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Abstrakt  
Syftet med denna kritiska diskursanalys är att öka förståelsen för diskursen om den så kallade 

“flyktingkrisen” i svensk tidningsmedia under september och oktober 2015. Denna specifika 

och aktuella diskurs har, som vi vet, ännu inte studerats med vetenskapliga metoder då 

tidigare forskning främst behandlar tidigare flyktingmigrationer i Sverige och i andra länder. 

Det finns således en kunskapslucka inom detta område som vi skulle vilja medverka i att 

fylla. Undersökningen fokuserar på hur ”flyktingmigrationen” och ”flyktingarna” samt den 

”svenska nationen” och ”svenskar” framställs i diskursen utifrån en figurationell och 

maktkritisk utgångspunkt. Norbert Elias och John L. Scotsons teori om etablerade och 

outsiders, Ulrich Becks teori om risksamhället samt Edward Saids teori om orientalism 

används som orienterande bakgrundsteorier för att studera relationen mellan ”etablerade 

svenskar” och flyktingar såsom den uttrycks i tidningsmedia. Som metod har vi valt att 

använda oss av Faircloughs kritiska diskursanalys, då denna kan användas i studerandet av 

konkret text såsom tidningsartiklar samt kan kombineras med en sociologisk analys. 

Resultaten visar att flyktingmigrationen samt flyktingarna framställs som ett omfattande hot 

mot samhället. Flyktingarna porträtteras ofta på ett avhumaniserande sätt, exempelvis som 

okontrollerbara vattenmassor. I ett fåtal fall är framställningen mer human och personlig, 

dock präglas dessa utsagor av flyktingen som den stereotype andre. I motsats till detta 

porträtteras Sverige och svensken som moraliskt överlägsna, goda, och icke-rasister. Den 

sociala relationen mellan dessa grupper kan på så sätt ses som en illustration av figurationen 

etablerade och outsiders, där spänningarna mellan grupperna verkar öka då flyktingarna 

uppfattas som ett hot mot samhälls- och maktordningen.        

Nyckelord: migration, flyktingar, media, figurationell sociologi, etablerade och outsiders, 

risksamhälle, orientalism, kritisk diskursanalys, CDA,  

 

Abstract 

The aim of this critical discourse analysis is to create a broader understanding of the refugee 

discourse in Swedish national newspapers during the months of September and October of 

2015. The main reason for this study is a perceived knowledge gap in this specific area of 

discourse, since extant studies focus on earlier refugee discourses in Sweden and in other 

countries. This essay attempts to understand how the social identities of the refugees and the 

Swedish population can be upheld in the media and how the relationship between these 

groups can be perceived. Norbert Elias and John L. Scotson’s theory of the established and 



 
 

the outsiders, Ulrich Becks theory regarding the risk society and Edward Saids theory of 

orientalism are used as orienting concepts in the analysis. The overall method is inspired by 

Faircloughs critical discourse analysis, since it enables the study of tangible texts such as 

newspaper articles as well as the use of sociological analysis. Our results show that the 

refugees are depicted as a considerable threat to society as a whole. The refugees themselves 

are often spoken of in a dehumanizing fashion, for example in metaphors of uncontrollable 

waves. In a few cases the refugees are portrayed in a more personal fashion. These are 

however unbalanced and stereotypical. In contrast, Sweden and its people are depicted as 

morally superior and good Samaritans. We have thus concluded that the relationship between 

these groups can be seen in the light of the established and the outsiders, and that the tension 

between them seems to be growing as the refugees are seen as a threat to the social order and 

power balance in Sweden.                                          

Key words: migration, refugees, media, figurational sociology, the established and the 

outsiders, risk society, orientalism, critical discourse analysis, CDA  

 

Populärvetenskapligt abstrakt 

Denna uppsats har syftet att öka förståelsen kring hur den så kallade flyktingkrisen framställs 

i svensk tidningsmedia under hösten 2015. Vi har dessutom undersökt hur svenskar och 

nationen Sverige uppfattas samt hur relationen mellan svenskar och flyktingar ser ut i 

sammanhanget. I studien har vi analyserat ett antal artiklar från de största dagstidningarna i 

Sverige och utgått från en metod kallad kritisk diskursanalys som används för att kritisk 

granska i synnerhet maktrelationer. I analysen av materialet har vi använt oss av teorier som 

förklarar hur maktrelationer skapas och upprätthålls, hur samhället organiserar sig mot 

uppfattade hot samt det västerländska synsättet kring Mellanöstern, därifrån de flesta 

flyktingar kommer ifrån idag. Resultaten visar att flyktingar och flyktingmigrationen 

framställs som ett hot mot samhället samtidigt som svenskarna och Sverige porträtteras som 

goda, solidariska och överlägsna. Slutsatsen av studien blir att det finns tydliga spänningar 

mellan dessa två grupper där svenskarna har maktövertaget. Förutom att hota det svenska 

samhället anses flyktingarna utgöra ett hot mot den rådande maktbalansen vilket i sin tur leder 

till ökad kontroll av dem. 
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1. Introduktion   

 

                                                                                                      Foto: Demir (2015) 

Alan Kurdi. Detta namn har spritt sig som en löpeld runt jorden och har väckt många 

känsloladdade reaktioner sedan bilden på den drunknade, treåriga kurdiska pojken från Syrien 

publicerades under första veckan i september, 2015. Bilden gav flyktingmigrationen ett 

sympativäckande ansikte som inte gick att ignorera. Parallellt med detta ökade antalet 

asylsökande till Sverige samt övriga Europa och plötsligt blev den så kallade “flyktingkrisen”, 

som hade pågått under en längre tid, mer personlig för västvärlden. I och med detta tycks en 

relativt begränsad “flyktingmigrationsdiskurs” i Sverige ha växt till en mer omfattande och 

betydelsefull diskurs. Under hösten 2015 har det diskuterats mycket om hur Sverige som 

nation ska förhålla sig till ”flyktingsituationen” och ämnet har kommit högt upp i den 

politiska dagordningen samt i den offentliga debatten.    

  Diskurser påverkar dock hur människor uppfattar verkligheten och kan få 

sociala konsekvenser, exempelvis genom att medverka i reproduktionen av systematiska 

maktrelationer mellan grupper i samhället. Dessutom sker sådana maktreproduktioner ofta 

omedvetet, vilket leder till att de normaliseras och ses som naturliga. Det är på grund av detta 

som vi anser att det inte endast är relevant men absolut nödvändigt att öka förståelsen för 

denna specifika diskurs. Därtill existerar det en lucka i forskningen, då den forskning som vi 

har hittat framförallt behandlar tidigare flyktingmigrationer. Diskursen om den rådande 

flyktingmigrationen, som framförallt kan kopplas till kriget i Syrien, har således ännu inte 

undersökts. Vidare skildrar den tidigare forskningen i huvudsak den “utsatta” gruppen. För att 

få en bättre förståelse och en mer komplett bild av diskursen använder vi oss istället av ett 
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figurationellt angreppssätt. Detta innebär att vi fokuserar på både etablerade och outsiders och 

ser dessa som två sidor av samma mynt istället för två separata företeelser, vilket är essentiellt 

i studerandet av maktförhållanden.  

 Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av begreppet “flyktingmigration” 

när vi refererar till det som i medier ofta benämns som flyktingkris, flyktingström, 

flyktingvåg, flyktingkatastrof samt flyktingsituation, som vi anser har någorlunda negativ 

laddning. Dessa begrepp kommer istället användas som empiriskt material i vår analys av 

diskursen. För enkelhetens skull kommer vi även att referera till diskursens två 

huvudkategorier som ”etablerade svenskar” eller ”svenskar” respektive ”flyktingar”, vilket 

grundas på medias framställning av grupperna. Detta betyder emellertid inte att grupperna är 

fasta och oföränderliga och vi är medvetna om att denna generalisering är förenklad.                

 

2. Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att skapa en ökad förståelse för hur diskursen om 

flyktingmigrationen framställs i svensk tidningsmedia. Med hjälp av sociologiska teorier, 

såsom Norbert Elias och John L. Scotsons (2010) teori om etablerade och outsiders, Becks 

(1998) teori om risksamhället och Saids (2008) teori om orientalism, är vi intresserade av att 

undersöka flyktingmigrationsdiskursen som en form av social handling som kan medverka i 

skapandet, upprätthållandet eller förändringen av sociala gruppidentiteter och sociala 

relationer i samhället. Vi intar även ett maktkritiskt perspektiv inspirerat av Elias & Scotson 

samt Fairclough, där vi vill undersöka hur maktasymmetriska relationer kan skapas och 

uppehållas i denna diskurs. Detta vilket leder oss till följande frågeställningar:   

 

·        Hur porträtteras “flyktingmigrationen” samt flyktingarna i svensk tidningsmedia och 

vilka mönster är framträdande? 

·         Hur framställs Sverige som nation och svenskar som social grupp?  

·        Hur ser den sociala relationen ut mellan dessa grupper inom detta diskursiva 

sammanhang?  
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3. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi att lyfta fram ett urval av akademiska studier kring 

medierapporteringen om invandrare och flyktingar. Först kommer en studie av Ylva Brune 

(2000) som ger en översikt av det svenska medieklimatet följt av diskursanalytikern Teun A. 

van Dijks (2005) forskning om rasism i media samt Majid Khosraviniks (2009) studie om 

flyktingdiskursen i Storbritannien. Efter dessa presenteras en sociologisk diskursanalys gjord 

av Peter Gale (2004) och Terence Wrights (2001, 2002) studier kring visuella bilder av 

flyktingar. Vi avslutar med ett avsnitt där vi redovisar hur vår studie kopplas till den tidigare 

forskningen. Vi har valt att fokusera på samhällsvetenskapliga, och inte enbart sociologiska, 

diskursanalyser som behandlar flyktingar eller invandrare i media eftersom vi vill få en bred 

förförståelse för diskurserna kring ämnet. Majoriteten av diskursanalyserna kring flyktingar 

och invandrare har gjorts inom journalistik, medie- eller kommunikationsvetenskap vilket gör 

det relevant att även redovisa tidigare forskning från dessa samhällsvetenskapliga fält. De 

studier och forskning som vi lyfter fram ser vi som intressanta och viktiga inspirationskällor 

för vår uppsats samtidigt som de ger en övergripande bakgrund om flyktingdiskursen i 

västerländsk media de senaste årtiondena.  

                  Ylva Brune, som är fil. dr. i journalistik och masskommunikation, har forskat 

mycket om det svenska nyhetsklimatet kring invandring och flyktingar de senaste 

decennierna. Studien som vi uppmärksammat här, en rapport för UD, handlar om hur media 

framställer invandrare och flyktingar samt hur porträtteringen har förändras sedan 1970-talet 

fram till 2000-talet (Brune 2000). Brune menar att nyheterna kring assyrier/syrier under 1970-

talet i stort sett varit positiva men att senare beskrivningar av flyktingar från Mellanöstern har 

haft en mer negativ ton. Hon anser inte att förändringen ligger i det socialpolitiska 

samhällsklimatet eller nya opinioner som till exempel Ny Demokratis framväxt under 1990-

talet. Hon anser istället att en islamofobi med rötter långt tillbaka i historien ligger bakom 

dessa tendenser till negativa bilder av migranter från Mellanöstern. En aspekt som hon anser 

varit bidragande till en mer positiv bild av de kristna assyrierna var att de hade de svenska 

prästernas stöd, de beskrevs som en förföljd folkgrupp som behövde en fristad i Sverige. Att 

de muslimska flyktingarna inte hade en officiell talesperson som stöd anser Brune var en 

viktig orsak till varför de beskrevs annorlunda jämfört med de kristna assyrierna. En annan 

skillnad var att mediebilden av de muslimska flyktingarna var mycket mer reducerad och 

avhumaniserad, samtidigt som oron för lyckosökare eller terrorism nämndes (Brune 2000).  
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 Brune anser att journalistiken i Sverige i huvudsak är etno- och eurocentrisk 

vilket märks tydligt i nyhetsrapporteringen kring invandring från Mellanöstern. Hon menar att 

islam ses som ett hot men att motpolen istället för kristendomen numera är förnuftet och den 

västerländska förändrade trosbilden. Denna egna trosbild ses i ett evolutionärt perspektiv, den 

följer med moderniseringsprocessen i samhället samtidigt som islam anses vara omodernt och 

oföränderligt. Brune påpekar även att kulturer från Mellanöstern och Afrika ses på detta sätt, 

de anses vara förlegade och outvecklade jämfört med västvärlden (Brune 2000). 

 En av de mest kända forskarna kring rasism och diskursanalys är Teun A. van 

Dijk som skrivit flera böcker om ämnet och är flitigt citerad i de flesta vetenskapliga studier 

med koppling till ämnet. I huvudsak handlar hans forskning om hur vissa (minoritets)grupper 

och individer i samhället framställs i media eller i andra offentliga handlingar. Van Dijk 

(2005) menar att det alltid är de som tillhör majoritetssamhället som har makt över hur "de 

andra" framställs och upplevs i samhället samt i media. Maktaspekten är central i all hans 

forskning och han menar att de med mest makt i ett samhälle kan använda den till bra syften 

samtidigt som maktmissbruk är vanligt förekommande. Vidare menar han att detta kan få 

mycket stora konsekvenser för grupperna med mindre makt, de blir dominerade och 

diskriminerade samt får sämre villkor med begränsade sociala eller politiska rättigheter (van 

Dijk 2005).  

 Van Dijk tar även upp att rasism och normerna kring den är föränderliga, 

definitionen måste alltid förstås i förhållande till kontexten och den historiska tidpunkten. Han 

menar att rasism finns i olika former varav en innebär en institutionaliserad form som 

exempelvis massmedia. Massmedia är en anledning till att människor bildar rasistiska 

uppfattningar och är även ett sätt att upprätthålla samt reproducera dessa uppfattningar. 

Problemet med rasistisk massmedia är enligt honom stort och existerar överallt, delvis p.g.a. 

att minoriteter är underrepresenterade som anställda i massmediala företag samt att artiklar 

skrivs, väljs ut och publiceras i huvudsak av och för vita män. Därmed förstärker, konstruerar 

och etablerar massmedia bilder av ”den andre” som har begränsade resurser och möjligheter 

att påverka denna bild (van Dijk 2005).  

 En annan vetenskaplig artikel som behandlar ämnet flyktingar och även bygger 

vidare på van Dijks kritiska diskursanalys är skriven av Majid Khosravinik, universitetslektor 

i media- och diskursanalys. Khosravinik har undersökt hur brittisk media porträtterade 

flyktingar från Balkan under 1990-talet samt hur flyktingar framställdes under det brittiska 

parlamentsvalet 2005 (Khosravinik 2009). Han konstaterar att diskursen kring flyktingar 

under Balkankriget och parlamentsvalet har flera likheter men att de flesta skillnaderna fanns 
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mellan olika tidningars sätt att skriva om flyktingarna. Gemensamt för medierna var att de 

ofta använde sig av metaforer och nämnde stora kvantiteter samtidigt som de förstärkte redan 

etablerade stereotyper. Diskursen i båda kontexter återspeglade en negativ attityd mot 

flyktingar som oftast beskrevs som en anonym massa och potentiellt hot mot Storbritannien, 

dess kultur samt värderingar. Detta kan kopplas till Brunes ovan nämnda studie där även den 

svenska diskursen följer samma slags mönster. Dock ansåg Khosravinik att vissa liberala 

tidningar avvek i viss mån från denna framställning och tog fram en mer human och personlig 

bild av flyktingarna. Hans slutsats är att den övergripande diskursen är negativ men att 

tidningarnas politiska bakgrund påverkar till en del framställningen av och attityden kring 

flyktingar (Khosravinik 2009).   

 En sociologisk diskursanalys gjord av Peter Gale (2004) handlar om hur en 

kategori asylsökanden i Australien, så kallade "boat people", framställdes i australiensiska 

tidningar under parlamentsvalet 2001. Detta ämne har många likheter med Khosraviniks 

studie som också fokuserat på medierapporteringen kring flyktingar under ett valår. I likhet 

med Khosravinik anser Gale att flyktingdiskursen utgår från att flyktingarna uppfattas som ett 

hot mot det egna landet och att flyktingarna ofta reduceras till kvantiteter. Det framkommer 

även hur viktigt det är för Australien att skydda och bevaka sina gränser för att inte släppa in 

vem som helst. Paradoxalt framhävs samtidigt hur omhändertagande och hjälpande land 

Australien är och hur de värnar om flyktingarna. De humana porträtteringarna av flyktingarna 

fokuserar oftast på enskilda båtflyktingar som illustreras som offer. Gale noterar att flera 

artiklar utgår från en tvåfaldig kategorisering där flyktingar som följer regelsystemet ses som 

välkomna medan de så kallade båtflyktingarna kategoriseras som inkräktare, illegala 

invandrare eller potentiella terrorister. Den sistnämnda kategorin står i kontrast till den 

australiensiska självbilden som ett humanitärt land, men Gale anser att dessa olika diskurser 

kan existera sida vid sida. Gales slutsats i studien är att flyktingdiskursen har flera 

komponenter men att den bygger på och reproducerar en rädsla för "de andra" (Gale 2004).  

 En till forskare värd att nämnas i detta sammanhang är Terence Wright, 

professor i visuell bildkonst, som har gjort flera studier om hur bilder används och framställs i 

media, varav några handlar om visualisering kring flyktingar. Vi har uteslutit visuella bilder i 

vår uppsats men anser att denna typ av forskning är viktig att lyfta fram, då diskurser även 

kan innehålla olika former av visualisering. Bilder och filmer av flyktingar är en viktig del av 

diskursen kring dem och är aktuella när det både gäller tidningar, nyhetssändningar i TV samt 

sociala medier. 

 Wright (2001 & 2002) menar att de flesta bilder på flyktingar innebär en 
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objektifiering av dem och visar en reducerad bild som följer redan etablerade mönster. 

Bilderna ska väcka sympati men leder till enformighet och kategorisering. Intressant i studien 

är kopplingen Wright gör med kristna religiösa målningar som porträtterar bland annat flykten 

från Egypten samt fördrivelsen från paradiset och nutida bilder på flyktingar i media. Han 

menar att det finns många likheter och att framställningen idag följer samma mönster. Wright 

menar även att bilderna ofta är stereotypiserande och är det vi förväntar oss att se, till exempel 

bilder på offer eller tacksamma flyktingar, som i sin tur förstärker dessa stereotyper. I artikeln 

om afghanska flyktingar i media, främst TV, tar Wright (2001) upp tre faktorer som han anser 

leda till en stor medierapportering kring flyktingar; krisen måste vara tillräckligt stor för att 

inte kunna ignoreras alternativt att krisen har någon koppling till västvärlden, materialet måste 

vara tillräckligt sensationellt samt dramatiskt för att få mer utrymme i media och att det ska 

vara tillräckligt intresseväckande för att kunna pågå under en längre tid (Wright 2001 & 

2002). En annan viktig aspekt i nyhetsrapporteringen handlar om när det börjar rapporteras i 

västvärlden. Exemplet med afghanerna fick utrymme i västmedia först efter 11e september-

attackerna fast afghanerna befunnit sig i kristider sedan 1978 då Sovjet invaderade landet 

(Wright 2001 & 2002). 

 

3.1. Koppling till egen studie 

Dessa samhällsvetenskapliga studier har valts för att ge en bred bakgrundsförståelse för ämnet 

samt för att framlägga hur andra forskare uppfattar diskursen kring flyktingar och invandrare. 

Vi har inte hittat någon studie som tar upp den rådande flyktingmigrationen i Europa men vill 

bygga på redan existerande kunskap och bidra till vetenskapen genom att studera denna 

aktuella händelse.  

  Brune (2000) lyfter fram den svenska bakgrunden och visar hur diskursen har 

sett ut de senaste årtiondena. Vår studie är dock snävare än hennes med fokus på en mer 

begränsad tidsperiod. Vi har inte heller för avsikt att göra en övergripande kartläggning av 

mediernas rapportering eller jämföra flyktingar med olika bakgrunder. Brunes tes om att en 

mer aggressiv kulturrasism eller kulturalism har blivit tydlig i de senaste decenniernas 

nyhetsjournalistik kring flyktingar och invandrare noterar vi som intressant, men det ligger 

utanför våra frågeställningar. Aspekter om den reducerade bilden och hotet mot Europa och 

Sverige är emellertid framträdande i vårt empiriska material och visar på likheter i 

nyhetsrapporteringen idag och för ett decennium sedan.  

  Van Dijks (2005) forskning ligger ämnesmässigt nära vår studie, då han i likhet 
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med oss har fokus på maktrelationer i samhället. Han fokuserar på relationerna mellan 

majoritetssamhället och minoriteter medan vi tar upp maktasymmetrin mellan etablerade 

svenskar och flyktingar. Van Dijks forskning handlar om konsekvenserna av massmedias 

rapportering, vilket vi har valt att inte fördjupa oss i eftersom det inte hade varit praktiskt 

genomförbart. En annan skillnad är att van Dijk har rasism som huvudfråga medan vi studerar 

hur flyktingarna uppfattas som ett allmänt hot mot samhällsordningen och de etablerade i 

samhället.  

 Vi ser många likheter mellan vår studie och Khosraviniks (2009) samt Gales 

(2004) studier gällande hotbilden och anonymiseringen kring flyktingar. Dessa två studier är 

dessutom någorlunda aktuella, då Khosravinik behandlar den senaste stora 

flyktingmigrationen i Europa medan Gales studie är från ett annat västerländskt land. Gale 

nämner även hur flyktingdiskursen kan användas för att lyfta fram majoritetssamhällets 

självbild, vilket är en intressant aspekt som återkommer i vårt empiriska material. Vi har 

exempelvis lagt märke till hur den svenska goda självbilden lyser fram mellan raderna i ett 

flertal artiklar, som kan liknas med hur Gale beskriver Australiens självbild som en god 

samarit. En viktig anledning att nämna Wright (2001, 2002) är för att poängtera hur även 

visuella bilder och inte endast skriven text är del av diskurser, även om det inte har varit 

praktiskt möjligt att inkludera annat än text i denna uppsats. Det finns emellertid flera 

aspekter i Wrights forskning som kan relateras till vår studie, bland annat en tendens i vår 

empiri att använda sig av andrahandskällor som endast kontextualiserar flyktingen. Vi kan på 

liknande sätt konstatera att nyhetsrapporteringen kring flyktingfrågan har “exploderat” hösten 

2015 till följd av de tre principer som Wright nämner; att Europa påverkas i större 

utsträckning, att materialet är sensationellt samt att situationen pågår under en längre tid.  

 

4. Uppsatsens teoretiska perspektiv 
Nedan kommer korta redovisningar för de teoretiska perspektiv som vi har utgått ifrån i denna 

studie och som vi har använt som teman och koder i analysen av vårt empiriska material. 

Dessa inkluderar teorin om etablerade och outsiders av Norbert Elias och John L. Scotson 

(2010), risksamhället av Ulrich Beck (1998) samt orientalism och dess dogmer av Edward 

Said (2008). Etablerade och outsiders samt Saids teori om orientalism används för att förstå 

den sociala relationen mellan etablerade svenskar och flyktingar. Empirin visar dessutom att 

flyktingarna mestadels framställs som ett hot mot samhällsordningen, vilket även kan förstås 

med hjälp Becks teori om det senmoderna risksamhället. Efter de teoretiska redovisningarna 
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kommer en mindre beskrivning av hur dessa teoretiska perspektiv är relaterade till just vår 

undersökning.  

 

4.1. Etablerade och outsiders 

Med utgångspunkt i sin undersökning av relationen mellan “byborna” och “nykomlingarna” i 

“Winston Parva” som presenteras i boken “Etablerade och outsiders: en sociologisk studie 

om grannskapsproblem” (2010) argumenterar Elias och Scotson för existensen av en 

synnerligt unik figuration, eller social relation, mellan grupper som han benämner etablerade 

respektive outsiders. Detta förhållande har sin grund i att grupperna för det första är 

ömsesidigt beroende av varandra. För det andra måste det existera en ojämlik maktrelation 

mellan dem, vilken baseras på respektive grupps sammanhållning. Detta innebär att stark 

sammanhållning i en grupp ger denna ett övertag över en annan grupp med svag 

sammanhållning, även om det inte skulle finnas andra maktkällor såsom ekonomiska eller 

militära maktresurser. I enlighet med detta är det som uppfattas som ras- eller etniska 

skillnader endast sekundära skiljemärken som kan stärka och legitimera redan existerande 

maktskillnader. Dessa ”skillnader” har emellertid ingen betydelse om det inte existerar en 

grundläggande maktasymmetri mellan grupperna (Elias & Scotson 2010: 27-34, 214-217).   

 Sådana ojämlika maktförhållanden leder till spänningar och konflikter, 

allteftersom den grupp som är etablerad försöker bevara sin överlägsna ställning samtidigt 

som den grupp som är i underläge försöker ta sig ut ur den positionen. Dessa spänningar kan 

enligt Elias och Scotson antingen vara latenta eller fullt synliga och våldsamma. Ju tryggare 

den etablerade gruppen uppfattar sig vara i sin tillsynes självklara överlägsna position och 

identitet, desto mindre hotfull verkar outsidergruppen och desto mer latenta blir spänningarna. 

Om de etablerade emellertid ser sin position och identitet som hotad av outsidergruppen, vare 

sig detta är sant eller ej, blir spänningarna mer synliga och aggressiva. Elias och Scotson 

redogör för ett antal så kallade “symptom” som synliggörs när spänningar ökar mellan 

etablerade och outsiders, vilka bör betraktas som försök att bevara status quo samt 

upprätthålla de etablerades maktposition och självbild. Till exempel är en extrem och 

idealistisk sammanhållning tecken på att en grupps maktposition hotas eller uppfattas vara 

hotad. Ett annat exempel är moralisk differentiering mellan de två kategorierna baserat på de 

”bästa kvalitéerna” hos en minoritet i den etablerade gruppen och de ”sämsta kvalitéerna” hos 

en minoritet i outsidergruppen. Andra typer av “symptom” från de etablerades sida kan 

komma i form av utestängning från maktpositioner i samhället, berömmande eller nedsättande 

skvaller, stigmatisering samt social utfrysning på allmän plats (Elias & Scotson 2010: 27-66, 
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152-167, 208-214).  

  De som ingår i den ”etablerade” gruppen måste dock också vara på sin vakt, för 

att ingå i denna gemenskap krävs nämligen att den som är medlem underkastar sig gruppens 

normer och värderingar. Det existerar en hierarki, där vissa intar ledarpositioner och 

bestämmer normerna, värderingarna och vilka som skambeläggs i gruppen. Om den inte gör 

det riskerar denne någon slags bestraffning, såsom skambeläggning. Således kan 

skvallermekanismen fungera som social kontroll inom den själva gruppen (Elias & Scotson 

2010: 27-67, 104-134, 141-166, 205-231).   

 Följaktligen hävdar Elias och Scotson att systematisk ojämlikhet inte orsakas av 

att en grupp skulle vara “ond” utan av att grupperna befinner sig i en specifik typ av social 

relation som de mestadels inte själva är medvetna om: figurationen etablerade och outsiders. 

Därutöver menar han att denna figuration är allmängiltig, även om mekanismernas specifika 

och observerbara form kan skilja sig åt i olika empiriska sammanhang. Den kan således 

appliceras på en rad olika sociala relationer, exempelvis mellan mindre grannskap, 

folkgrupper eller nationer (Elias & Scotson 2010: 31-67, 205-231).   

 

4.2. Högmoderniteten och risksamhället 
Ett flertal sociologer argumenterar för att vi lever i ett så kallat “senmodernt” samhälle som, i 

vissa aspekter, skiljer sig från det “klassiska” moderna samhället under industrialismens 

framväxt och storhetstid. Anthony Giddens menar att högmoderniteten består av fyra 

interrelaterade dimensioner som inkluderar kapitalism, industrialism, övervakning och 

kontroll över våldsmedel, vilka på olika sätt kan kopplas till nationalstaten. Förutom detta 

präglas det senmoderna samhället av brist på kontroll och ökade risker. Giddens liknar 

exempelvis den snabbt avancerande moderniteten med en “juggernaut” som, trots stora 

ansträngningar, inte går att kontrollera. Han menar även att ökad teknik och välstånd för med 

sig både ökade möjligheter och risker (Giddens, 1997, s 19-26).   

 I likhet med detta argumenterar Ulrich Beck för att risker och hantering av dessa 

står i centrum av det senmoderna samhället, därav begreppet risksamhälle. Risksamhället 

kännetecknas inte nödvändigtvis av att samhället är mer riskfyllt än tidigare, det är snarare så 

att riskernas natur har förändrats till att inbegripa olika konsekvenser av den teknologiska och 

ekonomiska utvecklingen samt att fokus läggs på riskhantering. Sociologen George Ritzer 

uttrycker det som olika försök att “förebygga, reducera och kanalisera” (Ritzer 2009: 189) 

uppfattade risker på ett så bra sätt som möjligt. Risker och hantering av dessa är alltså inte 
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längre en av många samhällsaspekter, istället organiseras samhället i sin helhet utifrån 

riskhantering då framtiden uppfattas som hotfull och osäker. Detta har även lett till andra 

förändringar i samhället, exempelvis i vad som uppfattas som idealtillstånd och hur människor 

motiverar solidaritet och sammanhållning. Medan samhällsidealet under den klassiska 

moderniteten var “jämlikhet” är det nya samhällsidealet “trygghet”. Vidare byggs solidaritet 

på en strävan att skydda sig ifrån olika typer av hot, istället för att bygga den på en gemensam 

jämlikhetssträvan. I det stora hela genomsyras sålunda samhället av osäkerhet och rädsla för 

framtiden, mer specifikt för att förlora kontroll, samt av olika försök att skapa kontroll för att 

minimera de uppfattade riskerna (Beck 1998: 29-50, Ritzer 2009: 451-460).      

     

4.3. Orientalism 

Orientalismen utvecklades i början av 1700-talet i samband med kolonialismens och 

imperialismens framväxt. Orientalismen skapades av västerländska akademiker och avsåg 

läran om Mellanöstern med fokus på dess språk, kultur och historia. I nutid har denna lära 

kritiserats hårt för att utgå från ett eurocentriskt perspektiv och i många fall innehålla 

rasistiska och felaktiga påståenden. Edward Said var en av de mest kända kritikerna mot 

orientalismen och bygger upp en mer nyanserad bild av Orienten genom att kritiskt granska 

alla aspekter av dess utgångspunkter. Said menar att orientalism bygger på ett 

maktförhållande mellan Occidenten och Orienten, där Occidenten (västvärlden) har övertaget 

och tolkningsföreträde gällande framställningen av Orienten. Denna hegemoni är skapad av 

västvärlden som fortfarande aktivt upprätthåller denna maktobalans. Förutom intryck från 

kolonialistiska och imperialistiska tankar om västvärldens överlägsenhet, är orientalismen 

starkt kopplad till rasbiologi och rasism. Orientalismen har även ett essentialistiskt perspektiv 

gentemot Orienten och är till stor del knuten till den historiska kontexten där den uppstått. 

Said anser dock att dessa idéer och tankar fortfarande lever vidare och att de både 

reproduceras och förstärks i bland annat media. Han menar att denna diskurs ger en 

endimensionell, reducerad samt felaktig bild av Orienten, även om vissa aspekter kan vara 

verklighetsbaserade. Dock anser han det mesta vara snedvridet utifrån ett västerländskt 

perspektiv och byggt på felaktiga påståenden eller myter (Said 2008: 63-70, 110-113, 117). 

 Said identifierar fyra dogmer som genomsyrar orientalismen. Den första 

dogmen innebär att det finns tydliga och systematiska skillnader mellan Occidenten och 

Orienten. Occidenten, eller ”väst”, ses som rationellt och förnuftigt jämfört med det omoderna 

och underlägsna Mellanöstern. Detta kan summeras i att västvärlden därmed ses som 

överlägset och bättre, de har kommit längre i sin utveckling (Said 2008:445). 
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 Den andra dogmen utgår från att bilden av Orienten till stor del baseras på 

gamla texter eller källor kopplade till klassisk orientalism, där bland annat den romantiserande 

mystiken och exotismen dominerar tillsammans med bilden av en oföränderlig och barbarisk 

Orient. Exempelvis framställs orientaler som primitiva, lögnaktiga, irrationella, omogna samt 

styrda av känslor och begär. Dessa texter är skrivna eller framtagna av personer från 

västvärlden vilket innebär att lokala beskrivningar och texter väljs bort och nekas utrymme i 

den orientaliska diskursen. Detta innebär att Orienten framställs utifrån västvärldens 

tolkningsföreträde och att personer med koppling till Orienten inte har möjlighet att forma en 

mer verklighetsförankrad och modern bild av sig själva (Said 2008: 424-445). Den tredje 

dogmen handlar om att Orienten är inkapabel att definiera sig själv och att den samtidigt är 

enhetlig och oföränderlig. Därför kan västvärlden beskriva Orienten utifrån ett "objektivt" och 

generaliserande perspektiv, men egentligen är det ett västcentriskt perspektiv som är långt 

ifrån objektivt eller verklighetsbaserat (Said 2008: 424-445).  Den sista dogmen handlar om 

att väst enbart kan förhålla sig till Orienten på två olika sätt, de måste antingen frukta den 

eller kontrollera den. Fruktan är kopplad till den barbariska och ociviliserade bilden av 

orientaler som anses kunna ta över västvärlden. För att undvika detta anser västvärlden 

behöva kontrollera Mellanöstern och dess befolkning genom ockupation, utveckling eller 

pacificering (Said 2008: 424-445).  

 

4.4. Koppling till egen studie  

Vi är intresserade av att studera flyktingmigrationsdiskursen utifrån Elias och Scotsons 

figurationella angreppssätt, där vi vill undersöka vilka som är etablerade respektive outsiders, 

hur relationen ser ut mellan dessa grupper och vilka mekanismer som opererar. Med detta som 

utgångspunkt har vi valt att se diskursen i tidningsmedia som en form av skvaller- eller 

ryktesspridningsmekanism. De etablerade, som bestämmer diskursen, kan på så sätt forma och 

reproducera sin överlägsna identitet samt tillskriva en hotfull gruppidentitet till 

outsidergruppen “flyktingar” för att vidmakthålla den rådande maktordningen. Vi vill till 

exempel undersöka hur pass hotfulla flyktingarna anses vara och hur diskursen målar upp 

denna bild på ett konkret sätt. Om hotbilden är omfattande kan detta vidare vara ett tecken på 

att de etablerade svenskarna ser sin maktposition som hotad av flyktingarna.  

  Då vår studie till stor del handlar om flyktingar från Mellanöstern och hur 

relationen till och attityden mot dem ser ut i media utgår vi även ifrån Saids teori. Denna 

kommer att användas för att analysera och förstå vem som definierar flyktingarna i media 

samt i vilka sorts sammanhang som flyktingarna själva får komma till tals. Saids teori är även 
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central i förståelsen av hur flyktingarna ses som ett hot mot Sverige och EU samt hur viktigt 

det är att kontrollera "flyktingsituationen".  

  Dessutom kan porträtterandet av flyktingmigrationen som något hotfullt eller 

riskfyllt förstås med hjälp av Becks teori om risksamhället. Denna teori sätter 

flyktingmigrationsdiskursen i ett större sammanhang, där hela samhället på olika sätt 

fokuserar på risker och där denna specifika diskurs kan betraktas som en givande illustration. 

Det kan exempelvis handla om att diskursen fokuserar på olika typer av risker med 

flyktingmigrationen och försöker att “förebygga, reducera och kanalisera” dessa samtidigt 

som framtiden skildras som hotfull och osäker. Följaktligen kommer dessa teorier, med sina 

unika perspektiv och fokus, att användas på ett kompletterande sätt i analysen av vårt 

empiriska material för skapa en så bra helhetsbild som möjligt av hur 

flyktingmigrationsdiskursen ser ut i svensk tidningsmedia.        

 

5. Metod 

Som metod har vi valt att göra en kritisk diskursanalys inspirerad av Fairclough, vilket ger oss 

möjlighet att utforska flyktingmigrationsdiskursen med en kombination av konkret textanalys 

och djupare sociologisk analys. Nedan följer en beskrivning av diskursbegreppet och kritisk 

diskursanalys med dess specifika begrepp. Sedan redogörs mer i detalj hur det praktiska 

analysarbetet har skett, med kodning och teman samt forskningsdesign och avgränsning. 

                 

5.1. Begreppet diskurs och metoden kritisk diskursanalys 

Begreppet diskurs kan definieras som ett särskilt sätt att tala om, tolka och förstå världen eller 

en specifik del av världen. Diskurser ger den verkliga värden dess mening genom att ge olika 

betydelser till denna, vilka kan vara mer eller mindre stabila samt omstridda. De är vidare inte 

”passiva speglingar” av vad människor tänker utan bör uppfattas som en form av social 

handling som kan påverka den sociala verkligheten genom att vara med och upprätthålla eller 

förändra sociala strukturer. Diskurser är dessutom villkorade eller kontigenta, vilket innebär 

att de inte är ”essentiella” utan historiskt och kulturellt specifika och föränderliga (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 67-70). Vad det innebär att vara ”svensk” eller ”flykting” är 

således inte en förevigad sanning utan förändras i olika tider och sociala kontexter.  

 Diskursanalys grundas på den ontologiska utgångspunkten 

socialkonstruktionism, vilken är inspirerad av hermeneutiken. Den övergripande metoden är 
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med andra ord kvalitativ, där vi är intresserade av att finna meningsskapande mönster i de 

texter vi analyserar. Vi är alltså inte intresserade av en kvantitativ statistisk generaliserbarhet 

utan istället av en teoretisk, där vi kommer att utröna huruvida sociologiska teorier såsom 

Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders eller Saids teori om orientalism kan 

appliceras och kasta ljus på flyktingmigrationsdiskursen. Det akademiska syftet är följaktligen 

att illustrera samt möjligtvis utvidga teoriernas explikationskapacitet och empiriska 

applicerbarhet samt att erbjuda en diskursiv analys i ämnet med sociologisk blick. Som 

specifik metod för vår diskursanalys har vi valt att använda oss av kritisk diskursanalys 

inspirerad av Fairclough. Denna metod har valts på grund av ett flertal anledningar.  

                  För det första innebär kritisk diskursanalys en empirisk analys av språkbruket i 

konkreta och vardagliga texter, som textartiklar i dagstidningar, vilka vi har valt som empirisk 

grund. För det andra betraktar kritisk diskursanalys diskurser som både konstituerade och 

konstituerande av den sociala världen. Detta innebär att diskurser å ena sidan bygger på redan 

existerande sociala strukturer och praktiker och å andra sidan är med och formar den sociala 

verkligheten. Diskurser formar till exempel sociala relationer och identiteter som ”svenskar” 

och ”flyktingar”. De sätter också ramar för vad som är tillåtet eller inte tillåtet samt vad som 

anses vara normalt och avvikande inom ett specifikt område. I vår analys av 

flyktingmigrationsdiskursen är vi alltså medvetna om att denna diskurs inte har uppstått 

”naturligt” i ett diskursivt och socialt vakuum och att dess karaktär har påverkats av tidigare 

diskurser och sociala praktiker. Vi är samtidigt medvetna om att diskursen kan ha reella 

konsekvenser i samhället och exempelvis påverka vilka som uppfattas som ”svenskar” och 

”flyktingar” samt ha inflytande på relationen mellan dessa sociala gruppidentiteter.  

  För det tredje uppfattas sociala strukturer inom kritisk diskursanalys, till skillnad 

från andra diskursanalysmetoder, som bestående av både diskursiva och icke-diskursiva 

praktiker. Diskurser är alltså en av flera aspekter av den sociala verkligheten. Enligt 

Fairclough existerar det ett dialektiskt förhållande mellan diskursiva praktiker och sociala 

praktiker. Således kan flyktingmigrationsdiskursen och det praktiska emottagandet av 

flyktingar i Sverige ses som dialektiskt relaterade. En svaghet i denna utgångspunkt är dock 

att Fairclough inte tydliggör gränserna mellan dessa två aspekter eller hur de skulle kunna 

vara relaterade, något vi är medvetna om men inte kommer att haka upp oss på i denna 

uppsats. På grund av tids- och resursbrist har vi valt att endast studera den diskursiva sidan av 

flyktingmigrationen inom arenan svensk tidningsmedia, men vi tar alltså avstånd från att 

denna skulle ge en fullständig beskrivning av den sociala verkligheten. Premissen att 

verkligheten inte endast består av diskurser tillåter oss emellertid att använda oss av 
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sociologiska teorier, till exempel Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders och 

Saids teori om orientalismens dogmer, i analyserandet av flyktingmigrationsdiskursen som en 

del av en större social praktik.  

  För det fjärde fokuserar kritisk diskursanalys på hur diskurs, ideologi och makt 

är sammanlänkade. Fairclough använder begreppet hegemoni för att beskriva maktrelationer. 

Detta innebär att makt skapas och upprätthålls av människors meningsskapande i det dagliga 

livet och inte endast handlar om kontroll över kapital. En diskursordning speglar på så sätt 

den sociala ordningen i samhället och det existerar en kontinuerlig kamp om vilken 

diskursordning som ska vara den dominerande. Följaktligen kan diskurser inte endast spegla 

maktförhållanden men ha reella effekter på maktförhållanden mellan olika grupper i 

samhället, exempelvis mellan etablerade och outsiders, och medverka till att dessa 

maktförhållanden formas och upprätthålls. Såsom metodens namn indikerar har kritisk 

diskursanalys en kritisk inställning till ojämlika maktförhållanden och arbetar för att påvisa 

dolda, förgivettagna aspekter som skapar eller upprätthåller dessa, vilket är den femte 

anledningen bakom metodvalet (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 67-70).   

 

5.2. Diskursanalytiska begrepp 

I den kritiska diskursanalysen ska forskaren undersöka två dimensioner som är i ett dialektiskt 

förhållande: diskursordningen och den kommunikativa händelsen. Diskursordningen är 

summan av olika diskurstyper för ett större samhällsområde. Grundat i våra frågeställningar 

har vi i denna uppsats valt att se flyktingmigrationsdiskursen som diskursordning. Inom denna 

kan olika diskurstyper förekomma, vilka består av diskurser samt genrer, exempelvis 

ekonomiska, politiska eller humanitära diskurser och nyhets- eller debattgenre. Den 

kommunikativa händelsen kan exemplifieras med en nyhetsartikel och kan beskrivas som en 

konkret form av språkbruk. Denna har i sin tur tre dimensioner: text, diskursiv praktik och 

social praktik. Text-dimensionen är kortfattat de lingvistiska egenskaperna i skriftspråk, till 

exempel om texten skrivs i olika modaliteter eller transitiviteter. Modalitet står för vilken grad 

den som skriver har affinitet med det sagda och transitivitet för hur relationen mellan subjekt 

och objekt ser ut. Medier använder sig ofta av objektiva och kategoriska modaliteter, där en 

utsaga framställs som självklar sanning istället för en särskild tolkning av något. Enligt 

Fairclough är detta uttryck för makt och auktoritet. Låg transitivitet innebär exempelvis att 

subjektet, eller agenten, utesluts från satsen. Detta ger intrycket av att händelsen sker 

“naturligt” utan någon som bär ansvar och fokuserar istället på dess effekter. Hög transitivitet 
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har å andra sidan en tydlig agent, som då även anses bära ansvaret för det som sker (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 67-96).     

  Den diskursiva praktiken innefattar produktion och konsumtion av texten, med 

andra ord meningen och processen bakom skapandet av texten och hur den sedan tolkas. I den 

konkreta analysen läggs fokus ofta på interdiskursivitet och intertextualitet. Begreppet 

interdiskursivitet står för hur olika diskurser blandas i en viss diskursordning eller mellan 

diskursordningar. Den kreativa diskursiva praktiken består av en ny blandning av olika 

diskurser och pekar på förändring i diskursordningen och samhällsordningen, medan den 

konventionella diskursiva praktiken endast reproducerar den redan existerande 

diskursordningen och samhällsordningen. Intertextualitet innebär i sin tur att kommunikativa 

händelser inte står för sig själva utan alltid grundar sig på andra i en lång intertextuell kedja. 

De två första dimensionerna text och diskursiv praktik är dialektiskt relaterade men kan 

endast förstås i sin helhet när de sätts i förhållande till den tredje dimensionen, den sociala 

praktiken. Här är inte diskursiva analysmetoder tillräckligt utan det krävs att forskaren 

använder sig av andra sociologiska teorier för att sätta texten i ett meningsfullt sammanhang. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips ska kritisk diskursanalys alltså bestå av tre steg: 

lingvistisk analys av texten, analys av den diskursiva praktiken i producerandet och 

konsumtionen av texten samt en sociologisk analys av hur diskursen påverkar den sociala 

praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 67-96).   

                  Sammanfattningsvis anpassas denna ”modell” för forskningsdesign till våra 

syften, frågeställningar samt vår empiri. Som ovan nämndes kommer denna uppsats att endast 

fokusera på att kartlägga den diskursiva aspekten av flyktingmigrationen och inte på andra 

sociala praktiker som står i förhållande till denna. Å andra sidan kommer vi i analysen att vara 

medvetna om hur diskurser å ena sidan är inbäddade i andra sociala praktiker, diskursiva och 

icke-diskursiva, samt att de kan ha påtagliga konsekvenser i den sociala verkligheten. Vi har 

även avgränsat oss till flyktingmigrationsdiskursen i svensk tidningsmedia och har uteslutit 

andra medier samt den internationella diskursen. Vi gör således inget anspråk på att göra en 

komplett beskrivning av flyktingmigrationsdiskursen eller situationen som helhet men anser 

att tidningsmedia ändock har en särskild tyngd i hur flyktingkrisdiskursen ser ut och utvecklas 

i Sverige. Viktigt för denna uppsats är den kritiska diskursanalysens syn på diskursers relation 

till formandet, upprätthållandet eller förändringen av sociala identiteter, sociala relationer och 

maktförhållanden. Genom att kunna se diskurser som en form av social handling eller social 

praktik kan vi kombinera diskursanalysen med andra sociologiska teorier om 
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maktförhållanden, exempelvis figurationen etablerade och outsiders, för att uppnå en djupare 

förståelse för hur dessa kan komma till uttryck och reproduceras i samhället.  

5.3. Kodning och teman   

Som forskare är även vi subjekt som aktivt tolkar de texter vi läser. För att skapa distans och 

säkerställa ett vetenskapligt genomförande och resultat har vi valt att använda oss av 

vetenskapliga begrepp i vår kodning och analys. Vi har utgått från tydliga teoretiska ramar 

och utgångspunkter i mer deduktiv anda, dock har vi även intagit ett adaptivt förhållningssätt 

inspirerat av Layder, där dessa teoretiska verktyg fungerar som vägledande koncept till 

skillnad från bestämda mallar. Vi var alltså även öppna för induktiva mönster i vår empiri. 

Vårt metodologiska förhållningssätt skulle således kunna kallas “adaptive” där vi har arbetat 

parallellt med teori och empiri och låtit dessa anpassa sig efter varandra under 

forskningsprocessens gång (Layder 2005: 100-172).  

  De teoretiska utgångpunkterna valdes före det empiriska materialet insamlades. 

Dessa valdes dock med en bakgrund av intensiv läsning av teoretisk litteratur, tidigare 

forskning samt ett flertal artiklar relaterade till den pågående flyktingmigrationen från 

framförallt Syrien, vilket gav oss en generell bild av hur diskursen såg ut och vilka 

sociologiska teorier som kunde kopplas till och öka förståelsen av denna. De förvalda 

teorierna användes emellertid inte som att de vore ristade i sten, utan fungerade istället som 

orienterande koncept i läsningen av empirin genom att de gav oss generella teman att söka 

efter. Dessa större teman kan delas in i porträtterandet av outsiders respektive etablerade 

samt framställningen av risksamhället. Dessa teman går i vissa fall in i varandra, vilket vi lade 

märke till i kodningen av empirin. Ett exempel på detta är hur risk och hot till stor del används 

i porträtterandet av outsiders. Mer specifika koder var dock inte förutbestämda. Istället hade 

vi de mindre teoretiska aspekterna i bakhuvudet när vi läste empirin och försökte vara 

uppmärksamma på om sådana mönster fanns, exempelvis om diskursen centreras kring risker 

och hur dessa ska hanteras eller om vi kunde upptäcka former av upplyftande eller 

nedsättande skvaller, skambeläggning, moralisk differentiering, stigmatisering eller Saids 

dogmer i vårt empiriska material. Aspekter i tidigare forskning användes också som 

orienterande bakgrundsteman och koder, till exempel hur flyktingar avhumaniseras och 

framställs som kvantitativa massor samt i metaforer. Samtidigt var vi försiktiga med att hålla 

ögonen öppna för nya, induktiva mönster som inte tydligt kunde kopplas till våra teoretiska 

utgångspunkter eller specifika begrepp i teorierna. Bland annat lade vi märke till mönster där 

flyktingmigrationen jämförs med andra världskriget samt där flyktingarna avhumaniseras 
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genom att liknas med naturkatastrofer. Detta faller under våra teman porträtterande av 

outsiders och risker, men har ändock väldigt specifika särdrag. I framställandet av de 

etablerade framgick även en kategori av så kallade “eldsjälar”, vilka representerar de goda 

samariterna inom den etablerade gruppen. Ännu en intressant aspekt är vilka exakta risker och 

hot som flyktingarna uppfattas föra med sig. Att framställa dem som ett ekonomiskt hot 

kändes väntat, men hur de får ta skulden för politisk instabilitet och ökad främlingsfientlighet 

var inte lika självklart.         

         

5.4. Forskningsdesign och avgränsning  

Sedan bilden på Alan Kurdi publicerades i september 2015 har diskursen om “flyktingkrisen” 

ökat explosionsartat inom svensk media. Enligt Retriever Research från SöderScholar, som är 

en sökmotor med tillgång till alla stora svenska nyhetsmedier och deras arkiv, publicerades 

endast ett fyrtiotal artiklar i svensk tidningspress med begreppen flyktingkris, 

flyktingkatastrof, flyktingström, flyktingvåg eller flyktingsituation under juni och juli 2015. I 

augusti 2015 ökade antalet artiklar till ungefär 200 artiklar men i september ser vi en drastisk 

ökning till över 1000 artiklar med dessa specifika begrepp. Detta till skillnad från antalet 

artiklar under hela 2014 med de sökorden, som summerades till 472 stycken. Vi är medvetna 

om att vi inte kan lita på att denna enda sökmotor ger en exakt bild av verkligheten, dock 

anser vi att den är tillräckligt trovärdig för att grunda oss på antagandet att det har skett en 

tydlig expansion i flyktingmigrationsdiskursen under hösten 2015 jämfört med månaderna 

samt året innan. På grund av detta har vi valt att välja artiklar från och med den första 

september 2015 fram till den sista oktober 2015, vilket är vår tidsmässiga ram för den 

empiriska insamlingen.  

 Vi har valt att avgränsa oss till att studera textartiklar som har publicerats i 

svensk tidningsmedia som är tydligt relaterade till den så kallade “flyktingkrisen” och har 

således uteslutit andra former av diskursformer som bilder, tal och film, exempelvis 

nyhetsprogram på television eller på radio. Vi har begränsat oss till följande tidningar: 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan samt 

Västerbottens-Kuriren. Dessa har valts för att få en överblick av flyktingdiskursen i 

tidningsmedia runtom i landet och inte endast de som är Stockholmsbaserade. Tidningarna har 

även valts på grund av deras olika politiska anknytningar såsom obunden liberal, obunden 

moderat samt obunden socialdemokratisk, vilket ger oss möjlighet att analysera diskursen från 

skilda politiska och ideologiska ståndpunkter och inte riskera att generalisera elementen i 
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diskursen som egentligen endast är applicerbara utifrån en viss ideologisk synpunkt. 

 Vår studie är kvalitativ men vi har arbetat adaptivt under hela 

forskningsprocessen och har därför inspirerats av en kvantitativ metod i urvalsprocessen där 

vi har använt oss av ett förenklat systematiskt urval. Till vår hjälp har vi använt oss av 

Retriever Research. På grund av tidsbrist valde vi att på förhand bestämma antalet artiklar och 

begränsa oss till en tidsram på två månader. Vi ansåg att en tillräckligt stor och genomförbar 

siffra kunde bestå av fyra artiklar per tidning och två artiklar per månad, vilket ger oss totalt 

24 artiklar. Sökorden som användes i sökningen är: flyktingkris, flyktingkatastrof, 

flyktingström, flyktingvåg och flyktingsituation. Dessa valdes eftersom de är synnerligen 

specifika och relativt nyformulerade begrepp som är direkt kopplade till den nuvarande 

flyktingmigrationen till Europa från framförallt Syrien. Alla valda tidningar förutom 

Västerbottens-Kuriren fanns med i sökmotorn Retriever Research. Vi valde emellertid att ha 

kvar denna tidning för att få ett mer representativt urval, då det inte annars fanns med någon 

tidning som representerade norra Sverige. Därmed gick vi in på deras hemsida och 

genomförde samma slags sökning där. Sökmotorn var inte lika avancerad vilket ledde till 

beslutet att använda oss av de sökorden som gav mest träffar; flyktingkris och 

flyktingkatastrof. I övrigt gick vi tillväga på samma sätt som med de andra tidningsartiklarna. 

Efter sökningen med de specifika sökorden filtrerades först och främst resultaten till 

respektive utvald tidning. I nästa steg filtrerades resultatet till de artiklar som respektive 

tidning publicerade under september månad och sedan oktober månad. Retriever Research 

gav oss möjligheten att genomföra en sådan filtrering. Samtliga steg framtill denna punkt kan 

alltså kallas strategiska. I den sista etappen, det vill säga valet av de specifika artiklarna inom 

september- respektive oktobermånad, valde vi istället att dela antalet hittade artiklar i två, 

eftersom vi har valt att välja två artiklar per månad, och valde den artikel i mitten samt slutet 

av urvalet. Om sökmotorn visade 50 artiklar under september, valde vi alltså artiklarna med 

nummer 25 och 50.  

 Vi identifierar vissa brister med metoden, såsom att det vissa dagar kunde 

skrivas mer eller mindre artiklar relaterade till flyktingmigrationsdiskursen på grund av 

sammanträden eller händelser som fått mer uppmärksamhet (Esaiasson 2010: 201-202). Dock 

anser vi att dessa brister är överkomliga och att vi genom ett någorlunda stort antal artiklar 

från olika tidningar kan få en relativt bred bild av flyktingmigrationsdiskursen. 
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6. Resultat och analys 

I följande kapitel börjar vi med att visa hur flyktingarna, eller outsiders, porträtteras på olika 

sätt i diskursen och går sedan vidare till hur etablerade svenskar framställs. Resultaten 

presenteras tillsammans med språkliga analyser av textdimensionen samt med anknytning till 

den sociala praktiken, genom att vara indelade i olika teman och specifika koder kopplade till 

våra teoretiska utgångspunkter. Sist kommer en analys av den diskursiva praktiken, det vill 

säga, av interdiskursivitet och intertextualitet i diskursen.  

  

6.1. Outsiders 

Det viktiga i framställningen av outsiders är att de som tillhör denna grupp inte anses kunna 

definiera sig själva, det är istället de etablerade som tillskriver outsiders deras gruppidentitet. 

Som våra resultat nedan visar är detta även fallet i flyktingmigrationsdiskursen, där det endast 

är etablerade svenskar som beskriver och diskuterar om flyktingarna från sina perspektiv 

medan flyktingarna är frånvarande i skapandet av diskursen och utesluts ur processen. 

Sålunda följer porträtterandet av flyktingarna till stor del Saids (2008) dogmer om 

orientalism. När de väl syns eller kommer till tals, framställs de på ett stereotypt sätt, oftast 

som offer, genom metaforer eller som kvantitativa massor, vilket Gale (2004), Wright (2001, 

2002) samt Khosravinik (2009) nämner i sina studier. Två återkommande mönster i 

porträtterandet av flyktingmigrationen och av flyktingarna är risk, vilket kan kopplas till hur 

Beck (1998) beskriver det högmoderna samhället, samt avhumanisering, som i sin tur är en 

relativt vanlig mekanism i media men som exempelvis Brune (2000) tar upp om som ett 

särskilt drag i beskrivandet av muslimer. I detta fall sker avhumaniseringen av flyktingar på 

ett specifikt sätt där människor exempelvis likställs med stora vattenmassor.    

 

6.1.1. En riskcentrerad och avhumaniserad framställning av flyktingmigrationen 

Risker och osäkerhet präglar flyktingdiskursen i sin helhet och flyktingmigrationen framställs 

som ett problem och ett hot, både explicit och implicit, vilket även påverkar hur flyktingarna 

framställs. De mest självklara exemplen på detta är vilka begrepp som diskursen har valt att 

namnge det som pågår, de mest använda är: flyktingkris, flyktingkatastrof, flyktingström, 

flyktingvåg och flyktingsituation. 

                  Ordet ”kris” ger direkta associationer till en akut, svårhanterlig händelse och 

porträtterar migrationen som något hotfullt, negativt och problematiskt som kräver någon typ 

av ”hantering” för att ordnas med bland annat nationella och europeiska politiska 
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”krismöten”. Redan här kan en koppling göras till hur Beck (1998) beskriver det högmoderna 

samhället som organiserad med utgångpunkt i att skydda sig från potentiella hot och risker. 

Ett exempel på hur begreppet “flyktingkris” används är: ”Flyktingkrisen kastar sin skugga 

över riksmötets öppnande idag” (Kungen talade om flyktingkrisen, 2015). Denna sats har hög 

transitivitet och flyktingmigrationen personifieras som ett subjekt eller aktör som orsakar och 

för med sig problem, vilket dramatiskt uttrycks med liknelsen ”kastar sin skugga”. Meningen 

är även skriven i objektiv modalitet, där utsagan framställs som självklar fakta och inte som 

en specifik tolkning eller ett påstående. Genom att använda sig av dessa uttryck skuldbeläggs 

flyktingarna samtidigt som detta framställs som en absolut sanning. Dessutom finns ett 

mönster där ordet “akut” sätts framför “flyktingkris”, exempelvis “Under sommarens akuta 

flyktingkris…” (Velkommen, hej, tervetuloa, 2015) och “Den akuta flyktingkrisen och det 

växande utanförskapet måste adresseras kraftfullt” (Tillfälliga uppehållstillstånd löser inte 

akut flyktingkris, 2015). Konsekvensen av detta blir att flyktingmigrationen framställs som 

ännu farligare och ger associationer till den medicinska diskursen och riskfyllda sjukdomar 

såsom akut sinuit, något vi måste bota. Ett annat exempel på sådana sjukdomsassociationer är 

“Problemet är att regeringen och tre allianspartier har olika recept för hur flyktingströmmen 

ska mötas” (Svårt för Löfven att göra upp med alliansen om flyktingar - med MP i regeringen, 

2015). Jämförelser med andra världskriget är ett annat återkommande mönster i denna 

diskurs, exempelvis: ”Allt samverkar till att skapa den värsta flyktingsituationen sedan andra 

världskriget” (Dags för fler att dra sitt strå till stacken, 2015); “Inte sedan det andra 

världskrigets slutskede efter 1945 har så många flyktingar rört sig över Europa” 

(Flyktingarna har rört sig genom Europa i alla tider, 2015);”Inte sedan slutet på andra 

världskriget har så många människor varit på flykt” samt ”Han inledde med att berätta om… 

ett läger för överlevande från koncentrationslägren” (Kungen talade om flyktingkrisen, 

2015). Dessa jämförelser kontribuerar till den redan existerande hotbilden av 

flyktingmigrationen och ger intrycket av att den är historiskt unik och allvarlig. Samtidigt 

beskrivs flyktingmigrationen som något som endast förvärras, vilket bland annat kan 

illustreras med dessa citat: “I fokus står flyktingkrisen som den senaste tiden visat tecken på 

att bli värre och värre” (Merkel ryter till om flyktingar, 2015) och “Detta är bara början på 

krisen” (Joschka Fischer: Bryt EU:s handlingsförlamning, 2015). Flyktingmigrationen 

framställs alltså som en kris men inte som vilken kris som helst utan som en “akut”, historiskt 

unik och fruktansvärd kris i likhet med andra världskriget som dessutom endast ser ut att bli 

“värre och värre”.   
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                  Bilden av den pågående flyktingmigrationen som ett tilltagande hot och risk 

förstärks av de andra begreppen som används, som katastrof, ström och våg. Dessa begrepp 

har emellertid även effekten av flyktingarnas anonymisering och avhumanisering. ”Katastrof” 

har en negativ, oroväckande klang och associationerna går till fruktansvärda, oförutsedda 

händelser som står utanför vår kontroll. Användandet av orden ”ström” och ”våg” fungerar 

vidare som metaforer, där flyktingarna porträtteras som en okontrollerbar vattenmassa, till 

exempel: ”I våras var den okontrollerbara vågen över medelhavet via Libyen i mediernas 

fokus” (”I Libyen väntar en miljon människor på att ge sig av”, 2015), “Tillströmningen 

saknar historisk motsvarighet” (Hela Sverige skramlar, bokstavligen, 2015) samt “Under 

hösten har flyktingströmmarna till Europa och Sverige tilltagit allt mer”(Tillfälliga 

uppehållstillstånd löser inte akut flyktingkris, 2015). Andra exempel på detta är 

“Flyktingkatastrofen blåser inte över inom överskådlig tid…” (Merkel ryter till om flyktingar, 

2015), “Om flödet fortsätter i nuvarande takt…” (Stängde gränsen för asylsökande, 2015) 

samt uttryck som flyktingarna ”väller in” över nationsgränserna (Snart är gränser allt vi pratar 

om, 2015). Dessa ordval för tankarna bort från det mänskliga och för dem istället till naturens 

dimension och krafter, där flyktingmigrationen liknas med en form av naturkatastrof som en 

tsunami, och resulterar i att flyktingarna avhumaniseras till en anonym och hotfull 

okontrollerbar (vatten)massa som ökar alltmer och som måste stoppas eller “bromsas” (Svårt 

för Löfven att göra upp med alliansen om flyktingar - med MP i regeringen, 2015). Dessutom 

ger det intrycket av att flyktingmigrationen är “naturligt” uppkommen utan någon definierad 

ansvarsbärare - fokus läggs på hur själva migrationen för med sig fruktansvärda konsekvenser 

samtidigt som människorna själva och vad som ligger bakom dessa människors flykt 

negligeras. Avhumanisering och anonymisering av flyktingarna är således ett återkommande 

mönster i diskursen genom bland annat associationer till naturkatastrofer. Ett annat tydligt 

exempel på avhumanisering är från artikeln ”Hela Sverige skramlar, bokstavligen” (2015) 

som handlar om hur många ensamkommande barn som kommer in och hur detta är en börda 

för Sveriges ekonomi. Författaren väljer dock att avhumanisera dessa barn genom att inte 

använda ordet ”barn” en enda gång i sin artikel. Istället används helt enkelt uttrycket 

”ensamkommande” tillsammans med många höga siffror som representerar deras stora antal 

samt hur kostsamt det är att hjälpa dem. Denna fokus på ansiktslös kvantitet där flyktingarna 

representeras med höga siffror, ofta i en hotfull kontext där det ges ett intryck av en 

massinvasion som inte går att kontrollera och som blir värre och värre, präglar diskursen i sin 

helhet, förutom några få undantag. Några tydliga illustrationer är: “Men när prognosen pekar 

mot 180 000 asylsökande i år och kommunerna dignar under bördan…”(Svårt för Löfven att 
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göra upp med alliansen om flyktingar - med MP i regeringen, 2015); “Totalt under årets 

första 10 månader har det därmed anlänt 13 500 ensamkommande. Antalet överträffar med 

råge beskedet från juli… Då trodde man att 12000 skulle komma under hela året, vilket ändå 

var en 50-procentig ökning från aprilprognosen.” (Sverige skramlar, bokstavligen, 2015); 

“Runt 7000 flyktingar kommer nu varje dag till de grekiska öarna jämfört med cirka 4500 i 

slutet av september” (Flyktingström ökar inför höststormar, 2015) och “Samtidigt som 

prognoserna över flyktingströmmarna från Turkiet och Balkan hela tiden skrivs upp, väntar 

en miljon flyktingar på att… ta sig från Libyen till Italien och EU” (I Libyen väntar en miljon 

människor på att ge sig av, 2015).    

                  Exemplen ovan illustrerar hur flyktingmigrationen beskrivs som något riskfyllt 

och problematiskt på ett mer uttalat vis, men även mer humanitära diskurser påvisar dessa 

tendenser. Begreppet flyktingsituation framstår till exempel som ett mer neutralt begrepp än 

“flyktingkris” men har ändå en viss negativ konnotation i denna specifika diskurs då det ofta 

används i en negativ kontext, till exempel i satsen ”En kaotisk situation…” (Flyktingström 

ökar inför höststormar, 2015). I likhet med detta kan utsagor om flyktingmigrationen som i 

första anblick uppfattas som positiva, till exempel där det används humanitära argument, 

implicit förstärka uppfattningen av flyktingmigrationen som negativt och riskfyllt genom att 

skildra det som en “utmaning”, en “börda” eller varningar om att situationen inte ska 

“underskattas”, exempelvis: ”På flera sätt har utmaningarna denna gång varit svårare att 

hantera” (Flyktingarna har rört sig genom Europa i alla tider, 2015) och “EU-kommissionen 

föreslog idag ett extra öronmärkt ekonomiskt stöd på 1,7 miljarder euro för att hjälpa 

medlemsländerna att hantera flyktingströmmarna” (Kommissionen varnar EU-länder, 2015). 

Ett ytterligare exempel på detta är oron över konsekvenserna av mottagandet av flyktingbarn: 

“Det är klart att man undrar hur det ska gå om man får sju, åtta nyanlända barn i en klass… 

Bara sen i våras har tillströmningen av flyktingar gjort att skolan fått starta en helt ny 

klass...” (De öppnade sin famn - nu vill de ha stöd, 2015). I den sista meningen ser vi återigen 

hur flyktingbarnen först framställs som en “ström”, vilket ger bilden av en anonym, 

avhumaniserad massa. Dessutom används hög transitivitet, där barnen skildras som 

ansvarsfullt subjekt som påtvingar obekväma och kostsamma förändringar. Med andra ord 

leder denna utsaga till att flyktingmigrationen beskrivs som problematisk och att skulden 

läggs på flyktingbarnen - om än på ett indirekt sätt.    

 



23 
 

6.1.2. Stereotypisering av “den andre” 

Det är emellertid inte alla fall som flyktingarna avhumaniseras till en anonym och hotfull 

massa. I ett fåtal av artiklarna är flyktingarna illustrerade på ett personligt plan där de själva 

intervjuas och får komma till tals. Endast en artikel handlar om flyktingar utanför Europa, 

vilket är anmärkningsvärt eftersom det endast är en liten minoritet av flyktingar som tar sig 

innanför Europas gränser. I enlighet med Said (2008) visar detta hur västvärlden exkluderar 

nyheter från andra delar av världen och väljer ut ett mycket begränsat material med koppling 

till Mellanöstern. Materialet väljs utifrån västvärldens premisser och intressen, vilket enligt 

Said (2008) är ett sätt att upprätthålla deras maktövertag. I likhet med det som Wright (2001, 

2002), van Dijk (2005) och Khosravinik (2009) har kommit fram till visar empirin väven att 

det finns en begränsad och ensidig bild av flyktingarna. Denna aspekt är också framträdande i 

Saids teori, där han menar att väst i princip alltid ger en endimensionell och icke-nyanserad 

bild av personer med rötter eller koppling till Mellanöstern. 

I en av artiklarna (Lahdo ser till att vi får mötas, 2015) intervjuas en före detta assyrisk 

flykting, Lahdo, som är mycket engagerad i integrationen av andra flyktingar. Han framställs i 

texten som en ”eldsjäl” som arbetar med projektet flyktingguide/språkvän för att skapa 

relationer mellan etablerade svenskar och nya svenskar. Artikeln ger en positiv bild av Lahdo 

och han framställs som en av de etablerade i samhället. I slutet kommer det dock fram att han 

själv är en före detta flykting som är tacksam över att ha fått komma till Sverige. Artikeln 

nämner att han var exkluderad och otrygg i hemlandet Turkiet men att det är i Göteborg som 

han känner sig som hemma. Denna bild av den sympativäckande ”tacksamme flyktingen” 

återkommer i den tidigare forskningen av bland annat Wright (2001, 2002). Det kan även 

kopplas till det Brune (2000) nämner om kristna assyriska flyktingar, hur de framställs som 

ganska lika västlänningar samtidigt som det mellan raderna uppfattas som att Turkiet, ett känt 

muslimskt land, är barbariskt och otryggt. Detta förstärker förutom den svenska humana 

självbilden som en slags rationell räddare även den stereotypa bilden av Orienten som 

oföränderlig, irrationell, barbarisk och omodern, vilket Said (2008) påpekar i sin första och 

andra dogm. Samtidigt som Lahdo på ett sätt tillhör de etablerade genom att ha utbildat sig, 

jobbat och bott i Sverige en längre tid, blir uppmärksammandet av hans bakgrund ett indirekt 

sätt att påpeka att han ändå inte räknas som ”riktigt svensk”. Han har förvisso varit i Sverige 

sedan 1979 men framställs samtidigt som ett praktexempel på lyckad integration som ger 

näring till den svenska stoltheten, då han fått ett nytt och bättre liv här. På så vis hamnar fokus 

i artikeln på hur bra Sverige är och tar endast upp detaljer som förstärker den positiva bilden 

och tacksamheten som en före detta flykting fortfarande känner efter 30 år i landet. 
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Den enda artikeln med bas utanför Europa, "Vem kan leva på fyra kronor om dagen?" 

(2015), handlar om Libanon där de flesta syriska flyktingar finns i nuläget. Unikt med artikeln 

är att flyktingarna intervjuas direkt av reportern samt att de även figurerar med sina förnamn 

och ibland även med efternamn. Redan i början av artikeln står det "Förhållandena för 

syriska flyktingar har försämrats markant i Libanon på bara några månader. Det kan vara ett 

skäl till den enorma flyktingström som Europa upplevt den senaste tiden". Dessa rader påvisar 

direkt hur den så kallade flyktingströmmen endast benämns med koppling till Europa och hur 

Europa drabbas av flyktingarnas försämrade villkor. En stereotypisk, sympativäckande bild av 

olika namngivna flyktingar målas upp. De lever i misär och har inte möjlighet att jobba på 

grund av dyra arbetstillstånd. Hammad berättar: "Om inte armén fångat in mig och tvingat 

mig att slåss så hade Islamiska staten hittat mig och skurit halsen av mig". Att deras hemland 

Syrien återberättas på detta sätt förstärker den västerländska bilden av Mellanöstern som 

primitivt och irrationellt. Framställningen gäller emellertid inte endast krigsdrabbade Syrien 

utan även grannlandet Libanon, där det lyfts fram hur de har misslyckats med att ta hand om 

de syriska flyktingarna. Detta påvisar en generalisering av hur Mellanöstern ser ut. Det är inte 

bättre i grannlandet som har fred, de är lika barbariska ändå eftersom de försummar 

flyktingarna. "I Libanon måste flyktingar hitta sitt eget boende och laga sin egen mat" är en 

indirekt men tydlig hänvisning till Sverige och dess välfärdssystem som ger både tak över 

huvudet och pengar. Ännu en gång kan Saids (2008) begrepp komma till användning, 

västvärlden definierar sig själva genom att jämföra sig med öst. Det går att avläsa mellan 

raderna att i kontrast till Libanon, som är omodernt och underlägset, är Sverige modernt och 

ansvarsfullt.  

Exempel på hur en negativ bild av libaneserna framkommer är: "Alla som bor här 

betalar drygt 400 kr i månaden i hyra för markägare. Jag räknar snabbt till över tio hus. Det 

betyder mer än 4000 kr i månaden i inkomst för en bit land som annars inte använts till annat 

än betesmark". Libaneser framstår som hänsynslösa och utnyttjande, vilket i sin tur indirekt 

kopplas till att Sverige behandlar flyktingarna på ett mycket mer värdigt sätt. Meningen "De 

över en miljon flyktingarna har inneburit en enorm börda för ett land med knappa fyra 

miljoner invånare" avhumaniserar ännu en gång flyktingarna även om artikeln till stor del 

består av personliga möten och intervjuer med enskilda flyktingar. Detta gör att artikeln ändå 

följer samma typ av flyktingdiskurs med betoning på kostnader, börda och problematik som 

det övriga materialet. 

Den sista mer personliga artikeln om flyktingar handlar om kommunen Östra Göinge 

som tar emot flest flyktingar i Skåne räknat till befolkningsmängd. I artikeln framträder flera 
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flyktingar med sina namn, däribland de ensamkommande flyktingbarnen Amin och Hamza 

från Syrien. Det målas upp en dramatisk bild av hur de tvingades fly från sitt hemland och hur 

de nu befinner sig i säkerhet med jättebra lärare och möjlighet till utbildning, även om de 

längtar efter sina familjer. Denna framställning ger en mer nyanserad bild jämfört med det 

övriga materialet. Killarna berättar även hur de fått svenska kompisar och att de tränar och 

umgås med vänner på fritiden. Dock skiljer sig porträtterandet när artikeln beskriver en grupp 

tjejer: "På en gräsklädd kulle sitter ett gäng tjejer. De bär alla hijab, jeans och gympadojor." 

"Men de gör också planer för framtiden. "Läkare" vill de bli. "Apotekare". Bara Alaa har 

tänkt bli flygvärdinna. Fast det kanske man inte kan bli här i Sverige om man bär hijab? 

Säger hon fundersamt" (De öppnade sin famn - nu vill de ha stöd, 2015). Att direkt nämna 

hijaben som en relevant beskrivning av tjejerna belyser hur de direkt uppfattas som outsiders 

eftersom huvudduken är en detalj som ofta förknippas med muslimska kvinnor. Det pekar 

indirekt på att en tjej från Mellanöstern är mer traditionsbunden och därmed inte är lika 

modern som västerländska tjejer. Det framstår även som att Alaa befinner sig ännu längre bort 

från de etablerade, då hon inte funderar på att bli apotekare eller läkare som kräver en högre 

akademisk utbildning. Repliken kan också kopplas till vilka fördomar som anses råda från 

outsiders gentemot de etablerade och vilka typer av idéer Orienten har om västvärlden, till 

exempel att bärandet av hijab inte skulle vara tillåtet inom vissa yrken.   

                  Artikeln fortsätter med att stereotypisera invandrarmän som hotfulla eller 

omoderna som lever kvar i det traditionsenliga: "En del män från vissa kulturer gillar inte att 

deras fruar går på kvinnoträffar. Då försöker jag prata med dem och förklara att här i 

Sverige har alla människor rätt att utbilda sig och jobba". Detta reproducerar den stereotypa 

bilden av speciellt männen som omogna och primitiva. Kvinnorna uppfattas samtidigt som 

offer, de vill utbilda sig och jobba men får inte av sina män. Om en etablerad svensk förklarar 

situationen för mannen kan han dock "civiliseras" och på så sätt övertalas till att ge sitt 

godkännande. Att kvinnan överhuvudtaget behöver sin mans godkännande visar emellertid 

också på en primitiv och patriarkal kultur. Vi menar inte att sådana män inte existerar, men 

problemet i empirin är att det är en av få återkommande porträtteringar av män från 

Mellanöstern. Det leder till en reducerad och onyanserad bild av dessa människor samtidigt 

som den förstärker redan etablerade stereotyper hos majoritetsbefolkningen.  

Ett sista exempel på Saids (2008) tes om hur västvärlden ser på icke-västerländska 

människor, i synnerhet föreställningen om männen som lata och primitiva, återspeglas här: 

"Affe dyker upp i sällskap med 24-årige Baraka Sebise från Kongo, som kom till Sverige för 

två år sen, men pratar redan felfri svenska.". Detta är beröm men påvisar samtidigt tanken om 
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att det är smått otroligt att Baraka kan prata flytande svenska efter två år i landet. Hans person 

kopplas endast till hur väl han kan det svenska språket och inte till personliga egenskaper. 

Baraka är dock inte från Mellanöstern, men det tyder på att Saids (2008) teori kan ha en 

vidare applicerbarhet och kopplas till andra män med utomeuropeiska rötter. 

 

6.1.3. Hot mot samhällsordning 

Samhällets generella instabilitet och riskfyllda position är en central tråd i diskursen, vilket 

återigen kan ses i ljuset av Becks (1998) risksamhälle. I denna kontext porträtteras 

flyktingmigrationen som ett mer konkret hot mot samhällsordningen och de etablerades 

sammanhållning, som enligt Elias och Scotson (2010) är detsamma som de etablerades 

maktposition. Ett citat som tydligt illustrerar detta är: “Sveriges läge är utsatt: Akut 

flyktingkris. Hotfullt Ryssland. Och en global ekonomi som är allt annat än stabil. Just då 

utbryter inrikespolitiskt kaos” (Svårt för Löfven att göra upp med alliansen om flyktingar - 

Med MP i regeringen, 2015). Här listas olika “källor” till den stora samhällskris som beskrivs, 

först på listan står den “akuta flyktingkrisen”. Vi kan också se en tydlig användning av 

objektiv modalitet tillsammans med dramatiska utsagor om hur det är obestridlig fakta att 

Sverige är hotad på alla fronter och riskerar kollaps. Detta sätt att uttrycka sig, där “hotet” i 

framställs med sanningsmodaliteter, kommer vi att se i många av exemplen nedan. Vi har 

kunnat identifiera tre samhällsområden som i denna diskurs anses vara hotade av just 

flyktingmigrationen: ekonomi, politik och ideologi.     

                  I den ekonomiska diskursen om flyktingmigrationen porträtteras flyktingarna 

om och om igen som en börda och en kostnad, oftast skrivet i objektiv modalitet som ger 

uttryck för att det är en sanning, inte en åsikt. Exempel på detta är: “Kostnaden för 

migrationen fortsätter att öka och behöver tryckas tillbaka” (Tillfälliga uppehållstillstånd 

löser inte akut flyktingkris, 2015); “Vi står inför en välfärdskollaps!” (Svårt för Löfven att 

göra upp med alliansen om flyktingar - Med MP i regeringen, 2015); “Kostnadsökningarna 

på migrationsområdet tas sedan länge direkt från biståndet...” och “Hela Sverige skramlar, 

och i statens kista skramlar det nu bokstavligen” (Hela Sverige skramlar, bokstavligen, 2015). 

Även när flyktingmigrationen inte uttryckligen skildras som en kostnad eller ekonomisk börda 

lyser denna föreställning igenom på andra sätt. I ett försök att spela ned de negativa effekterna 

av flyktingmigrationen skriver en författare exempelvis: “Miljoner syrier i det närmaste 

grannskapet skapar inga dramatiska politiska kriser (om än svåra ekonomiska och sociala 

problem)” (Flyktingarna har rört sig genom Europa i alla tider, 2015). Som läsare kan man 
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fråga sig om författaren egentligen har som syfte att skrämmas, inte argumentera för att hjälpa 

flyktingarna. Andra exempel är genom att tala om hur EU ger länder bistånd för att hjälpa 

länder med “hanteringen” av “flyktingkrisen”, exempelvis 5 miljoner euro till Frankrike 

(Merkel ryter till om flyktingar, 2015) och en miljard euro till Turkiet (EU-stöd lovas Turkiet 

i flyktingkris, 2015). Ett tredje exempel är diskurser om kostnadseffektivitet i 

flyktingmottagningen, till exempel “Östra Göinge har gott om bostäder och lokaler som gör 

det möjligt att ta emot flyktingar. Därför har kostnaderna än så länge kunnat hållas nere...” 

(De öppnade sin famn - nu vill de ha stöd, 2015) och “Det är väldigt mycket integration för 

väldigt lite pengar” (Lahdo ser till att vi får mötas, 2015). 

                  Flyktingmigrationen beskrivs också som ett hot mot den politiska 

sammanhållningen, på EU-nivå och nationell nivå. Ett exempel på detta är meningen: 

“Flyktingströmmen delar Norden” (Velkommen, hej, tervetuloa, 2015), ”Flyktingströmmen 

sätter sammanhållningen inom EU på svåra prov” och “... Den jämförelsevis begränsade 

flyktingström som knackar på Europeiska unionens portar har skapat politisk turbulens i flera 

medlemsländer” (Flyktingarna har rört sig genom Europa i alla tider, 2015). Här används inte 

bara objektiv modalitet men även hög transitivitet där “flyktingströmmen” får ta ansvar för 

splittringen. Andra exempel är: “Schengensamarbetet hotas utan en rättvisare fördelning av 

asylsökade mellan medlemsländerna” (Merkel ryter till om flyktingar, 2015); ”Rosenberg 

sade att det nya Europa alltmer liknar det gamla och varnar för splittring och 

självförstörelse” (Kungen talade om flyktingkrisen, 2015); hur ovilja att samarbeta “... hotar 

påskynda uppluckringen av solidaritet inom EU och förstärka trenden till upplösning” 

(Joschka Fischer: Bryt EU:s handlingsförlamning, 2015), retoriska frågor som “Hur ska 

gällande europeiska förordningar kunna upprätthållas? Dublin- och Schengenavtalen?” samt 

återigen tydligt hög transitivitet och sanningsmodalitet där flyktingarna skuldbeläggs för att 

skapa politisk splittring, vilket kan illustreras med satsen “strömmen av flyktingar har redan 

rivit upp breda klyftor mellan EU:s medlemsstater...”(Snart är gränser allt vi pratar om, 

2015). Artikeln “Svårt för Löfven att göra upp med alliansen om flyktingar - med MP i 

regeringen” (2015) genomsyras av hot om inrikespolitiskt kaos som är direkt relaterad till 

“flyktingkrisen”, bland annat genom att påstå hur “problemet är” att partierna har olika 

“recept” på hur “flyktingströmmen ska mötas” och genom uttalanden som: “Precis som väntat 

blev det hård strid om flyktingkrisen” samt “Även om det blir knepigt att få ihop en 

blocköverskridande uppgörelse om flyktingar så går den verkligt djupa sprickan i 

migrationspolitiken mellan SD och de sju andra partierna”. Även artikeln “Flyktingkris i 

fokus under riksdagsstart” (2015) handlar om hur “flyktingkrisen” är en fråga som delar 
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riksdagen och de olika partierna, synnerligen mellan blocken och mellan SD och de andra 

partierna. Splittring och oenighet inom enskilda partier lyfts också fram i diskursen, 

exempelvis i “Tillfälliga uppehållstillstånd löser inte akut flyktingkris” (2015), där Muf- 

ordförande Rasmus Törnblom kritiserar Moderaternas förslag kring flyktingmigrationen. 

Följaktligen byggs det upp en bild i diskursen där flyktingmigrationen splittrar den politiska 

sammanhållningen i EU och inom Sverige och varnar för fullständigt politiskt kaos.      

                  Till sist har vi även sett hur flyktingarna skuldbeläggs, även om det sker på ett 

implicit och måhända ogenomtänkt sätt, för ökningen av högerextremism och 

främlingsfientlighet i Sverige och i världen. Ett exempel finns att hitta i artikeln “Vi måste 

höja våra röster mot rasismen” (2015), där Mona Sahlin med en känslosam, dramatisk 

humanitär diskurs argumenterar emot rasismens “mörka krafter” som ökar i och med den 

pågående “flyktingkrisen”, till exempel: “Också idag finns en ideologisk extremhöger som 

hämtar näring från dagens flyktingkris”. Ytterligare exempel är: “Det är ett politiskt faktum 

att främlingsfientliga stämningar breder ut sig” (Flyktingarna har rört sig genom Europa i 

alla tider, 2015); “Den stora utmaningen är en ökning av populistisk politik” (Flyktingström 

ökar inför höststormar, 2015) samt ett flertal beskrivningar av främlingsfientliga reaktioner i 

synnerligen Danmark och Finland i artikeln “Velkommen, hej, tervetuloa” (2015), där 

författaren bland annat jämför vissa händelser i Finland med Ku Klux Klan. Ett sista exempel 

kommer från artikeln “Vem kan leva på fyra kronor om dagen?” (2015), där författaren 

avslutar skildringen av flyktingarnas situation i Libanon med att främlingsfientlighet har ökat 

där efter att flyktingarna har kommit: 

 

“Ett skäl kan vara att den tidigare generositeten från vanliga libaneser i ökad 

utsträckning har övergått till främlingsfientlighet. Bashir Abu-Sadr som vi träffar i 

centrala Beirut pekar på en grupp människor bakom sig. Syrierna är överallt, klagar 

han. I varenda stad och varenda by. De tar alla jobben från vanliga libaneser. Jag tror 

inte det är kriget som fått dem att fly. De är här för att tjäna pengar. Mannens 

uppfattning blir allt vanligare i dagens Libanon.” 

 

6.1.4. Lösningar: kontroll, utveckling och sammanhållning 

Diskursen präglas av uppfattningen att flyktingmigrationen är ett hot mot Sverige, EU och 

västvärlden i stort. Som tidigare nämnts används ofta negativa begrepp och metaforer som har 

koppling till andra världskriget och naturkatastrofer, vilket förstärker hotbilden ännu mer. 

Detta kan förstås utifrån Becks (1998) teori om risksamhället och Elias och Scotson (2010) 
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teori om etablerade och outsiders, vilka är stora teorier som kan appliceras på många 

empiriska områden. Detta är emellertid även kärnan i Saids (2008) teori samt en tes som 

återkommer i den tidigare forskningen, vilka är mer specifika i förhållande till det empiriska 

område vi studerar. Said (2008) argumenterar för att väst har olika sätt att hantera detta hot, 

vilka alla utgår från kontroll. Olika former av kontroll i hanterandet av flyktingmigrationen är 

ett återkommande mönster i vår empiri. Det är främst kontroll av gränser som vi 

uppmärksammat men även kontroll genom utveckling, som syftar på att göra outsiders mer 

lika de etablerade och på så sätt minimera hotet. 

                  Ökad kontroll är något som återkommer i ett flertal artiklar, det handlar främst 

om enskilda landsgränser i Europa men även EU:s gränser. Det kan även handla om gränser 

som ligger i närheten av EU, exempelvis Turkiet, som fungerar som ett transitland för 

flyktingar på väg till Europa. Exempel på detta är: ”Turkiet ska även med EU:s hjälp stärka 

sin kustbevakning genom fler patruller och modernare utrustning.” och ”EU och Turkiet ska 

hjälpa varandra att få ordning på flyktingkrisen, med stärkta gränser och mer pengar till 

flyktingläger.”(EU-stöd lovas Turkiet i flyktingkris, 2015). Båda dessa citat utgår från att det 

är nödvändigt att minska antalet inkommande flyktingar och få kontroll över vilka som släpps 

in i Europa med stärkta gränskontroller. Det är fokus på kvantiteter och mycket pekar på en 

oro över att det släpps in alldeles för många flyktingar, då det blir svårare att hålla dem under 

uppsikt. Enligt Said (2008) är denna typ av kontroll kopplad till fruktan över att flyktingarna 

på något sätt ska ta över Europa och förändra demografin, de etablerades värderingar och 

kultur. Det finns en rädsla för att outsiders blir dominerande majoritet och att begränsa antalet 

flyktingar blir sålunda ett sätt att undvika det hotet. Förutom kontrollen vid EU:s gränser finns 

även ett annat förslag på ökad kontroll, nämligen NATO. Ordning och reda ska säkerställas 

med militära insatser, vilket indirekt syftar på ett krigsscenario. Detta kan i sin tur kopplas till 

det som Said (2008) benämner pacificering som innebär att de etablerade skyddar sig genom 

att eliminera hotet med hjälp av militär intervention. Tydlig referens till en krigssituation ses i 

dessa citat: ”Nato framför allt. Nu behöver vi bygga säkerhet tillsammans med andra i en 

orolig omvärld.” (Kinberg Batra om flyktingkrisen i ”Kungen talade om flyktingkrisen”, 

2015) samt “Österrikiska säkerhetsstyrkor stoppade samtidigt tåg med destination München i 

Tyskland” (Merkel ryter till om flyktingar, 2015). 

Exempel på hur outsiders måste disciplineras eller förändras för att accepteras av de 

etablerade återfinns i citatet av en eldsjäl som själv invandrat. Hon beskriver hur viktigt det är 

att lära flyktingar oskrivna regler i samhället: "Det är enkla saker. Att inte prata på biblioteket 

eller vara för högljudd på badhuset. Att snällt stå i kö i affären. Att hålla tider. Om man 
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bryter mot sånt blir det lätt irritation, förklarar Florence". Detta kan tydligt kopplas till det 

Said (2008) tar upp om att västvärlden ser sig som en ansvarsfull aktör och förebild som 

måste lära de primitiva och ociviliserade människorna från öst att bete sig på ett normalt och 

anständigt sätt. Flyktingarna måste assimileras och bli mer lika de etablerade 

västerlänningarna och lämna sitt primitiva uppförande, vilket Said (2008) kallar kontroll 

genom utveckling. Detta exempel visar även på att outsiders, i enlighet med Elias och Scotson 

(2010), inte kan tillhöra den etablerade gruppen om de inte först förändrar sitt beteende och 

underkastar sig de etablerades normer.   

Ett annat exempel på hur flyktingarna kan kontrolleras genom utveckling är MUF:s 

kritik mot de tillfälliga uppehållstillstånden som ska gälla i tre år och endast förnyas om 

personen har ett arbete: “Med vår stelbenta arbetsmarknad tar de allra flesta betydligt mer än 

tre år att komma i arbete. Det innebär alltså att personer som under tre år fullföljt 

utbildningsinsatser, lärt sig svenska och kommit långt i etableringen i Sverige kommer att 

skickas tillbaka till ett land i ruiner. Det är såväl ologiskt som ekonomiskt slöseri.” 

(Tillfälliga uppehållstillstånd löser inte akut flyktingkris, 2015). Detta pekar på viljan att satsa 

på flyktingarna och göra dem till en resurs, fokus ligger dock på att det blir en stor ekonomisk 

förlust (för Sverige) om de skickas tillbaka till sina hemländer efter tre år. På så sätt debatteras 

det över huvudet på flyktingarna samtidigt som de avhumaniseras och reduceras till 

ekonomiska summor som skulle kunna vara till Sveriges förmån. Artikeln har dessutom fokus 

på hur viktigt det är att flyktingarna utbildar sig. Detta är paradoxalt eftersom många redan 

har en högre utbildning men stöter på svårigheter med valideringen, vilket i sig påvisar en 

misstänksamhet mot icke-västerländska utbildningar då de uppfattas som omoderna eller 

mindervärdiga i jämförelse med svensk utbildning. Ett liknande citat återfinns i artikeln “Bryt 

EU:s handlingsförlamning”(2015): “Europas arbetskraft måste växa, och det är bara en av 

flera anledningar till att européerna måste sluta behandla migranterna som ett hot och börja 

se dem som en möjlighet”. Detta citat argumenterar för att flyktingarna inte ska ses som ett 

hot men framställningen blir ändock ensidig. Europa ska endast ta emot flyktingar för att de 

kan vara gynnsamma, inte på grund av andra mer humanitära skäl. Flyktingarna porträtteras 

alltså som ekonomiska möjligheter om de utbildar sig och uppnår svensk standard, vilket kan 

ses som en annan typ av kontroll genom utveckling.   

                  Förutom olika typer av kontroll presenteras ökad solidaritet och sammanhållning 

som ett sätt hantera det uppfattade hotet. Det finns en tydlig koppling i empirin mellan 

flyktinghantering, solidaritet, sammanhållning och samarbete. Det klagas på bristen på dessa 

aspekter samtidigt som det finns en betoning på hur den existerande solidariteten måste tas 
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tillvara. Hotet påverkar alla och det bästa sättet att hantera det anses vara genom 

gemensamma åtgärder. Detta kan kopplas till hur Beck (1998) beskriver källan till 

sammanhållning i risksamhället, vilken grundas på fruktan för ett gemensamt hot istället för 

att grundas på en positiv jämlikhetssträvan. Resultaten visar även på det som Ritzer (2009) 

talar om som ”förebyggande, reducerande och kanaliserande åtgärder” i risksamhället, då 

ökad sammanhållning kan ses som ett sätt att kanalisera det väntande hotet. Enligt Elias och 

Scotson (2010) är tät sammanhållning dessutom de etablerades källa till makt. Att arbeta för 

att öka sammanhållningen och solidariteten blir sålunda ett försök att behålla och försvara sin 

överlägsna maktposition. Nedan ges ett antal exempel på detta, på nationell- samt på EU-nivå.   

                  Betoning på solidaritet inom Sverige märks i ett flertal artiklar, bland annat i 

detta exempel: ”Hur flyktingsituationen ska hanteras är ett gemensamt ansvar. Det finns en 

stark vilja att hjälpa till, att vara medmänniska. Låt oss ta fasta vid denna känsla och 

gemensamt finna lösningar att hjälpa människor i nöd. Kanske har denna insikt gjort att vi 

kommit varandra lite närmare” (”Kungen talade om flyktingkrisen”, 2015). Citatet visar på 

hur samarbete mellan de etablerade ses som absolut nödvändigt i hanteringen av 

”flyktingsituationen”. Även uppmaningar till ökad solidaritet återfinns i materialet, till 

exempel av Jacob Wallenberg: "Det känns viktigt att lyfta fram de universella principer och 

värderingar som lagt grunden för det samhälle vi kommit att ta för givet i det öppna 

välfärdslandet Sverige." (Jacob Wallenberg ryter till om flyktingkatastrofen, 2015). 

Ordförande för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Agneta Zedell uttrycker sig vidare 

på följande sätt: "Nu gäller det alltså att ta tillvara det engagemang som finns. I den extrema 

situation där vi nu befinner oss behövs nya sätt att tänka." (Ta tillvara på engagemanget som 

trots allt finns, 2015). Dessa exempel visar hur enskilda medborgare uppmanas till solidaritet 

och samarbete eftersom ”den extrema situationen” berör alla i nationen. 

                  Samarbete på grund av ett gemensamt hot ses även som en viktig fråga på EU-

nivå, exempelvis mellan EU och Turkiet: ”… en miljard euro i stöd [från EU-kommissionen] 

till Turkiet för att handskas med utmaningen av närvaron av syriska och irakiska flyktingar”, 

”Det är tydligt att vi behöver Turkiet” och ”EU och Turkiet måste arbeta tillsammans” (EU-

kommissionens ordförande i EU-stöd lovas Turkiet i flyktingkris, 2015). Dessa citat tyder på 

att hotet är något som berör alla EU-länder och att samarbete är en nödvändighet, då 

nationerna på egen hand endast kan kontrollera hotet till en viss del. Citatet visar även på 

försök att reducera och förebygga risker. Turkiet har ett stort antal flyktingar men behöver 

mer resurser för att kunna hantera den uppkomna situationen. Att EU bidrar med ekonomiska 
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resurser till Turkiet kan alltså tolkas som ett förebyggande arbete för att reducera hotet mot 

EU självt.  

             

6.2. De etablerade 

Alla som inte räknas till gruppen ”flyktingar” tillhör de “etablerade” i denna diskurs, det vill 

säga de som redan är bosatta i Sverige och Europa och som anses ha särskilda rättigheter 

kopplade till detta. Dessa inkluderar rättigheten att delta i diskursen, att definiera flyktingarna 

och att bestämma vad som ska hända med dem. Även rika länder i andra delar av världen 

nämns, exempelvis i artikeln “Dags för fler att dra sitt strå till stacken” (2015), där författaren 

pekar på hur flera utomeuropeiska länder knappt hjälper till i mottagandet av flyktingarna. 

Fokus i diskursen ligger dock främst på Sverige och på EU. Dessa är stora gemenskaper och 

sammanhållningen bygger bland annat på föreställda identiteter kopplade till nationalstaten, 

den europeiska unionen och mer allmänt västvärlden, med andra ord att definiera sig som 

”svensk” och ”europé”. I diskursen ses den nationella och europeiska gemenskapen och 

sammanhållningen som självklar och obestridlig, till exempel i meningar som “... utan att 

någon har kunnat peka på ett förnuftigt alternativ till hur vår gemensamma [europeiska] 

gräns mot omvärlden ska kunna säkras” (Snart är gränser allt vi talar om, 2015) eller genom 

att referera till de nordiska länderna som medlemmar i en familj (Velkommen, hej, tervetuloa, 

2015). Samtidigt anses sammanhållningen inom Sverige och EU vara hotad av 

”flyktingkrisen”, vilket vi redan har exemplifierat ovan under delen “Hot mot 

samhällsordning”. Nedan kommer vi att visa hur tilldelning av moraliskt värde och 

skvallermekanismer fungerar inom denna etablerade grupp och hur den svenska identiteten 

framställs i diskursen med hjälp av berömmande och nedsättande skvaller.    

 

6.2.1. Skvallermekanismer, moraliska hierarkier och den svenska identiteten 

I enlighet med hur Elias och Scotson (2010) beskriver relationerna inom den etablerade 

gruppen får samtliga medlemmar ta del av den överlägsna identiteten och dess medföljda 

rättigheter, dock ställs det samtidigt krav på dem att följa de normer och politiska regler och 

lagar som följer med medlemskapet. Det finns även en hierarki, där ledarna kontrollerar så att 

de andra medlemmarna gör som de ska. Denna kontroll utövas bland annat genom 

nedsättande och skambeläggande skvaller om de medlemmar som bryter mot normen i 

kombination med berömmande skvaller om “de bästa” inom gruppen. 



33 
 

                  På europeisk nivå finns en formell politisk hierarki, EU - kommissionen, som 

officiellt “varnar” EU-länderna för att de “inte gjort vad de ska“ (Kommissionen varnar EU-

länder, 2015). På nationell nivå tillhör Stadsministern och regeringen de politiska ledarna som 

bland annat fördömer olika kommuner för att de inte tar sitt ansvar. Detta vävs dock ihop med 

en informell moralisk hierarki, där Sverige och Tyskland framställs som de goda, 

självuppoffrande förebildsländerna samtidigt som de övriga nordiska länderna och andra EU-

länder som Ungern svartmålas och skambeläggs för att de inte gör vad de bör som 

medlemmar i denna etablerade gemenskap. Liknande diskurser finns att hitta gällande olika 

kommuner inom Sverige. Exempel på detta är flera uttalanden från stadsminister Stefan 

Löfven, där han bland annat säger att “Inget land ska kunna smita undan sitt ansvar. Och det 

gäller även i Sverige - mellan kommunerna. Ingen kommun ska kunna smita undan sitt 

ansvar” (Flyktingkris i fokus under riksdagsstart, 2015), samt: 

 

“EU, utöver det system för omfördelning av flyktingar i krissituationer som det redan 

finns överenskommelser om, måste ha ett tvingande och permanent system för att EU-

länderna ska ha en jämnare fördelning av mottagandet av flyktingar. Några få länder, 

som Tyskland och Sverige, kan inte ta en så stor del av ansvaret” (Kommissionen 

varnar EU-länder, 2015). 

 

Andra exempel på vad Elias och Scotson (2010) kallar nedsättande och berömmande skvaller 

är: “Solidaritet är en europeisk bristvara. Tyskland och Sverige är undantagen” (Snart är 

gränser allt vi talar om, 2015),“Sverige bland de mest generösa i Europa, Danmark aktivt 

restriktivt. Norge tveksamt, Finland njuggt. Island finns knappt med på kartan...” 

(Velkommen, hej, tervetuloa, 2015) och “Det mest iögonfallande sveket efter 

medlemsländernas vägran att stödja sådana reformer är att de själva är overksamma…” 

(Joschka Fischer: Bryt EU:s handlingsförlamning). Artikeln “Flyktingar stoppas i Ungern“ 

(2015) beskriver med dramatiskt och känslosamt språk hur “desperata flyktingar” på ett 

omänskligt sätt stoppas i Ungern, hur det är “fullständigt kaos” på tågstationen där 

“Krigstraumatiserade flyktingar och migranter sover överallt bland bylten och filtar, barn 

gråter och äldre lider i hettan” men att de får “kalla handen” av Ungern. En annan artikel tar 

också upp hur “Ungern stängde vid midnatt gränsen mot Kroatien för asylsökande” (Stängde 

gränsen för asylsökande, 2015). Att Ungern synnerligen skambeläggs har inte heller undgått 

Ungerns premiärminister: ”Viktor Orbán förkastar vad han kallar Angela Merkels moraliska 

imperialism.” (Kommissionen varnar EU länder, 2015). Ett tydligt exempel inom Sverige kan 
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ses i artikeln “De öppnade sin famn - nu vill de ha stöd” (2015), där Östra Göinge lyfts fram 

som en föredömlig kommun jämfört med andra kommuner i Skåne som Lund, Lomma och 

Vellinge: “Vi som visat god vilja har fått bära mycket på våra axlar. Vi gör väldigt mycket 

här i Östra Göinge. Jag vill påstå att vi gör det bra. Men fler kommuner måste hjälpa till… 

Titta på Lund! De är skitkassa!”. Det finns till och med en lista i slutet av artikeln där de 

olika skånska kommunerna listas utifrån hur många flyktingar de tar in. Följaktligen existerar 

det en tydlig tilldelning av moraliskt värde och berömmande samt nedsättande skvaller inom 

den etablerade gruppen på både EU och nationell nivå. Detta sker i form av skambeläggning 

när medlemmar avviker från normer och regler samtidigt som de som anses vara föredömen, 

Sverige och Tyskland, samt vissa kommuner som Östra Göinge, beröms.   

 Sverige sätts alltså högt upp på den moraliska pyramiden i diskursen, 

synnerligen i jämförelse med andra nordiska länder och vissa EU-länder som Ungern. Detta 

kan kopplas till den allmänna bilden av hur svenskar framställs i diskursen. Vissa utsagor av 

Sverige och svenskar, som ökningen av främlingsfientliga grupper eller kommuner som inte 

vill hjälpa till, marginaliseras i diskursen och beskrivs som avvikande från det som anses vara 

normen. Med ett välkänt uttryck är de “undantagen som bekräftar normen”. Ett exempel är 

från artikeln ”Vi måste höja våra röster mot rasismen” (2015), där Mona Sahlin bland annat 

skriver hur rasism och främlingsfientlighet är ett hot mot ”oss alla”, men där ”vi” och ”oss” 

aldrig tydligt definieras. Mellan raderna är det dock tydligt att hon talar om den ”normala, 

goda medborgaren” som varken är rasistisk eller främlingsfientlig. Ett annat exempel är hur 

kungen inte ska uttrycka sig mycket om flyktingkrisen eftersom det är känsligt, han kan 

endast ”allmänt” tala om Sverige som ett ”öppet land”(Kungen talade om flyktingkrisen, 

2015). Sålunda är det underförstått att kungen inte tar ett ställningstagande i att tala om 

Sverige som ett öppet land, utan det anses vara en allmän, neutral och självklar ståndpunkt i 

Sverige. Ett flertal artiklar uppmärksammar vidare vardagshjältar och ”eldsjälar”, som Patric 

Åberg, Florence Svensson och Alf Malmberg i “De öppnade sin famn - nu vill de ha stöd” 

(2015) samt Lahdo Bulun i “Lahdo ser till att vi får mötas” (2015). Även inflytelserika 

personer får representera de ”humanitära, goda svenska medborgarna” i diskursen, till 

exempel Henrik Schyffert och Malena Ernman (Det går inte att värja sig, 2015), Jacob 

Wallenberg (Wallenberg ryter till om flyktingkatastrofen, 2015) samt Kung Carl Gustav 

(Kungen talade om flyktingkrisen, 2015). Vissa symboliska företag lyfts också upp som 

hjältar för deras insatser, exempelvis Ikea och Telia Sonera (Wallenberg ryter till om 

flyktingkatastrofen, 2015). Artiklar om hur dessa vardagshjältar, inflytelserika personer och 

svenska företag hjälper till, skänker pengar eller positivt och humanitärt talar om 
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flyktingmigrationen tar upp en stor del av diskursen. Detta kan kopplas till vad Elias och 

Scotson (2010) kallar moralisk differentiering, där de etablerades identitet bygger på den 

bästa minoriteten i gruppen, som får representera gruppens moraliska överlägsenhet. 

                  Berömmande skvaller om Sverige som land och fokuseringen på “eldsjälar” 

kombinerat med nedsättande skvaller om andra länder inom EU leder alltså till att det byggs 

upp en bild av att “svenskar” och “Sverige” är moraliskt överlägsna andra folk och länder. De 

utsagor om Sverige och svenskar som avviker ifrån denna idealistiska humanitära bild av 

“svenskar”, som vissa motvilliga kommuner och främlingsfientliga grupper, marginaliseras i  

diskursen och framställs som just avvikande, normbekräftande undantag.   

           

6.3. Den diskursiva praktiken: interdiskursivitet och intertextualitet  

Förutom en språklig och social analys av den kommunikativa händelsen krävs, enligt den 

kritiska diskursanalysen, även en analys av den diskursiva praktiken för att få en komplett bild 

av diskursen. Resultaten visar att flyktingmigrationsdiskursen består av mindre diskurstyper 

som skulle kunna delas in i ”riskcentrerade avhumaniserande diskurser” samt ”humanitära 

diskurser”. Dock genomsyrar en större “riskdiskurs” flyktingmigrationsdiskursen i sin helhet, 

även den humanitära diskursen.  

 Det existerar en hel del intertextualitet, det vill säga, många artiklar ser ut att 

bygga på varandra och talar om samma saker på samma sätt. Detta gäller synnerligen de 

riskcentrerade avhumaniserande artiklarna som diskuterar ekonomiska och politiska hot 

relaterade till flyktingmigrationen. Det gäller även de artiklar som har en mer humanitär 

diskurs, i vilka den svenska moraliska överlägsenheten lyfts fram genom bland annat 

skildrandet av “eldsjälar”. Fast det existerar intertextualitet inom respektive diskurstyp är 

flyktingmigrationsdiskursen alltså polariserad. Det föreligger en interdiskursiv kamp mellan 

diskurstyperna om vilken framställning som kommer att dominera: den avhumaniserande eller 

den humanitära. Kampen pågår emellertid inom en mer övergripande diskurs, riskdiskursen. 

Framställningen av flyktingmigrationen som en risk, ett hot eller helt enkelt som en 

svårhanterlig utmaning reproduceras i både den avhumaniserande och den humanitära 

diskursen, oavsett om de är mer tydligt riskfokuserade eller om de är det på ett implicit sätt.   

  Slutsatsen vi kan dra ifrån detta är att flyktingmigrationsdiskursen å ena sidan 

dras åt antingen en humanitär diskurs eller en riskcentrerad avhumaniserad diskurs, vilket 

enligt Faircloughs kritiska diskursanalys (2000) tyder på samhällsförändring. Detta kan 

kopplas till hur Elias och Scotson (2010) beskriver hur spänningarna mellan etablerade och 
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outsiders till slut kommer att leda till en förändring i maktasymmetrin mellan grupperna. Om 

den humanitära diskursen får övertag skulle outsiders exempelvis kunna få en ökad 

maktposition i samhället och således kunna påverka sin framställning och sitt öde. Om den 

avhumaniserade diskursen emellertid blir dominant finns en risk att de etablerade försöker 

behålla sin maktställning genom mer brutala former av förtryck, då flyktingarna inte längre 

porträtteras eller uppfattas som likvärdiga människor. Det finns åtskilliga historiska exempel 

på liknande scenarion, inte minst hur judarna framställdes och behandlades i det tredje riket.     

  Oavsett om framställningen är humanitär eller avhumaniserad reproducerar 

diskursen dock bilden av det riskfyllda samhället, där det utpekade hotet anses vara 

flyktingmigrationen. En sådan genomgripande hotbild, som till och med reproduceras på ett 

omedvetet och otydligt sätt i den humanitära diskurstypen, skulle kunna stärka den 

porträttering som är framträdande i den avhumaniserande diskurstypen och resultera i att 

hotbilden av flyktingarna blir så pass omfattande att den normaliseras och institutionaliseras. 

Riskbilden väger således tyngre än skillnaderna mellan de två stridande diskurstyperna, vilket 

medför att denna hotfulla föreställning reproduceras och blir det mest utmärkande draget i 

diskursordningen.      

    

7. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att breda förståelsen för flyktingmigrationsdiskursen som under 

hösten 2015 har eskalerat och hamnat i samhällets strålkastarljus. Vi anser att det finns en 

kunskapslucka inom detta område då existerande forskning främst handlar om tidigare 

flyktingmigrationer. Således har diskursen kring den aktuella så kallade “flyktingkrisen” ännu 

inte undersökts inom den akademiska sfären. Eftersom denna studie endast fokuserar på 

flyktingmigrationsdiskursen i svensk tidningsmedia skulle det vara intressant med ytterligare 

undersökningar av flyktingmigrationsdiskursen inom andra empiriska sammanhang, såsom i 

andra former av media. Förutom diskursanalyser skulle det även vara givande med analyser 

av andra sociala praktiker relaterade till flyktingmigrationen.  

 Nedan kommer vi att svara på en frågeställning i taget, sedan följer en mer 

allmän diskussion. De frågeställningar som vi har utgått ifrån i denna uppsats är:   

 

·        Hur porträtteras “flyktingmigrationen” samt flyktingarna i svensk tidningsmedia och 

vilka mönster är framträdande? 

·         Hur framställs Sverige som nation och svenskar som social grupp?  
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·        Hur ser den sociala relationen ut mellan dessa grupper inom detta diskursiva 

sammanhang?   

  

Diskursen målar upp en bild av flyktingmigrationen som ett hot eller risk mot 

samhällsordningen, bland annat som ett ekonomiskt, politiskt och ideologiskt hot. Dessa 

utsagor präglas av sanningsmodaliteter och hög transitivitet, där hotet uttrycks som självklar 

sanning till skillnad från en åsikt samt där flyktingarna får ta skulden för olika typer av “kaos” 

i samhället. Hotets tillsynes omfattande natur förstärks dessutom med jämförelser med andra 

världskriget. Flyktingarna framställs i sin tur antingen som avhumaniserade och hotfulla 

kvantitativa massor, ofta genom metaforer kopplade till naturkatastrofer, eller som den 

stereotypiserade andre. I sin mildaste form uppfattas flyktingmigrationen som en “utmaning” 

som måste “hanteras”. Diskursen presenterar ett antal lösningar till detta, som inbegriper 

starkare sammanhållning bland de etablerade samt ökad kontroll och säkerhet, genom 

exempelvis kontroll av gränser, möjligt samarbete med NATO och kontroll av de nyanlända 

flyktingarna genom assimilering. Den omfattande hotbilden som framställs av flyktingarna 

själva samt av flyktingmigrationen, dess konsekvenser samt hantering passar således in i hur 

Beck (1998) beskriver risksamhället och hur det är organiserat utifrån riskhantering. 

Framtiden uppfattas som riskfylld och osäker och det uppfattade hotet måste sålunda 

“förebyggas, reduceras och kanaliseras” och solidariteten grundas på ett uppfattat behov av att 

skydda sig från det gemensamma hotet.  

  Porträtterandet av flyktingen som den stereotype andre kan vidare relateras till 

hur Said (2008) beskriver den västerländska framställningen av människor från Mellanöstern. 

Den andra dogmen som innebär att västerländska källor används som utgångspunkt, samtidigt 

som lokala källor förbises, är ett framträdande drag i flyktingmigrationsdiskursen. Att neka en 

grupps tillgång till något så betydelsefullt som tidningsmedia är ett effektivt sätt att bibehålla 

ett rådande maktövertag vilket även pekar på den hegemoni som fortfarande råder mellan 

västvärlden och Mellanöstern. Detta maktövertag observeras i avhumaniseringen av 

flyktingarna genom att reducera dem till en ansiktslös massa av kvantitativa siffror, vilket 

även är framträdande i forskningen av Khosravinik (2009) och Gale (2004). Som Said (2008) 

påpekar i sin tredje dogm, grundas föreställningarna av flyktingar därmed på premisserna av 

de etablerade i västvärlden samtidigt som flyktingarna ges begränsade maktresurser för att 

påverka diskursen, där flyktingarna själva endast kommer till tals ett fåtal gånger. Dessa mer 

personliga utsagor präglas av en mer human framställning av flyktingarna men utgår 

fortfarande från den stereotype andre. Bilden som återges är onyanserad och reducerar 
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flyktingarna till tacksamma offer som räddas av den solidariska etablerade gruppen. Denna 

typ av framställning är inte unik för vår studie utan följer samma mönster som presenteras i 

den tidigare forskningen av Brune (2000), Khosravinik (2009), van Dijk (2005) samt Gale 

(2004). Därutöver kan porträtterandet av flyktingarna förstås med hjälp av den större teorin 

etablerade och outsiders av Elias och Scotson (2010), då de etablerade använder sig av 

ensidiga, negativa utsagor i beskrivandet av outsiders för att vidmakthålla och legitimera sin 

överlägsna maktposition, synnerligen om outsiders börjar uppfattas som mer hotfulla.        

 Parallellt med denna negativa och hotfulla framställning av flyktingmigrationen 

upprätthålls den svenska nationens och ”svenskars” överlägsna identitet genom att lyfta fram 

de utsagor som bäst representerar dem samt genom att måla upp en negativ bild av vissa 

gruppmedlemmar som inte anses hålla måttet, till exempel andra länder och kommuner. 

Resultaten kan således relateras till hur Elias och Scotson (2010) beskriver den etablerade 

gruppens försök att bevara sin överlägsna moraliska självidentitet och hur det även existerar 

social kontroll inom själva gruppen, genom skambeläggning av de som inte följer 

gemenskapens normer och regler. Jämfört med resterande Europa och världen framställs den 

svenska nationen, tillsammans med Tyskland, som den överlägset moraliska nationen då 

Sverige porträtteras som ett “öppet land” som är “bland de mest generösa i Europa”. Detta 

kontrasteras med skambeläggning av exempelvis andra nordiska länder och Ungern. Vidare 

porträtteras “svenskar” som social grupp generellt sett som goda, humanitära och icke-

rasister. Denna självbild representeras av “eldsjälar” eller vardagshjältar, inflytelserika 

personer samt företag som på olika sätt passar in i denna bild men kan även förstås mellan 

raderna i flera artiklar. Utsagor om svenskar som motsäger denna bild marginaliseras i 

diskursen och framställs som undantag som bekräftar normen. Detta är även förenligt med hur 

Gale (2004) beskriver hur Australien och dess medborgare bygger upp en överlägsen självbild 

som goda samariter.  

  Diskursens framställningar av “flyktingar” och flyktingmigrationen samt 

“svenskar” och den svenska nationen kan följaktligen ses i ljuset av den specifika sociala 

relation som Elias och Scotson (2010) kallar figurationen etablerade och outsiders. Gruppen 

“svenskar” innehar maktposition och bestämmer diskursen, medan flyktingar endast deltar i 

diskursen som tredjepart. Enligt Elias och Scotson (2010) grundas maktförhållanden mellan 

grupper på att den ena gruppen har starkare sammanhållning än den andra, vilket möjliggörs 

om den första gruppen exempelvis har levt på samma område under en längre tid, såsom 

gruppen “svenskar” i nationen “Sverige” jämfört med nyligen anlända flyktingar. Vidare 

legitimeras och upprätthålls maktpositionen genom att den etablerade gruppen, som i detta fall 
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utgörs av “svenskar”, tillskriver sig själva en överlägsen gruppidentitet samtidigt som de 

tillskriver outsidergruppen, “flyktingar”, en underlägsen gruppidentitet. I praktiken sker detta 

bland annat via berömmande och nedsättande skvaller och moralisk hierarkisering, genom att 

kontinuerligt lyfta fram “de bästa” inom den egna gruppen och peka ut stereotypiserade, 

negativa utsagor om outsiders. Kontroll över egna gruppmedlemmar hos de etablerade genom 

skambeläggning är också en mekanism som används för att bevara status quo. Om den 

etablerade gruppen känner att sin maktposition hotas av outsiders kan dessa mekanismer bli 

mer synliga och extrema, varav ett tecken är en alltför idealistisk fokusering på 

sammanhållning. Dessa mekanismer är framträdande i flyktingmigrationsdiskursen, vilket vi 

har illustrerat ovan. Exakt hur flyktingarna och svenskar framställs och på vilka sätt 

mekanismerna opererar i denna diskurs har emellertid vissa utmärkande drag, där vi bland 

annat har hittat mönster som kan kopplas till Saids (2008) teori om orientalism. Detta 

stämmer överens med hur Elias och Scotson (2010) beskriver figurationen etablerade och 

outsiders som en övergripande teori som är applicerbar i olika empiriska sammanhang, men 

där olika figurationer präglas av sina specifika drag.  

 Sammanfattningsvis kan den sociala relationen mellan svenskar och flyktingar i 

flyktingmigrationsdiskursen betraktas som en illustration av figurationen etablerade och 

outsiders. Diskursen visar även hur spänningarna i relationen mellan dessa grupper verkar 

tillta i samband med att beroenderelationen ökar mellan dem, då antalet flyktingar i Sverige 

blir större. Outsidersgruppen ses som ett hot mot den nuvarande maktordningen, vilket 

medför att de etablerade försöker skydda och bevara sin maktposition med hjälp av olika 

mekanismer. Dessa inkluderar uppmålandet av en allomfattande hotbild, avhumanisering och 

stereotypisering av den andre, nedsättande och berömmande skvaller, moralisk hierarkisering 

samt fokusering på en idealistisk sammanhållning.            

 Som analysen av den diskursiva praktiken visar genomsyrar “riskbilden” 

diskursen i sin helhet och väger tyngre än kampen mellan avhumaniserande och humanitära 

diskurstyper. Detta är kompatibelt med våra analyser av textdimensionen och av den sociala 

praktiken, synnerligen Becks (1998) skildring av risksamhället samt hur Elias och Scotson 

(2010) och Said (2008) beskriver hur outsiders och människor från Mellanöstern uppfattas 

som ett hot. Uppmålandet av denna hotbild kombineras dock i diskursen med upprätthållandet 

av den svenska överlägsna identiteten. Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys (2000) kan en 

diskursordning påverka samhällsordningen så till vida att en rådande ordning vidmakthålls 

eller förändras. Grundat i detta kan flyktingmigrationsdiskursen sålunda betraktas som en 

form av social handling som oavsett diskurstyp parallellt reproducerar den omfattande 
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hotbilden av flyktingmigrationen samt bilden av etablerade svenskar som överlägsna. Detta 

legitimerar i sin tur den rådande samhällsordningen, och med det maktförhållandet, som 

existerar mellan etablerade svenskar och flyktingar.   
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