktingpolitiken i Sverige och 

på så sätt blir media den befintliga och en av de få källor som kan användas för att förstå flyktingarnas 

situation. Ylva Brune menar att en mediekälla blir på så sätt en mediekälla för andra medier och på 

så sätt skapas en offentlig sanning av en händelse vilket hon kallar för ensidighet. 

”… ensidighet återskapar ensidighet. När de flesta stora nyhetsmedier använder samma källor och 

utgår från samma perspektiv i sin rapportering så etableras en offentlig sanning, som sedan andra 

debattörer, journalister och politiker använder som plattform.” 

Flyktingar som befinner sig i landet har oftast inte tillräckliga resurser för att presentera sig i Media. 

Med resurser menar vi språk, svenskutbildade personer från samma grupp eller det nödvändiga 

nätverket för att berätta om sin situation och historia i media. Därför är det oftast svenska experter 

och journalister som tar upp och analyserar flyktingarnas situation i media. Vi vill inte ge bild av att 

det är mediernas fel som gör att invandrare inte får utrymmet i median för att presentera sig utan det 

vi vill lyfta fram är att problematiken ska ses som ömsesidigt problem. Även om media skulle välja 

att ge mer utrymme till flyktingar att berätta om sig själva skulle saknandet av resurser som vi nämnde 

ovan hindra detta eller som Brune säger: ”offentlig svensk företrädare som tar sig an deras sak.” Att 

ta upp flyktingsdiskussionen som sekundär diskussion i media som oftast måste relateras till andra 

konflikttermer gör det svårt för invandrare att få tillräckligt utrymme att berätta om sig och sina 

rättigheter i media. 

Frågan blir i så fall hur svensk media brukar ta upp invandrarnas situation och problematik i media. 

Mediernas möjlighet att själva kan avgöra vilka frågor som ska ställas upp till invandrare och 

asylsökande gör att diskussionen leds med ett ensidigt perspektiv. Ylva Brune talar om en idyllisering 

av diskussionen. Invandrare anses enligt media vara de omoderna människor som ska fä hjälp av 

Sverige att modernisera sig. Media försöker presentera invandrare som människor som försöker med 

olika vägar för att ta sig till drömlandet Sverige, ett land som kommer att respektera de och erbjuda 

de demokrati som de saknar helt i sitt hemland. Invandrare presenteras som människor som vill 

anpassa sig i Sverige och leva ett ”svenskt” normalt liv. Ylva Brune kallar det för Idyllisering. Hon 

menar att detta skapar en tydlig linje mellan grupper som bor i Sverige. Författaren pratar om ett ”vi” 

och ”De” förståelse som skapas av media: 
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”Om mycket av retoriken i nyhetstexterna 1976 präglas av omsorg och socialt patos, så handlar det 

likväl ofta om en omsorg som utgår från ett evolutionistiskt synsätt; en föreställning att ”vi” har 

kommit högt upp på en utvecklingsstegen och att ”vi” steg för steg måste hala upp de omoderna 

människorna och anpassa dem till den högre nivå som ”vi” har uppnått.” 

Som vi kommer att diskutera längre fram i uppsatsen kan man se en fortsättning av samma retorik 

även i dagens media. Videoklippet från SVD.se som vi har tagit upp i vår undersökning kan nämnas 

som ett exempel på hur idyllisering sker fortfarande i svensk media. 

 

4.2 Teoretiska ramar och begrepp 

I det här stycket kommer vi att redovisa för begrepp och teoretiska analysverktyg som vi finner 

lämpliga för vår följande analys. Det är begrepp som tidigare sociologer och samhällsvetare har 

använt sig av och vi vill redogöra för hur vi kommer att använda oss utav dem och vad de betyder i 

relation till denna studie. Med teoretiska analysverktyg menas att vi plockar ut delar ur tidigare teorier 

och använder dem som hjälp för att besvara våra frågeställningar. 

 

Kritisk diskursanalys 

Utgångspunkten i kritisk diskursanalys är att den förutsätter ojämlika maktförhållanden. Det finns ett 

samband mellan språk och maktutövning. Den som äger diskursen har även mest makt. Det är den 

kritiska diskursanalysens uppgift att vilja jämna ut dessa maktskillnader genom att påvisa att de 

existerar. För att påbörja en kritisk diskursanalys krävs således en hypotes om att det råder 

snedfördelade maktförhållanden och att det finns vissa som har tillgång till makten mer än andra. De 

ojämlika maktförhållandena tar sitt uttryck i diskursen och i vem som har tillgång till den. Men de 

finns även i de sociala strukturerna utanför den lingvistiska diskursen. Därför är det enligt Winther & 

Phillips viktigt att ta hänsyn till både macrosociologiska och microsociologiska perspektiv och koppla 

ihop dessa med diskursen. Nedan följer en vidare förklaring till hur vi kommer att använda oss av 

dessa begrepp. 

Vi använder oss av Winther & Phillips tolkning av kritisk diskursanalys och har valt att tolka 

begreppet diskurs som de gör. Diskurs enligt Winther & Phillips är en social praktik som både 

reproducerar och förändrar identiteter, kunskap och sociala relationer. Diskursen formas samtidigt av 

andra sociala strukturer och praktiker. Med social praktik menas sociala relationer både i samhället 

och i institutioner. Diskurs är enligt Winther & Phillips språket och hur det används och av vem det 

används. Bilder eller kroppsspråk ingår inte i begreppet diskurs enligt dem och således inte heller i 

denna studie. Diskursen vi utgår ifrån kommer att bestå av text och tal i svenska medier och hur dessa 
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kommunikativa händelser (se begreppslistan nedan) står i relation till varandra och påverkar 

maktstrukturer. 

I vår analys av svensk media har vi utgått ifrån att media och vissa politiker äger diskursen mer än 

syrierna själva. Det gav oss därför anledning att välja just den kritiska diskursanalysen som ett bra 

verktyg för vår studie. Kommer vår analys kunna styrka vår hypotes om att en viss elit sitter på makten 

att påverka diskursen? Kommer analysen att kunna visa att vissa begrepp och uttryck i mediers retorik 

påverkar synen på flyktingmottagande på ett negativt sätt? Får syrierna själva vara med och aktivt 

påverka diskursen som handlar om dem själva? 

För att kunna svara på dessa och våra förstnämnda frågor behöver vi använda oss och skapa oss en 

förståelse för en viss terminologi. 

Vi börjar med den tredimensionella modell som ursprungligen Fairclough tog fram och redovisas 

genom Winther & Philllips.   

 

 

Tredimensionella modellen 

·    Den tredimensionella modellen är en tvärvetenskaplig modell som behandlar en diskurs ur tre olika 

perspektiv. 

Texten- en språklig textanalys som används för att granska retoriken, grammatiken och ordval m.m. 

Är det negativa eller positiva begrepp som knyts samman med en viss diskurs? Är ordvalen och 

formuleringarna mjuka eller hårda, konkreta eller svävande? Används ord som befäster redan 

befintliga eller nya stereotyper eller fördomar? 

En diskursiv praktik söker svar på frågor som: Vilka är det som producerar texterna? Vilka är det 

som konsumerar texterna (eller tv programmen)? Vilka erfarenheter och tidigare diskurser har 

författarna med sig sedan tidigare när de skriver? Vilka kunskaper och erfarenheter har läsarna? 

Den sociala praktiken är i vilket större sammanhang diskursen har uppstått. I vilket samhälle, i vilken 

tid och situation, under vilka socioekonomiska omständigheter m.m. 

 

Det är den sociala praktiken som kan ses som det macrosociologiska perspektivet menar Winther & 

Phillips. Det microsociologiska perspektivet är kopplat till den diskursiva praktiken när man 

undersöker individer som spelar sin roll inom diskursen som konsumenter eller producenter av text. 

Det är relevant att nämna dessa begrepp eftersom vi kommer att söka efter dessa olika sammanhang 

i vår analys. Vi finner det viktigt att inte uteslutande analysera texten utan även den större kontext 

som den har uppstått ur. För att knyta an till detta kommer vi att fortsätta det här resonemanget med 

hjälp av Ylva Brunes studier som vi även har nämnt under rubriken tidigare forskning. Vi har även 
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använt oss av Medierna och demokratin för att hitta en del av den sociala praktik som journalisterna 

verkar inom. 

 

Outsiders 

Elias studie om etablerade och outsiders bygger på ett engelskt område där han delar in människor 

som är bosatta i området i tre zoner som han kallar för zon 1, 2 och 3. Zon 1 och i mindre utsträckning 

zon 2 består av medborgare som har bott i området mest och har hunnit med en ansenlig 

”sammanhållning” etablera sig och skapa ett nätverk. Sammanhållningen och det starka nätverket har 

erbjudit de etablerade en makt över de som är nyanlända och bor i en sort utanförskap som Elias 

kallar för outsiders. De etablerade har skapat ett nätverk som ger de större makt att få möjligheten att 

presentera nykomlingarna till samhället. Den mest nämnda problematik i boken är varför de 

etablerade riktar dåliga rykte gentemot de som är i outsiders? Enligt Elias kan orsaken ses i den 

maktasymmetri som finns mellan grupperna. De etablerade anser sig vara mer lagliga, ekonomisk 

stabila, har mer förståelse om hur samhället bör vara etc. De anser att nykomlingarna har dålig 

ekonomi, svårt att följa lagen och samhällets rutiner, ansvarslösa etc. Elias såg inga särskilda etniska, 

akademiska, ekonomiska eller klass relaterade skillnader mellan grupperna i studien utan det som han 

fick dra som slutsats var den etablerade gruppens systematiska maktutövning över de som är i 

outsiders, som var orsaken till segregeringen. 

Då vi utgår ifrån en maktasymmetri mellan de som har tillgång att utforma diskursen och de som inte 

har det (bland annat syrierna själva), finner vi begreppet outsiders lämpligt som verktyg att definiera 

ett utanförskap som skapas via media genom PUT diskursen. 

Vår definition av outsiders skiljer sig något från Elias på så vis att de socioekonomiska faktorerna 

skiljer sig kraftigt åt mellan syriska flyktingar och de som skapar diskursen. Med socioekonomisk 

menar vi ett ekonomiskt svagare kapital samt ett socialt svagare position på grund av språkliga och 

möjligen kulturella skillnader där de nyanlända inte är de som sätter normen. 

 

 

Idyllisering 

Idyllisering är ett begrepp av Ylva Brune som kommer att vara ett redskap i tematiseringen i analysen. 

Idyllisering är som tidigare nämnts ett sätt att försköna Sverige. Sverige och svenskar framställs som 

en idyll i jämförelse med andra länder eller grupper av människor. En uppdelning som ofta sker 

omedvetet i media. För att undersöka diskursen kring syriska flyktingar och det permanenta 

uppehållstillstånd som diskuteras, vill vi använda oss av begreppet idyllisering för att närma oss en 
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förståelse för den svenska självbilden. Den svenska självbilden är således i detta sammanhang det 

perspektiv som cirkulerar hos dem som har mest inflytande och makt av diskursen. 

 

"Vi och Dom" 

Många har talat om uttrycket "Vi och Dom". För att tydliggöra vad vi menar med det vill vi återigen 

hänvisa till Ylva Brunes definition som nämnts i tidigare forskning. Brune skriver att det finns en 

outtalad kultur journalister sinsemellan som gör att de skapar en "Vi och Dom" uppdelning mellan 

svenskar och flyktingar eller invandrare. I vår studie kommer vi att leta efter den här typen av uttryck 

och se om den här typen av kategorisering fortfarande sker på samma vis som Brune talar om. Om så 

är fallet behöver vi inte omdefiniera innebörden av uttrycket, men om vi finner att det används 

annorlunda idag så kan det vara på sin plats att skapa ett eget resonemang kring begreppet. Vi utgår 

dock ifrån att Vi och Dom används ungefär likadant som tidigare och använder oss därför av uttrycket 

som en hjälp när vi kategoriserar och tematiserar empirin i analysen. 

 

4. Metod 

Först och främst är det på sin plats att framhäva hur vi väljer att tolka begreppet metod. Det kommer 

att underlätta för läsaren att förstå innehållet i det här stycket. 

I enlighet med Per Dannefjord så tolkar vi begreppet metod som någonting som sträcker sig utöver 

motivering av teknik. Metoden är hela tillvägagångssättet för hur man löser ett problem och inte en 

förklaring till hur man samlar in data eller varför man har valt en kvalitativ metod (Dannefjord 2005). 

Alla dessa aspekter är viktiga och i det här stycket är det alltså alla delmoment som hjälper till att lösa 

vårt forskningsproblem som kommer att redovisas. 

 

När vi började diskutera vår frågeställning inför uppsatsskrivandet var det inte självklart hur vi skulle 

gå till väga för att formulera oss och ringa in ett problem. Vi var eniga om att uppsatsen skulle handla 

om migration- och asyl frågor. Intresset fanns och en gemensam uppfattning om att det finns en 

problematik i hur migrationspolitiken i Sverige och EU exkluderar människor som är icke 

medborgare i en EU stat. Dannefjord skriver att: 

 

"Man måste skilja på det område man studerar och det problem man är ute efter att lösa."  

 

Intresset för migrationspolitiken räckte således inte till för att formulera ett sociologiskt problem. Vårt 

första problem att lösa var därför att faktiskt ringa in ett intressant forskningsproblem. För att gå vidare 



16 

 

i processen behövdes en diskussion kring hur denna exkludering av icke medborgare syntes i den 

svenska vardagen. Att det var lagar och politik som hade lett fram till exkludering var uppenbart. Vi 

har kommit fram till att vi vill veta hur denna exkludering syns utåt och hur den legitimeras i det 

svenska samhället genom media. 

 

Vi hade ringat in en huvudfråga som behandlade relationen mellan det offentliga samtalet och 

migrationsfrågor. Det låg nära till hands att därför välja en diskursanalys som en lämplig teknik då 

det offentliga samtalet till stora delar förs via media i Sverige idag. Först var vi tvungna att ta reda på 

vilken forskning som redan fanns inom ämnet migrations politik och det offentliga samtalet. 

Dannefjord skriver att det ofta redan finns existerande lösningar på problemet. Om så är fallet finns 

det ingen anledning till att upprepa denna. Vi började dock i andra änden. För att inte upprepa en 

existerande studie och lösning, så letade vi efter studier som skulle hjälpa oss finna lämpliga luckor i 

forskningen. På så vis skulle vi kunna hitta en frågeställning som var mer konkret än vår utgångspunkt 

av exkludering i diskursen av icke medborgare. Vi fick således inspiration av framförallt Ylva Brune 

som forskat kring journalism och retoriken kring flykting- och invandrarfrågor i nyhetsförmedling. 

Vi insåg snabbt att all forskning inom ämnet som vi kunde hitta var relativt gammal och vi undrade 

hur nyhetsförmedling, retoriken kring och diskursen som sådan såg ut idag i språket kring flyktingar. 

 

Problemformuleringen i början av studien kommer att vara begränsad till teorin om att det råder 

ojämlika strukturella maktskillnader mellan dem som har tillgång till att utforma diskursen och dem 

som inte har denna tillgång. Under arbetets gång kommer vi att se vilka direkta problemområden som 

kan upptäckas i diskursen och om det blir relevant, utforma fler frågeställningar som är mer 

begränsade än den breda som är vår utgångspunkt. För att samla in data och på så sätt få tillgång till 

en del av den empiri som ingår i vårt problemområde, har vi valt ut artiklar från stora svenska dags- 

och kvällstidningar samt publicserviceprogram i television och radio. Det är både text och 

videomaterial som kommer att analyseras. 

 

4.1 Metodreflektioner 
Beskrivning av metod och hur har man gått tillväga har alltid varit en viktig fråga inom det 

sociologiska forskningsväsendet. Noggrann beskrivning av metod höjer arbetets reliabilitet samt gör 

läsaren medveten om hur urvalet och representativet har skapats. Detta krävs ibland mer i kvalitativa 

undersökningar som baserar sig på ganska få representanter. 

 

Representativet och urval 
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Vilka artiklar får vara med i vår undersökning fick vi diskutera en hel del under vår uppsatsskrivning. 

Det är inte så lätt att välja ut artiklar med samma huvudämne som kan i slutet representera ”svensk 

media” som vi påstår i vår uppsats. Antalet av artiklarna var vi inte orolig för utan problematiken som 

oroade oss var om vi verkligen kan påstå att det resultat vi har kommit fram till kan egentligen 

genereras med svenska medias tillvägagångssätt att behandla det ämne vi har valt att undersöka om. 

Ämnet vi har tagit upp i vår uppsats är en pågående händelse som egentligen tar aldrig slut i det 

verkliga media livet. 

Boel Berner använder sig av sociologen Glaser när han vill beskriva denna problematik i sin artikel i 

boken samhällsvetenskapens hantverk (2005). Han menar att mängden av materialet/data inte är 

forskarens mål utan det som ska uppmärksammas är om vårt material anses vara tillräckligt för att 

jämföras med vår teori/teorier vi utgår ifrån. Det vill säga om materialet räcker för att testa teorin 

med. Han hänvisar till sociologen Glaser och nämner det för teoretisk fullständighet. Fullständigheten 

uppnås när forskaren anser att datainsamlingen räcker för att testa teorin. Det är också av stor vikt att 

forskaren förklarar en hel del av sin studie med få antal begrepp. I så fall blir begreppen mer relevanta 

och innehållsrika samt underlättar för läsaren att förstå innehållet. 

Slutproduktionen i denna del blev elva artiklar från olika media källor som vi valde ut och som 

användes som underlag för uppsatsen. Artiklarna är skrivna från och med det datum regeringens beslut 

om Syriers flyktingars rätt till permanent uppehållstillstånd kom ut (dvs. från och med 2:a september 

och tills slutet av november 2013). Artiklarna är av olika media källor. De består av 11 tidningsartiklar 

(från expressen, aftonbladet, dagens nyheter och svenska dagbladet), två tv program (Agenda) från 

SVT samt ett ljudklipp som publicerades på svenska dagbladets hemsida (svd.se). 

 

4.2 Omkodning och Analysmetoden i praktik 

I praktiken kom vi fram till att skapa olika kategorier för att analysera artiklarna. Det vill säga hur och 

på vilket sätt (läs språk, diskurs eller retorik) försöker media debattera om Syriska flyktingar. Målet 

var att kunna relatera eller bättre sagt testa den med de beskrivningar som bland annat Ylva Brune 

uppger när hon beskriver hur invandrare presenteras i svensk media. Syftet med denna jämförelse var 

dels att se om media använder samma begrepp som Brune påpekar i sin studie som baserar sig på 

tidningsartiklar från 80 och 90 talet och dels om invandrare eller flyktingar i vår studie har fått 

utrymme att presentera sig i svensk media (se kritisk diskursanalys ovan). Vi fick inspiration bland 

annat av Berner för att skapa kategorierna (se ovan). Han refererar till Becker och Geer (1960) när 

det gäller metoden att analysera en text. Vi ansåg att denna metod är närmast till vår uppsats ämne 

som baserar sig enbart på texter. Berners riktlinjer består av följande: 1- Urval och definition av 

begrepp och indikatorer, 2- kontroll av fenomenens frekvens och fördelning. 
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Utifrån ovannämnda riktlinjer och efter anpassning till vår uppsats fick vi dela upp innehållet av 

artiklarna i dessa tre kategorier: 1- plocka ut och stryka under frågor som ställs i artiklarna. 2- hitta 

gemensamma begrepp eller ord som förekommer mest i texter samt 3- peka ut de personer som 

intervjuas (representanterna). 

Ett annat perspektiv på kvalitativ forskningsmetod kan hämtas från David Wästerfors som i sin essä i 

boken Uppdrag: Forskning (2008) påstår att det egentligen finns ingen metod inom kvalitativ 

forskning. Istället tror Wästerfors att en kvalitativ forskare kan använda sig av den så kallade 

tankestilar för att kunna genomföra sin undersökning. Dessa tankestilar behöver inte kallas för metod 

utan dem är bara yrkesknep som låter forskaren att analysera sitt insamlade material. Wästefors 

framför tre grundläggande principer som bör uppmärksammas. 

Den första är matchning av material och analytiskt intresse. Här bör forskaren se om han/hon lyckats 

samla den material som behövs. Även om materialet inte är tillfredsställande behöver forskaren inte 

oroa sig. Antingen kan hon gå tillbaka och samla nytt material som kan vara mer intressanta vilket 

han inte rekommenderar. Eller att försöka dra nya slutsatser ifrån den insamlade material. Det kan 

hända att forskaren tvingas ändra på frågeställningen men det är inte svaghet utan bara ett tecken på 

forskarens flexibilitet och nyfikenhet. Han menar att studenten ska vara beredd på nyheter. Detta säger 

han är syftet med forskningen. Det vill säga att hitta nya saker och förståelse av ett fenomen eller 

händelse i samhället. Wästerfors betonar på att material bör samlas in medan man läser tidigare 

forskning. Han menar att det finns tydligt interaktion mellan datainsamling och läsning av tidigare 

forskning. Skrivning av tidigare forskning bör göras samtidigt när man samlar in data. Detta hjälper 

forskaren att hitta svagheter och brister i forskningen. På så sätt får forskaren att diskutera tidigare 

forskning och inte bara beskriva vad som sägs i den vilket hjälper forskaren att hitta ”svaga punkter, 

outforskade områden och obesvarade frågor.” 

Tidigare forskning menar Wästerfors ska inte presenteras som fullständig studie utan den bör 

kommenteras och kritiseras och varför inte bidra till att utveckla den. Resultatet bli, hävdar Wästerfors 

”en uppsats i uppsatsen, frikopplad från resten”. 

Den andra grunden är att forskaren inte binder sig till ett namn eller ord. En forskare kan enligt 

Wästerfors variera tyngdpunkten genom att låta ett ord glömmas och ett nytt begrepp användas för att 

presentera eller diskutera ämnet. Poängen enligt honom är att man försöker istället hitta vad som är 

centralt i materialet. 

Wästerfors kommer med två tydliga exempel för att illustrera vad han påstår. Han nämner en studie 

som han fick handleda och som handlade om medelålders kvinnor och konsumtion där ordet behov 

var förekommande i undersökningen. Ordet fick glömmas och begreppet disciplin fick användas 

istället. Anledningen var enligt honom att användning av ordet behov skulle sätta studenterna i en 
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fyrkantig situation. Men vad som är viktigt här är att studenten/forskaren kan/får inte använda sig av 

vilket begrepp som helst utan det nya begreppet ska kunna definiera det ursprungliga ordet och ska 

utgå ifrån materialet. 

Den tredje grunden som Wästerfors tar upp i sin essä och som berör mest kvalitativa intervjuer (vilket 

är inte aktuell i denna uppsats) är vikten av att hantera det insamlade materialet/intervjutexter. Risken 

med kvalitativa texter är att man kan möta motsägelser i texten vilket gör det svårt för författaren att 

komma med raka och tydliga beskrivningar. En lösning kan vara att försöka undvika detaljerade 

beskrivningar utan att komma med allmänna påstående som är relevanta och som är centrala i texten. 

En annan lösning kan vara att försöka variera vid skrivandet eller som han uttrycker det: att urskilja 

variationen. Till exempel att se hur kan motsägelserna relateras till varandra eller att en mening kan 

vara en komplettering eller kommentar till en annan mening. 

Poängen med att använda Wästerfors grundläggande bekymmer är att studenten får en bredare 

översikt över sin uppsats. Dessa principer låter studenten utöva flexibiliteten i sin analys och får befria 

sig från ett begränsad och fyrkantig synsätt som kan dölja brister och kontraster i uppsatsen. Med stöd 

av Wästerfors kan man påstå att vid en kvalitativ metod (eller tankestilar som Wästerfors påpekar) är 

studenten inte bunden till en viss metod utan en variation av olika metoder kan användas i en och 

samma undersökning. Detta har vi blivit inspirerat av i vår uppsats. En kombination av Berner och 

Wästerfors (se ovan) gör det lättare att analysera materialet och jämföra den med tidigare forskning. 

 

5. Analys 

Det är nu dags att redovisa för den empiri vi har valt ut för att bilda oss en uppfattning om diskursen 

som följde migrationsverkets regeländring om att ge PUT till alla syrier som redan befinner sig i 

Sverige eller till dem som kommer hit på grund av att de flytt kriget i Syrien. Vi har, som nämnts 

tidigare i metodstycket, tematiserat empirin och redovisar för materialet innanför ramarna för denna 

tematisering. 

 

 

 

 

Idyllisering 

Begreppet Idyllisering har vi lånat från Ylva Brune när hon diskuterar hur svensk media försöker 

presentera invandrare som omoderna människor och Sverige som ett drömland för dem som försöker 

ta sig hit med hjälp av olika vägar. Nästan i alla artiklar som vi undersökte finner vi en idyllisering 
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som sker hela tiden och som vi tror förstärker ”Vi” och ”De” känslan i samhället. Idyllisering sker 

oftast med antingen en medveten eller omedveten vägledning av journalisterna men även externa 

orsaker kan finnas. Till exempel kan asylsökandes sätt att presentera sig och sin förståelse av Sverige 

när de intervjuas av media även leda till en idyllisering som vi pratar om. Flera asylsökande i syfte att 

underlätta sin handläggningsprocess försöker berätta hur hemskt de har i sina hemländer och hur 

mycket det är önskvärt att slippa en sådan situation och åka till ett bra land som Sverige för att njuta 

av den riktiga demokratin som finns här. I en artikel publicerad på Sveriges radios (SR) hemsida den 

21 oktober 2013 säger en kvinna som intervjuas av SR och som har fastnat i ett fängelse i Egypten att 

de var på väg till Sverige för att söka asyl här. Anledningen att valet föll på Sverige beskriver hon på 

följande sätt: 

”Till Sverige, säger Soha, där vi hoppades att få bli behandlade som människor och inte som djur, 

som här i arabvärlden. Jag har två systrar i Sverige, säger Soha medan hennes tioåriga dotter Sarah 

vankar fram och tillbaka i fängelsekorridoren med ett helt och hållet uttryckslöst ansikte.” 

Regeringens beslut att bevilja asylsökande från Syrien ett PUT diskuteras utifrån olika perspektiv i 

svensk media. Men det som lyfts fram i alla undersökta artiklar är Sveriges unikhet i att fatta detta 

beslut. Detta uttrycks dels av flertalet som intervjuas och dels av journalisterna själva. Några exempel: 

I en artikel publicerad av kvällstidningen Expressen den 22 november 2013 läser vi bland annat 

följande: 

”Sverige får just nu internationell uppmärksamhet i medierna för att vi agerar kraftfullt och humant 

på krisen i Syrien och ger uppehållstillstånd till asylsökande syrier som söker skydd i vårt land.” 

Vi läser i samma artikel att Sverige är ensam i frågan och andra EU länder uppmanas även reagera 

och hjälpa till för att undvika ”tryck” på oss: 

”Om alla 28 länder i EU skulle ta emot proportionellt lika många som Sverige skulle 100 000 

människor få en snabb och säker väg till skydd. Det för närvarande höga trycket på Sverige skulle 

kunna minska.” 

Som läsaren ser ovan är det en idyllisering och varning som sker samtidigt i artikeln. Sättet att både 

idyllisera och indirekt varna för en stor flyktingström som diskuteras i media skiljer sig stort från det 

som skedde under 1980- talet (Ylva Brune 1998). Den förändrade diskursen från 80- talet i jämförelse 

med idag är intressant att lyftas fram och diskuteras vilket vi kommer att göra längre fram i uppsatsen. 

Vi läser i en artikel från Expressen publicerad den 15 september att hundratals människor står i timmar 

i köer till svenska ambassader utanför Europa för att få visum och/eller PUT. 

”Utanför ambassaderna i Amman, Ankara och Kairo köar nu desperata människor i hopp om att få 

komma till fristaden i norr… Varför ska vi som råkar ha turen att vara födda här neka människor 

som råkar ha oturen att vara födda någon annanstans rätten till ett liv här?” 
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I samhälls- och debatt programmet Agenda i SVT den 8 september 2013 ser vi en syrisk familj som 

presenteras som väntar på besked av migrationsverket för sin asylansökan. Familjen används som 

föremål för att illustrera hur en krigsdrabbad syrisk familj som har flytt från kriget kan se ut. 

Aftonbladet skriver i en artikel publicerad den 8 september 2013 om familjen i programmet bland 

annat så här: 

”Erik Ullenhag bad upprepade gånger Jimmie Åkesson att svara på frågan om han ville skicka 

tillbaka ”den här trebarnsmamman” till kriget i Syrien?” 

Ett annat tydligt exempel om hur media försöker presentera invandrare som människor som är i behov 

av ”svenskarna” publicerades ett videoklipp på www.svd.se den 25:e november 2013 som handlar om 

en syrisk familj som har sökt asyl i Sverige och som fått hjälp av folk i ett svenskt område. 

Videoklippet börjar genom att en svensk kvinna som heter Karin börjar presentera sig själv och sin 

familj samt en syrisk man som heter Munem och hans familj som tillsammans har sökt asyl i Sverige. 

Rapporten beskriver familjen som en vänlig familj som snabbt anpassar sig till det nya samhället 

Sverige. Karin beskriver Munem som en snäll människa som kan svenskarnas seder och jämför 

honom med andra människor som har svårt att veta vad som gäller här. Hon utrycker detta genom att 

säga: 

”Många anser att personer som kommer från andra länder inte kan anpassa sig efter svenska seder 

men Munem som jag började känna, det tog för honom bara två dagar för honom att skaka hand med 

mig trots att det de normalt inte gör det i arabiska länder.” 

Det berättas även i rapporten hur folk i orten tillsammans öppnade en butik som säljer kläder för fem 

kronor styck till de nyanlända flyktingarna. En bild visas även där två kvinnliga flyktingar handlar 

från butiken. I rapporten visas också Munem och hans fru som sitter och utövar sin religion genom 

att be och citera åkallan. Rapporten slutar genom att påpeka att Munems familj som har tagit sig på 

ett lagligt sätt till Sverige kommer att utvisas till Österrike. 

Flyktingarna i dessa artiklar presenteras som folk som kommer från omoderna och drabbade områden 

och att deras mål är att någon gång i livet få leva i Sverige. Detta tar Ylva Brune upp i sin studie 

(2000) när hon beskriver hur media presenterar assyrierna som flyttar hit. Bland annat beskriver hon 

ambitionen på följande sätt: 

”Den välvilja och idyllisering som dessa texter utstrålar har ibland en biton, ... Det doftar nybakat 

bröd hos assyrierna, deras ungar är som barn ska vara, säger socialarbetare, och deras tacksamhet 

mot Sverige känner inga gränser. Men de kommer direkt från medeltiden och hit och därför måste de 

anpassas i träskoverkstäder och systugor innan de kan träda ut i det moderna och högeffektiva 

samhället.” 
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Idyllisering medföljer krav på de nyanlända. Vi har valt att benämna det fenomenet för 

anpassningstvång. De artiklar som presenteras i denna uppsats framställer Sverige som ett drömland, 

ett land som har väldigt mycket att erbjuda. Folk som bor i detta land är humanitära människor som 

önskar att hjälpa människor i nöd. Demokrati och medmänsklighet är dem stora varorna som erbjuds. 

Men vad kostar det att få dessa vackra privilegium eller förmåner? Här börjar samhällets krav på de 

nyanlända flyktingarna. I de artiklar som vi undersökte hittade vi flera exempel på dessa krav. 

Exemplet ovan om Munems familj är ett gott exempel på hur media försöker betona att flyktingar 

som vill stanna här måste anpassa sig till det svenska samhället. Att flyktingar ska lära sig svenska 

och att få jobb nämns i några artiklar av de som intervjuas. Bland annat säger Erik Ullenhag följande 

i Agenda i SVT den 8 september 2013: 

”Permanenta uppehållstillstånd är viktigt för att vi historiskt sett vet att det underlättar för dem att 

lära sig svenska och att få jobb.” 

Men även om beslutet om att syriska flyktingar får stanna i Sverige välkomnas generellt sätt av olika 

politiker och organisationer men det är inte alla kommuner som vill ta emot dessa flyktingar. Detta 

tas upp även i de artiklar vi undersökte. I en artikel som publicerades på Sveriges radios hemsida 

(www.sr.se) den 3 september 2013 säger en moderat så här om beslutet: 

”Frågar du mig så tror jag inte att just detta beslut påverkar vårt ställningstagande i någon större 

omfattning. Vi har inga tomma bostäder, utan tvärtom en ganska lång bostadskö. Det gör ju att det 

inte är alldeles enkelt.” 

Idyllisering leder till stigmatisering vilket betonas av den engelska sociologen Norbert Elias. Han 

beskriver i sin bok etablerade och outsiders (1999) att stigmatisering skapas när den etablerade 

gruppen börjar stämpla nykomlingarna som en sämre och underlägsen grupp som behöver/måste lära 

sig seder och normer som gäller i det nya samhället. Elias vill inte relatera nykomlingarnas klass, 

etnicitet eller utbildning som orsaker till stigmatiseringen eller utanförskapet utan hävdar att detta 

beror på den etablerade gruppen som har befunnit sig i flera generationer i samhället och som har 

skapat en sammanhållning som gör att de har tillräckligt mycket makt för att beskriva ”de andra” 

(outsiders) som de vill. 

I materialet vi undersöker finner vi många kopplingar till EU och om vem som har ansvaret att ta 

emot syrier som har flytt kriget. 

I Expressen skriver Anna Dahlberg i en debattartikel, 

"Sverige kan inte ha en flyktingpolitik som avviker radikalt från övriga EU- stater". (Dahlberg, 2013). 
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Dahlberg skriver samtidigt att alla vägar in i Europa är stängda och att det är ohederligt att utlova 

PUT när det inte finns något legalt sätt att ta sig till Sverige. 

Det hon skriver är ett tydligt exempel på hur stora delar av den här diskursen ser ut. Andra borde ta 

ett större ansvar och samtidigt lyfts problematiken med att de syriska flyktingarna inte kan ta sig till 

Sverige. Här ser vi ett tydligt exempel på hur "vi och de" används i dubbel bemärkelse. De andra EU 

staterna är "de" och även flyktingarna är "de" som inte har tillgång till varken vår union eller Sverige. 

Sverige idylliseras genom att bli både den gode förebilden för övriga medlemsländer i EU för att vi 

ger ut PUT och samtidigt beskyddaren av de människor som trots allt lyckas fly till Sverige ifrån 

kriget. 

Aftonbladets Anders Lindberg låter Markku Aikomus som är talesman för UNHCR kommentera 

situationen. Han menar att hela Europa måste ta ett större ansvar och att få flyktingar har tagits emot 

utifrån det totala behovet. Lindberg menar att Sverige behöver påverka övriga EU-länder dels genom 

att följa det svenska exemplet och dels genom att öppna vägarna för syrier att kunna ta sig hit. 

(Lindberg, 2013). 

DN (2013-10-24) väljer att intervjua Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson. 

"Europas statschefer borde ta varandra i hand och säga att nu gör vi något gemensamt" (Danielsson, 

2013) 

Han poängterar svårigheten för människor att ta sig in i Europa och samtidigt påtalar han liksom 

många andra som yttrar sig i media, att Sverige är det land efter Tyskland som tar emot flest 

asylsökande i Europa. 

Debatten kring syriers uppehållstillstånd låter många olika talespersoner för olika partier komma till 

tals. De har olika syn på migrationspolitiska frågor men tycks vara överens om just ansvarsfrågan. 

Migrationsminister Tobias Billström(M) intervjuas i samma artikel som Danielsson. Han säger att det 

är orimligt att Sverige och Tyskland tar emot två tredjedelar av alla syrier som flyr kriget. 

Det Billström säger är faktafel men har tryckts i tidningen ändå. Det är inte två tredjedelar av alla 

syrier som flytt kriget som Sverige och Tyskland har tagit emot. Däremot kan det utan att vi har 

underlag för det stämma att två tredjedelar av alla syrier som har lyckats ta sig in i Europa som har 

"tagits emot" här. 

Den tredje personen som uttalar sig i densamma DN artikeln som Billström och Danielsson, är EU 

kommissionären Cecilia Malmström (FP). Även hon tycker att andra medlemsstater borde ta ett större 

ansvar och att de har möjlighet att göra mycket mer än vad de gör. Hon framhåller även att det är 

ländernas egna beslut som gäller och att kommissionen inte kan göra annat än att lägga fram förslag 

om flyktingmottagande. 
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I nästan samtliga artiklar vi läser och program i Sveriges Radio och SVT framhävs att Sverige och 

Tyskland är de länder som tar mest ansvar för syrier som flytt kriget. 

Många nämner svårigheten med att det är illegalt för tredje lands medborgare att ta sig till Europa 

utan visum. En av två personer som kopplar det svenska myndighetsbeslutet till någonting positivt i 

relation till Fort Europa är Vänsterpartiets flyktingpolitiska talesperson, Christina Höj Larsen. Hon 

säger i SVTs nyheter att beslutet är ett första viktigt steg för att skapa just lagliga vägar in i Europa. 

Hon syftar till den anhöriginvandring som sker på laglig väg då syrier i Sverige får ta hit 

familjemedlemmar som ännu ej är i Europa. Hon är samtidigt den enda person som nämner den så 

kallade Dublinförordningen som gör att asylsökande måste söka asyl i det första land de anländer till 

i EU. Hon lyfter upp Vänsterpartiets politik som vill ändra på detta (Holmin, 2013). 

Den andra personen som talar om beslutet utifrån den positiva aspekten av anhörighetsinvandring är 

Erik Ullenhag i Agenda på SVT den 8 september 2013. 

Nord & Strömbäck skriver att det är viktigt för medier att förmedla allsidig information och att låta 

många komma till tals. Nyhetsmaterialet inom den aktuella diskursen som vår studie berör visar en 

stor mångsidighet i relation till politiska partier. Som vi ser ovan är dock inte alltid åsikterna och 

språkbruket som används så olika. Ansvarsfrågan om mottagandet av flyktingar visar en enighet i att 

andra länder i EU måste ta ett större ansvar. 

I ett av vårt utvalda nyhetsmaterial i DN finner vi ett annat perspektiv på Fort Europa. Här angrips 

Europas stängda gränser och konsekvenserna av beslutet utifrån ambassader utanför EU. Ryktet spred 

sig till många syrier via media om att Sverige ger ut PUT och att vägarna hit hade blivit legala. Därmed 

tolkades det som att det fanns möjligheter att få visum på svenska ambassader runtom i världen. 

Ambassadörer berättar hur köerna har blivit långa och att besvikelsen är stor när de får reda på att 

media har gett ut felaktig information och att de inte får komma in i Europa (Persson, 2013). 

En problematik som genomsyrar hela debatten är just att det inte finns någon legal väg in i Europa. 

Det finns inga enade lösningar kring ämnet som framgår i vår empiri. VP vill införa aviseringar för 

syrier, andra vill att andra EU- stater ska ta emot fler kvotflyktingar och SD vill inte att några fler 

syrier ska komma in i Europa alls. 

Diskursens föränderlighet 

Ylva Brune tar upp i  Mörkmagi i vita medier (1998) tydliga exempel från tidningsartiklar skrivna 

under 1990- och 1980- talet där mediernas sätt att med hjälp av en utpräglad diskurs försöka presentera 

invandrare som en hotfull och omodern grupp. Begrepp såsom gränskontroll, tillströmning, antal 

asylsökande, invasion, hot och så vidare förekom i de flesta nyhetsartiklar som berättade om flyktingar 
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och flyktingpolitik under den undersökta perioden (Ylva Brune 1998:36–39). Ett annat begrepp som 

Brune nämner och som enligt henne upprepades i hennes undersökta artiklar är människosmuggling. 

Hon menar att media fokuserade mer på hur människosmugglare på ett illegalt sätt smugglade 

flyktingar till Sverige. Tidningar försökte indirekt att sätta press på regeringen för att skärpa regler 

för att stoppa människosmuggling till Sverige. Ministrar möte om hur EU länder ska samarbeta för 

att göra det får ett betydligt större utrymme i media betonar hon (Ylva Brune, 1998). På så sätt påstår 

hon att flyktingar välkomnas först när de kommer in i landet. Har de fastnat i andra EU länder och 

försöker på ett illegalt sätt komma till Sverige är de inte välkomnade och alla resurser skulle användas 

för att stoppa dem. 

”Detta är en väl sammanhållen diskurs, som samtidigt är enkel att utmana för den som inte godtar 

utgångspunkten – att det är eller bör vara kriminellt att hjälpa flyktingar att ta sig till Västeuropa. I 

en oppositionell läsning framstår det som ett mysterium, varför Sveriges möjligheter att hjälpa 

flyktingar äventyras av att det kommer hit flyktingar, som inte är hjälpta hit av oss.” (Ylva Brune 

1998:35). 

På så sätt illustrerar Ylva Brune hur diskursen såg ut under den tiden. I de artiklar som vi undersökte 

i vår uppsats finner vi även liknande begrepp och diskussioner som Brune tar upp i sin bok. Skillnaden 

som vi kommer se längre fram i avsnittet visar att diskursen som används i dagens media är 

annorlunda. Media använder sig av samma begrepp som nämns ovan men samtidigt försöker 

journalistiken att föreställa sitt påstående som ett försvar till flyktingarna. Ett exempel är 

människosmuggling som tas upp 9 gånger i 7 tidningsartiklar av sammanlagt 11 tidningsartiklar som 

vi undersökte. I alla dem artiklar som diskuterar människosmuggling skildrar media att den enda 

möjliga vägen till flyktingparadiset Sverige är att man på ett illegalt sätt det vill säga med hjälp av 

smugglare ta sig hit. Journalister och personer som intervjuas kritiserar detta genom att påminna om 

situationen vid flera tillfällen. Man kan hitta tiotals artiklar på nätet som handlar om historier om 

flyktingar som har drabbats på olika sätt av människosmuggling. Den dyrbara och farliga vägen som 

smugglare använder sig av illustreras som den enda vägen för flyktingar. Därför föreslår olika 

tidningar att regeringen öppnar nya och lagliga vägar till flyktingar som vill söka skydd i Sverige. 

Följande citat är från expressen publicerad den 15 september 2013: 

”Vad ingen har berättat för dem är det finstilta: Det finns inget legalt sätt att söka det där 

permanenta uppehållstillståndet som Ullenhag viftar med (om man inte är anhörig till flyktingar 

som redan har kommit hit illegalt, vill säga). Den svenska fristaden är omgärdad av en vallgrav… 
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Ingen påtalar det uppenbara: Om Sverige som enda land i Europa beviljar PUT till alla syrier 

samtidigt som vi håller den legala vägen hit stängd så är det att be om människosmuggling.” 

I en annan artikel publicerad av dagensnyheter den 13 september 2013 läser man bland annat följande: 

”I flera medier sades det att Sverige hade öppnat en legal väg för syriska flyktingar. Men fortfarande 

är det så att den flykting som söker asyl måste ta sig hit illegalt med hjälp av flyktingsmugglare för 

att lämna in sin ansökan här i Sverige.” 

Som man märker i dessa två exempel är det människosmuggling som diskuteras i media och 

regeringen om att det finns illegala vägar till Sverige som måste stängas. Men detta är inte det slutliga 

meddelandet. Media försöker ta avstånd från missförstånd hos flyktingar och begär en alternativ 

lösning till de som vill söka asyl i Sverige. Den sista biten skiljer dagens diskurs från den diskurs som 

Brune tar upp i sin studie (se ovan). I Brunes framställda diskurs är media det institut som försöker 

stoppa den så kallade ”flyktingström” till Sverige. Den förändrade diskursen försöker däremot 

uppmärksamma samhället om att den illegala vägen är omänsklig och kan ge en negativ bild av 

Europas medmänsklighet. Samtidigt diskuteras alternativa lösningar till flyktingarna som vill söka 

skydd i Sverige. 

 

Kvantifiering 

Antalet flyktingar räknat utifrån olika perspektiv tar en stor plats i nyhetsrapporteringen i denna 

debatt. Både antalet syriska flyktingar som befann sig i Sverige när beslutet fattades nämns och hur 

många som väntas komma eller antalet syriska flyktingar som andra EU länder har tagit emot. Siffror 

är så påtagliga att de i några av fallen utgör huvudfokus i artikeln. Ett exempel ur en ingress i DN: 

"Migrationsverket planerar för att det kan komma upp till 69 000 asylsökanden nästa år, vilket är 

långt fler än de senaste åren" (TT, 2013). 

Halva artikeln handlar just om att kvantifiera flyktingmottagandet. Rubriken är Stor ökning av 

asylsökande väntas. Vid elva tillfällen i texten skrivs siffror ut som jämför flyktingantal med förr och 

nu, vad som förväntas och hur många som kommer varje vecka. Efter att alla dessa jämförelser och 

prognoser har visats fortsätter skribenten till en integrationsaspekt, nämligen bostadsfrågan. 

Avslutningsvis intervjuas Tobias Billström och Cecilia Malmström som poängterar att flera länder i 

EU måste ta ett större ansvar. Det nämns ingen motivering till varför kvantifieringen görs. Men då 

bostadsbristen följer som en problematisering efter att kvantifieringen har tagits upp samt andras 

ansvar för mottagandet av flyktingar, blir implicit kopplingen mellan siffror och dessa andra 

perspektiv problematisk och svår. 

De flesta artiklarna nämner följande statistik: 8000 representerar de syrier som befann sig i Sverige 

när beslutet fattades, 2 miljoner representerar den totala summan av syrier som flytt ut ur landet, 
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40,000 är siffran som representerar den totala andelen syrier som EU gemensamt har tagit emot sedan 

kriget startade, 15 000 ska tala om för oss hur många syrier som har sökt asyl i Sverige det senaste 

året. 

En ofta förekommande siffra är 28 för antalet medlemsländer i EU. Endast vid två tillfällen 

förekommer dödsantalet i kriget i Syrien och summan för hur mycket en familj ungefär betalar en 

människosmugglare för att kunna ta sig in i Europa och färdas till önskat land i Europa. Det är alltså 

siffran på antalet flyktingar som kommer till Sverige och Europa som är av intresse medan krigets 

siffror och människosmugglarnas löner inte behandlas. Däremot skrivs det mycket om dessa aspekter 

i ord, men ej i siffror. 

Anna Dahlberg är det enda exemplet i vår analys som inte använder sig av siffror i en bred 

utsträckning. Hon nämner den totala summan flyktingar som har flytt krigets Syrien. Men inga siffror 

skrivs ut någon annanstans i artikeln. 

Avslutningsvis under denna rubrik vill vi framhäva begrepp som används återkommande i empirin 

som en teknik för att poängtera mängd, om än inte antal. 

”Allt fler”,” antalet har stigit”, ”stigit brant”, ”uppgång”, ”det kommer fler från”,” väldigt många”, 

”antalet syrier”, ”hur många som lyckas ta sig hit”, ”många fler”, ”tar emot flest”, ”antalet 

asylsökande”, ”antalet flyktingar”. 

 

Dramatisering 

För att återanknyta till Nord & Strömbäcks förslag till vad bra journalistik bör innehålla och ej bör 

innehålla så kommer vi att granska eventuell dramatisering i den utvalda empirin. De skriver att 

informerande journalistik inte ska använda sig av fiktion eller dramatisering (Nord & Strömbäck, 

2012). Vad som menas med dramatisering är inte helt självklart men det vi kommer att söka efter i 

materialet är uttryck, fakta och formuleringar som inte ger ett nyanserat och objektivt intryck. Vi 

kommer även att se om ett visst program eller tidning har valt att rapportera mycket ensidigt och 

endast låtit människor med samma åsikter komma till tals. Det är inte bara journalisterna som granskas 

här utan till stora delar det innehåll som nyheten förmedlar. Ofta i form av politikers uttalanden. 

När vi ser till innehållet i de rent informativa artiklarna liksom radioprogram i SR, finner vi 

informationen nyanserad. Om en person har intervjuats som beskriver en möjlig konsekvens av 

beslutet så täcks det upp med en eller flera andra som beskriver situationen ur ett annat perspektiv 

eller som helt enkelt inte håller med. 

Exempel ur SR Ekot 3 september 2013: 

Lars-Ingvar Ljungman, moderat kommunalråd tror inte att beslutet kommer att påverka deras 

mottagande av flyktingar. 
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”Vi har inga tomma bostäder, utan tvärtom en ganska lång bostadskö. Det gör ju att det inte är 

alldeles enkelt.” 

Längre ner i samma inslag intervjuas socialdemokraten Charlotta Svanberg i Växjö kommun. 

”Jag tycker att det är ett svepskäl. Jag skulle vilja säga att med den rådande bostadspolitiken är det 

ont om bostäder i hela landet”. 

Hon utvecklar sitt resonemang och menar att det vore klokt att uppmana alla kommuner att ta ett 

större ansvar. 

Framförallt kan vi se hur olika politiker med olika syn på migration intervjuas för att lyfta fram en 

varierad bild av samma sakfråga. Journalisten själv håller sig kortfattad och nämner endast antalet 

syrier som nu får rätten att ta hit sina närmaste familjemedlemmar. 

Däremot i ledare, debattartiklar och i TV programmet Agenda ser innehållet annorlunda ut. 

I Agenda ingår en eller flera debatter i varje program. Den 8 september debatterar 

integrationsministern Erik Ullenhag (FP) och partiledaren Jimmie Åkesson (SD). Åkesson intar rollen 

som är negativ till beslutet och Ullenhag agerar angripare. 

Åkesson: ”Vi upprepar bara samma misstag igen. Vi kan inte göra både och. Det kostar massor med 

pengar.” 

Ullenhag angriper med att fråga vad som ska hända med den syriska trebarnsmamman som tidigare 

nämnts: ”Har du inget hjärta för den här familjen Jimmie Åkesson?” 

Återigen är det inte journalisterna eller som i det här fallet moderatorn som blir subjektiv i sitt 

uttalande men debattörerna får ta till en färgstark retorik som inte hittas i en mer renodlad informativ 

nyhetsförmedling. Det är tydligt hur debattörerna vill övertyga lyssnaren om sin egen åsikt och inte 

endast informera om fakta. 

Begrepp och ord som används av journalister i ledare och debattinslag är bland andra: fort Europa, 

europeisk vallgrav, djup misär, höga murar, en siffra så smärtsamt stor, samvetslösa 

människosmugglare, kraftfullt och humant agerande med flera. 

Det Nord & Strömbäck skriver om dramatisering relaterar de till informativa nyheter och alltså inte 

samhällsprogram i TV eller ledarsidor där människor bör vara subjektiva och debattera för sina 

åsikter. En anledning att ha med den här typen av empiri och se hur dramatisering tar uttryck i annat 

än så kallad objektiv nyhetsförmedling, är att de har stort utrymme i diskursen och den som äger 

diskursen har enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) mest makt. Språket kan både reproducera 

och förändra identiteter, kunskap och sociala relationer. Vi återkommer till dramatiseringen i 

diskussionen och utvecklar ett resonemang kring detta. 
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6. Diskussion 

Som även tidigare studier har visat, det är media som kan eller i vissa sammanhang ”får” konstruera 

samhällets mentalitet om minoritetsgrupper hos människor i ett samhälle. Media äger som vi 

diskuterade ovan makten att välja hur t.ex. en grupp ska presenteras och vem som får kommentera 

medias påstående. Men det är inte samma mönster som följs under alla perioder. Media som en 

samhällelig institution har som andra organ och institutioner i samhället fått möjligheten att utvecklas, 

anpassas och förändras. Att använda raka, direkta och kontroversiella ord och begrepp mot invandrare 

som en grupp var kanske mer möjligt under 1980 och 1990 talet (se Ylva Brune 1998). Idag är Sverige 

det land som har stor erfarenhet av att ta emot invandrare från diverse olika bakgrund och har genom 

tiden ”lärt sig” i stort sträck hur ska man hantera dessa grupper, även om vi har lång väg till den ideala. 

Media har varit en del av denna Sverige vilket betyder att journalistiken har blivit också mer erfarna 

om hur man ska skriva och vilka ord och begrepp ska användas vid presentation av flyktingar och 

invandrare. Därför är det inte så lätt att kunna påstå att den diskurs som Ylva Brune berättar kan 

förklara dagens medias sätt att presentera flyktingar. Den tidigare diskursen gick mest ut på att varna 

samhället om risken av att inte begränsa vad de kallade för ”invandrarströmmen” (se Brune 1998 och 

2000) och man pratade mindre om flyktingarnas livssituation och om anledningen till att de valde 

lämna sitt hemland och sina anhöriga och flytta till ”drömlandet” Sverige. Idag ser vi lite annorlunda 

diskurs med tvesidigt budskap som utgår ifrån att både lyfta fram de humanitära skäl som rättfärdigar 

att öppna famnen för de människor som upplever just nu svåra tider. Från andra sidan varnar media 

med sitt ”språk” fortfarande – som journalistiken gjorde under 80 och 90 talet – risken med att ta emot 

nya flyktingar utan en fungerande politik. Man kan hitta flera exempel i våra utvalda artiklar om båda 

nämnda budskapen. Nästan i alla artiklar är man positiv gentemot beslutet i sin helhet och orden som 

”vi är stolta”, vi måste hjälpa”, ”Sverige ska ta hänsyn till Syriens situation”, ”vi ska vara det land 

som hjälper” etc. är enbart några få exempel på hur positivt ser man på beslutet och mottagandet av 

nya flyktingar. Men samtidigt använder journalisterna vissa ord och meningar som tyder på att en 

fungerande flyktingpolitik måste även konstrueras i samband med beslutet och mottagandet. I nästan 

en tredje del av undersökta artiklar påminner man om att det är endast Sverige och Tyskland som har 

tagit sådant beslut och andra EU länder måste även ta steget och ”minska trycket på Sverige”, som 

Anna Dahlberg påpekade i sin artikel från expressen (se ovan). Detta trots att representanter från 

migrationsverket hade förväntat sig ännu fler flyktingar från Syrien under år 2013. 

Ylva Brune säger i sin studie ”mörkmagi i vita medier” (1998) att sättet som journalistiken använder 

för att presentera invandrare är kränkande och invandrare presenteras som sämre människor (jämför 

med Norbert Elias 1999). I vår undersökning kände vi (som individer) inte sådan form av kränkta ord 
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som skulle ha används för att visa invandrare som sämre grupp. Däremot man kan hitta ord som 

presenterar invandrare som krigsdrabbade människor samt människor som har svårt att etablera sig. 

Som vi påpekade ovan har den nya diskursen hos svensk media förändrats under den senaste tre 

decennier. Däremot kan vi inte påstå att förändringen har varit så stor. Den förändrade diskursen 

behöver inte studeras enbart utifrån själva journalisterna utan andra faktorer kan ha spelat roll. 

Invandrargrupper har till exempel under senaste åren fått tillfället att etablera sig. Därför har själva 

invandrare fått möjligheten att gå in i diskursen och uttrycka sig mer än vad den tidigare 

invandrargenerationer har gjort. 

Dem slutsatser som Ylva Brune presenterar i sitt arbete (1998 och 2000) kan stämma delvis. Den 

förändrade diskursen låter oss dra slutsatsen att en del av hennes påstående inte anses stämma med 

dagens samhälle. 

Det framgår tydligt i vår empiri hur komplex diskursen är kring mottagandet av syriska flyktingar. Vi 

anser att Sveriges beslut både skönmålas och svartmålas i svensk media. I den mer objektiva 

informerande nyhetsrapporteringen är journalisterna återhållsamma med personliga yttringar men 

däremot väljer journalisterna och/eller redaktionerna att intervjua politiker med starka åsikter. På så 

vis blir diskursen både dynamisk och laddad. Journalistens ansvar om objektivitet kan förbli orubbad. 

Nord och Strömbäck poängterar just vikten av denna objektivitet och vikten av att rapportera så att 

olika sidor får komma till tals (Nord & Strömbäck, 2012). 

Ledarsidor, debattinlägg och SVTs Agenda verkar under andra förutsättningar. Utan att koppla till 

någon tidigare forskning inom området journalistik så ser vi tydligt hur dessa inlägg skiljer sig från 

nyhetsförmedling. De visas dock oftast i samma forum (tidningar, nyhetssändningar i radio och TV), 

och påverkar således diskursen. Som nämnts tidigare i teoretiska analysverktyg menar Winter 

Jörgensen & Phillips att de ojämlika maktförhållandena tar sitt uttryck i diskursen och i vem som har 

tillgång till den. Vi tolkar det som att journalisterna får utrymme att kritisera dels sina kolleger och 

politiker i ledarsidor och debattinlägg, och dels får de ge uttryck för sitt personliga missnöje. I det här 

fallet främst Europas stängda vägar in för syriska flyktingar samt ge en mer känsloladdad bild av vad 

beslutet om PUT kan innebära. På så vis ser vi en tydlig uppdelning i hur diskursen förs kring denna 

fråga. Den informativa nyhetsförmedlingen tar upp siffror, torr fakta och många politiker intervjuas. 

Ledarsidor och debattinlägg däremot är mer intensiva, målande och uppmanande. Vad vi fann i vår 

empiri var ett högt antal siffror i nyhetsförmedlingen. Det var så påfallande mycket både siffror och 

uttalanden om många fler, antalet har stigit brant, allt fler etcetera att vi valde att tematisera det i vår 

analys. Här har vi ett vetenskapligt dilemma då vi inte har någon teori att koppla till just kvantifiering 

och dess påverkan av mottagare av diskursen. Men vi fann det relevant att ta med det i vår analys 

ändå för att uppmärksamma en stor del av diskursen. Det är en del som dessutom skrivs och ofta 
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saknar motivering till varför denna kvantifiering äger rum. Varför finner vi det så viktigt att tala om 

mängd när det gäller syriska flyktingar? Vad är vi rädda för? De enda möjliga motiveringarna vi fann 

var att många kommuner i Sverige säger att de saknar bostäder och därför inte vet hur de ska kunna 

erbjuda boende. En annan motivering är den SD Jimmie Åkesson fäller i Agenda där han talar om 

resurser och hur de bättre ska ges till flyktinglägren och grannregionen till Syrien (SVT Agenda, 8/9-

2013). 

Nord & Strömbäck (2012) skriver att massmedierna framförallt har tre uppgifter som är särskilt 

angelägna för den fria åsiktsbildningen: 

 

Anpassningstvång 

Vi skrev ovan om att journalisten implicit sätter krav på nya flyktingar som vill komma till Sverige. 

Några exempel som tyder på dessa krav kan vara: ”de ska etablera sig”, de vill anpassa sig fort”, 

”han började skaka hand från första dag”, Han började känna till samhällets seder och normer 

mycket fort” etc. Det som sker i media är att man sätter krav på ”krigsdrabbade människor” (som 

påstås även av själva media) och att man förväntar sig snabbflyttning från den tidigare ”kulturen” till 

den nya (som man gör t.ex. i ljudklippet från svenska dagbladet (se ovan). Dessa krav och 

förväntningar följer samma diskurs som diskuterades i tidigare forskning. Den typ av tvång vill vi 

kalla för ett indirekt tvång som utövas på flyktingar som har efter att upplevt svåra sociala och 

ekonomiska tider flyttat till Sverige. Vi vill självklart inte påstå att samhället inte ska förvänta sig att 

en flykting ska etablera sig och vi tror inte att det finns en flykting som inte vill etablera sig annars 

varför ska hon/han tänka att fly från hemlandet och flytta till ett annat land? Det som ska poängteras 

är att dessa krav som nämns i media tvingar flyktingarna att känna tryck från samhället vilket kan 

försvåra integrationsprocessen. 

Flyktingar som tar sig från krigsdrabbade länder till vårt land hade oftast helt annorlunda livsvillkor i 

sitt hemland. Normer och seder är också annorlunda och ser olika ut. Därför kan detta tvång som vi 

diskuterar leda till att flyktingen känner sig kränkt och ovälkommen i det nya livet. De som har 

konstruerat etablerings villkor och systemet har kanske aldrig upplevt flyktingarnas situation. Hur kan 

vi i så fall kräva för en flykting som inte vet allas något om vårt samhälle att följa regler som han 

aldrig hört talas om. Media spelar stor roll när det gäller att förmedla till samhället vilka svårigheter 

en flykting kan möta när denne landar i Sverige. Att lära känna deras svårigheter är en början till den 

bästa möjliga hjälp vi kan (måste) erbjuda. Men i vårt undersökta underlag ser man sällan medias 

sympati gentemot flyktingarna. 

Media som diskuteras ovan äger diskursen och har haft möjligheten att förmedla effekterna av 

beslutet. Frågan som följer är hur många av dessa syriska flyktingar har utrymme i media att tala om 
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sina tankar och svårigheter efter att de tog sig till Sverige. Det talas däremot en hel del om politikernas 

åsikt i media. Denna brist på kunskap om syriska flyktingars svårigheter i Sverige kan leda till felaktig 

analys av det berörda beslutet. 

 

Kritik till eget arbete 

Det andra problemet som vi upplevde var att vårt ämne är unik i sig och har aldrig undersöks på grund 

av att detta var en ny händelse. Därför hade vi svårt att hitta nära relevanta studier som vi skulle ha 

gått ifrån. Samtidigt – som vi nämnde ovan – är händelsen fortfarande aktuell. Det vill säga att media 

diskuterar fortfarande det berörda beslutet i sitt nyhetsutbud. Detta gjorde att vi inte fick möjligheten 

att analysera konsekvensen av regeringens beslut. Det är fortfarande många syriska flyktingar som 

söker asyl i Sverige. Detta arbete kan därför utvecklas när innebördskriget i Syrien är över och 

regeringen har fattat nytt beslut om flyktingar från Syrien. Vi lyckade välja artiklar från olika morgon- 

respektive kvällstidningar. Men vi kunde få ett större perspektiv ifall vi hade utgått från ännu flera 

artiklar. 

 

Förslag till framtida forskning 

Vårt arbete var unik inom det valda ämnet. Det betyder att det finns stor utrymme för framtida 

forskning. Vi fick se en stor brist på forskningar som har ägnat sig åt att se och analysera hur 

invandrare presenteras i svensk media. Det finns endast några enstaka böcker och avhandlingar och 

några artiklar som går att hitta på nätet. Det är tydligt idag att media äger makt men det är för få 

studenter och forskare som bryr sig om hur media övar denna makt när det kommer till presentation 

av invandrargrupper. Invandrare bör få mer utrymme att yttra sig via media, berätta om sin situation, 

om sina förväntningar. Det underlättar integrationen och minskar främlingsfientligheten. Sociologer 

kan ändra på tyngdpunkten och maktförhållandet genom att hitta olika orsak till den nuvarande 

situationen. 

Det finns flera obesvarade frågor inom detta ämne. Några kan vara följande: 

Finns det skillnader mellan tidningar och radio och TV program när det gäller presentation av 

invandrargrupper? 

Hur fick myndigheterna tolka och fatta beslut utifrån det berörda regeringsbeslutet? 

Vilka konsekvenser medföljdes med beslutet? 

Hur ser/såg svenska politiker på beslutet? Skillnader, likheter, påstående etc. 

En fråga kan vara även: Varför brukar invandrarfrågor behandlas som sekundära frågor i svensk 

politik? 



33 

 

 

  



34 

 

Referenser 

 

Litteratur 
 

Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur 

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2012). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur 

Ylva Brune (1998), Mörkmagi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och 

rasism. Carlsson 

Brune, Ylva (2000), Delstudie 11, UD, MENA-projektet, Stereotyper i förvandling, Svensk 

nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar. 

Källa: svenska regeringens hemsida på internet. Länk till filen (pdf): 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/20/34/7cb1cbcd.pdf 

Katarina Sjöberg, David Wästerfors (2008) Uppdrag forskning: Om konsten att genomföra kvalitativa 

studier, Förlag: Liber. 

Per Dannefjord ”Metod och problem” (2005), Samhällsvetenskapens hantverk, Arkiv förlag. 

Norbert Elias (1999), Etablerade och outsiders : en sociologisk studie om grannskapsproblem, Förlag: 

Arkiv förlag/A-Z förlag. 

 

Sveriges television 
 

SVT Agenda. 8 september 2013.                                                                              

http://www.svt.se/agenda/detta-handlar-veckans-agenda-om-10 

 

SVT Agenda. 15 sepbember 2013.                                                   

http://www.svtplay.se/video/1542068/agenda 

 

SVT nyheter. Holmin, Maria. 3 september 2013. Beslut om flyktingar välkomnas och kritisteras. 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/beslut-om-flyktingar-valkomnas-och-kritiseras 

 

SVT Nyheter. Renulf, Kristina. 3 september 2013. Permanent uppehållstillstånd till syrier. 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkopingsnytt/permanent-uppehallstillstand-for-syrier  

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/20/34/7cb1cbcd.pdf
http://www.svt.se/agenda/detta-handlar-veckans-agenda-om-10
http://www.svtplay.se/video/1542068/agenda
http://www.svt.se/nyheter/sverige/beslut-om-flyktingar-valkomnas-och-kritiseras
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkopingsnytt/permanent-uppehallstillstand-for-syrier


35 

 

 

Tidningsartiklar och webbtv 
 

Aftonbladet. Ledare. Anders Lindberg. 3 september 2013  

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article17398931.ab  

 

Dagens Nyheter. Ann Persson. 13 september 2013. Flyktingar köar till svenska ambassader.                                  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/flyktingar-koar-till-svenska-ambassader/  

 

Dagens Nyheter. Hans Rosén. 3 september 2013. Därför får Syrierna stanna.                                                   

http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-far-syrierna-stanna/  

Dagens Nyhter. TT. 24 oktober 2013. Stor ökning av asylsökande väntas.                                                         

http://www.dn.se/nyheter/sverige/stor-okning-av-asylsokande-vantas/  

 

Expressen. Ledare. Anna Dahlberg. 15 september 2013 

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/den-vilseledande-flyktingdebatten/ 

 

Svenska Dagbladet. Webbtv. Malin Hoelstad. 25 november 2013 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nu-ska-vi-bli-bast-pa-att-ta-emot-flyktingar_8726062.svd    

 

 

Sveriges Radio 
 
SR. Ekot. 3 september 2013.                                         

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5635000 

 

SR. Ekot. Cecilia Uddén. 22 oktober 2013. Livsfarlig resa till säkerhet för syriska flyktingar.  

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6251&artikel=5681322  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article17398931.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/flyktingar-koar-till-svenska-ambassader/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-far-syrierna-stanna/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/stor-okning-av-asylsokande-vantas/
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/den-vilseledande-flyktingdebatten/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nu-ska-vi-bli-bast-pa-att-ta-emot-flyktingar_8726062.svd
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5635000
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6251&artikel=5681322

