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Förord  
 

Detta uppsatsskrivande har varit en lång och mödosam process som krävt mycket av mig som student. 

Det har inte bara testat mina kunskaper inom socialt arbete utan stundtals även min mentala styrka. 

Även fast mitt namn står som författare på denna uppsats så är det ett antal personer som har varit 

involverade i att färdigställa den och dessa bör uppmärksammas. Jag vill tacka min handledare för det 

stöd och kommentarer jag fått. Jag vill även tacka en anonym ängel på Stadsbiblioteket, utan vars 

hjälp och villighet att kringgå systemet och dess regler hade denna uppsats aldrig blivit till. Tillslut vill 

jag tacka mina fantastiska vänner och familj som på olika sätt har peppat och stöttat under hela resan. 

Utan er hade detta blivit ett evighetsprojekt. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie sker med bakgrund av den flyktingsituation som uppstod i världen under 2015 och som 

kom att kallas den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Många länder i Europa, Sverige 

inkluderat, upplevde ett ökat antal asylsökande under denna period och detta blev föremål för en 

intensiv mediabevakning och en rad politiska åtgärder. Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska 

hur flyktingar och flyktingmigrationen till Sverige under hösten 2015 konstrueras genom den 

offentliga diskursen som förekommer i svensk nyhetsrapportering. Syftet är även att undersöka hur 

dessa konstruktioner kan komma att skapa en bild av människor på flykt som ”den andre”. Detta 

kommer göras genom att undersöka på vilket sätt flyktingmigrationen framställs i Aftonbladet med 

utgångspunkt i två av de politiska beslut som togs 2015, nämligen införandet av ID-och 

gränskontroller. Detta har gjorts genom en kvalitativ textanalys med hjälp av en perspektivanalys. Två 

perspektiv kunde identifieras i de undersökta artiklarna, Hot-perspektivet, där flyktingmigrationen till 

Sverige framsälldes som ett hot mot Sverige och den svenska välfärden, och Humanitetperspektivet, 

som fungerade som ett motperspektiv till Hot-perspektivet där Hot-perspektivets problemformulering 

ifrågasätts och den problematiska situationen anses vara att i och med de politiska besluten om att 

begränsa antalet asylsökande hotas flyktingars grundläggande mänskliga rättigheter. Studien kom fram 

till att Hot-perspektivet präglas starkt av en nationalstatlig uppfattning med spår av en rasistisk diskurs 

som bidrar till att sprida en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” som i sin tur kan leda till spridandet av 

en exkluderande inställning gentemot asylsökande. Genom att beskriva flyktingmigrationen som ett 

hot mot det svenska samhället bidrar perspektivet till att legitimera en mer restriktiv hållning då dessa 

beslut framstår som rimliga och möjliga. Humanitetperspektivet präglas av en mer global syn som 

erbjuder en mer inkluderande uppfattning av flyktingar och asylsökande. Genom att lyfta 

problemformuleringen och placera den problematiska situationen både i och utanför Sverige bidrar 

Humanitetperspektivet med men mer global syn på flyktingmigrationen som sammanfogar världen till 

ett mer sammansatt samhälle istället för att se den som uppdelad i nationer.  

 

Sökord: Flykting, flyktingmigration, nyhetsmedia, socialt arbete, textanalys, socialkonstruktionism, 

nationalism  
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Abstract 

 

This study is done with the background of the refugee situation that occurred in the world in 2015 and 

became known as the worst refugee disaster since World War II. Many European countries, including 

Sweden, experienced an increased number of asylum seekers during this period and this became the 

subject of intense media coverage and a series of policy measures. The purpose of this paper is to 

critically examine how refugees and refugee migration to Sweden in autumn 2015 is constructed 

through the public discourse that occur in Swedish news reporting. The aim is also to examine how 

these structures may create an image of people displaced as "the other". This will be done by 

examining how refugee migration are produced in Aftonbladet newspaper on the basis of two of the 

political decisions that were taken in 2015, namely the introduction of ID and border controls. This has 

been done by a qualitative text analysis through a perspective analysis. Two perspectives were 

identified in the examined Articles, The threat perspective, where refugee migration to Sweden was 

depicted as a threat to Sweden and the Swedish welfare and The humanitarian perspective, who 

worked as a resisting perspective towards The threat perspective where the problem that was 

formulated by The threat perspective is questioned and the problematic situation is considered to be 

that the political decisions to limit the number of asylum seekers threatened refugees possibility to 

enjoy the basic human rights. The study concluded that The threat perspective is strongly characterized 

by a nation-state idea with traces of a racist discourse that contributes to the spread of a division 

between "us" and "them" that in turn can lead to the spread of an exclusionary attitude towards asylum 

seekers. By describing the refugee migration as a threat to Swedish society this perspective contributes 

to legitimize a more restrictive approach in which those decisions appear to be reasonable and 

possible. The humanitarian perspective is characterized by a more global approach that provides a 

more inclusive understanding of refugees and asylum seekers. By highlighting the problem and place 

the problematic situation both in and outside Sweden The humanitarian perspective contributes to 

create a more global view of refugee migration by seeing the world a more compound society, instead 

of seeing it as divided into nations. 

 

 

 

Keywords: refugee, refugee migration, news media, social work, text analysis, social constructionism, 

nationalism 
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1. Inledning 
 

Under 2015 uppstod det som kom att kallas den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. 

Miljontals människor beräknades var på flykt i världen och många har försökt ta sig till Europa för att 

söka skydd undan krig och förföljelse. Denna situation har gått få förbi då den har fått stor 

uppmärksamhet, både politisk och i media. De flesta svenska nyhetsmedier följde flyktingsituationen 

under 2015 och det har flitigt rapporterats om dess utveckling och det har förts debatter om vilken 

position Sverige bör ta i förhållande till flyktingsituationen. Genom en intensiv rapportering kring 

flyktingsituationen i världen och i Sverige skapas en bild av flyktingar och den situation som de 

befinner sig i. Som konsument av olika former av nyhetsmedia utsätts vi för de uppfattningar och 

förklaringar av flyktingar och flyktingsituationen som produceras av dessa medier. Dessa 

uppfattningar och förklaringar kan i förlängningen påverka hur vi själva uppfattar och förstår den 

rådande flyktingsituationen och kan komma att prägla vår syn på de människor som kommer hit som 

flyktingar och asylsökande. Denna syn kan få konsekvenser för hur människor blir bemötta av 

samhällets olika instanser. Därför har jag valt att i denna studie fokusera på hur media framställer 

flyktingar och flyktingmigrationen i Sverige under hösten 2015.  

 

2. Bakgrund 
 

Nedan kommer jag redogöra för hur flyktingmigrationen har sett ut i Sverige i under 2015. Sedan 

kommer jag beröra massmedias inflytande på samhället och den allmänna opinionen för att sedan 

beskriva vad detta kan ha för inverkan på uppfattningen av olika grupper i samhället.  

 
2.1. Flyktingmigrationen till Sverige  
 

Sverige har sedan andra världskriget varit ett land dit personer sökt en fristad från olika former av 

förföljelse, krig och svält (Lundh, 2005). Under senare år har en rad konflikter i världen lett till att 

många människor tvingats fly. År 2011 inleddes ett inbördeskrig i Syrien som försatte hundratusentals 

människor på flykt. Detta ses som inledningen på vad som från flera håll kom att kallas ”den värsta 

flyktingkatastrofen sedan andra världskriget” med miljontals människor på flykt, där många väljer en 

förrädisk väg över Medelhavet i flykt från krig och förföljelse med hopp om ett bättre liv i Europa. I 

juni 2015 uppskattades nästan 60 miljoner människor tvingats lämna sina hem, varav nästan 20 

miljoner av dem definieras som flyktingar (http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html). Sverige 

har känt av denna världsförändring då många människor tagit sig till Sverige för att söka asyl. Under 

början av hösten 2015 ökade, enligt Migrationsverket (2015), antalet personer som sökte asyl i Sverige 

från 11 746 personer i augusti till 24 307 personer i september. I oktober 2015 låg siffran på 39 196 

personer (a.a.). Totalt ansökte 162 877 personer om asyl i Sverige under år 2015 till skillnad från 81 
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303 personer år 2014 (a.a.). Det är rimligt att anta att ökningen av antal asylansökningar beror på det 

ökade antalet personer på flykt som tagit sig till Sverige. 

Flyktingsituationen i Sverige har under hösten varit föremål för en rad politiska åtgärder 

(http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-flyktingsituationen/atgarder-

med-anledning-av-flyktingsituationen/). Den svenska regeringen har bland annat beslutat att 

återupprätta de inre gränskontrollerna i landet och utfärdat ID-kontroller på kollektivtrafiken från 

annan stat in i Sverige (a.a.). Detta innebar att från och med 12 november 2015 infördes tillfälliga 

gränskontroller och den 21 november infördes ID-krav för alla inresande med buss, tåg eller färja från 

Danmark. Dessa beslut har sedan utförandet förlängts ett antal gånger (a.a.). Situationen har även fått 

stor medial uppmärksamhet. 

Enligt IPSOS opinionsundersökning har det även skett förändringar i den allmänna opinionen 

rörande flyktingsituationen under hösten 2015( http://docplayer.se/7882943-Dn-ipsos-

flyktingopinionen-och-regeringens-hantering-av-flyktingsituationen-5-november-2015.html). 

Undersökningen visar att under september 2015 hade antalet personer som ansåg att Sverige bör ta 

emot fler flyktingar ökat för att i slutet av oktober gå tillbaka till liknande siffror som uppmätts under 

våren 2015. Underökningen menar att även den politiska retoriken förändrats och blivit mer restriktiv 

än vad den varit under sommaren 2015 (a.a.).  

 

2.2. Medias samhällsinflytande 

I och med teknikutvecklingen och det ökade informationsflödet har media kommit att ta upp en allt 

större del av människors tid och därmed även fått ett ökat samhällsinflytande (Blomberg, Kroll, 

Lundström & Swärd, 2004). Utifrån socialkonstruktivismens framväxt som forskningsfilosofi och den 

förändring och utveckling som skett inom mediaområdet de senaste decennierna har den 

samhällsvetenskapliga forskningen intresserat sig för den roll som medierna har i samhället och hur 

olika grupper och beskrivs och framställs i massmedia (a.a.). Forskare som studerat media på olika sätt 

anser att aktörer inom media har ett “problemformuleringsprivilegium” vilket innebär att de besitter 

makten att många gånger avgöra vilka frågor och diskussioner som ska lyftas och få uppmärksamhet 

samt inom vilka ramar detta sker (a.a.). Inom samhällsvetenskaplig forskning har man även framhävt 

massmedias förmåga att bidra till att vissa konstruktioner av fenomen och grupper blir allmänt 

accepterade, medan andra inte blir det genom att de förmedlar en offentlig diskurs som bidrar till 

denna normalisering (a.a.).  

 En annan aspekt av mediernas makt och samhällsinflytande är dess kunskapsförmedling. Enligt 

Van Dijk (2005) är massmedia den främsta kunskapsförmedlaren när det kommer till information om 

utomeuropeiska länder, invandrare och andra minoritetsgrupper. 

 Studier har även visat att läsare av tidningar som framställer en viss grupp negativt kommer att 

skapa sig en mer negativ bild av denna grupp än läsare av andra tidningar (Schemer, 2012). Detta 
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innebär att om en minoritetgrupp som exempelvis flyktingar framställs negativt i nyhetsmedier finns 

risken att den allmänna uppfattningen av denna grupp kommer formas efter denna negativa 

framställning (a.a.). Denna uppfattning riskerar även att få reella konsekvenser. Det finns även 

forskning kring konsekvenser kring medias förmedling av stereotypa bilder av människor som visat att 

en nyhetsrapportering som förmedlar negativa och stigmatiserande bilder kan ha varit med och 

bidragit till faktiskt våldsamma aktioner (SOU 2005:56). 

Ser man på användandet av det skrivna språket utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan 

man hävda att det inte finns ett språk som objektivt kan förklara verkligheten utan att språket är mer 

ett verktyg som används för att skapa och konstruera verkligheten (Hultén, 2006).  Det skrivna ordet 

både beskriver och skapar sociala strukturer i en ömsesidig växelverkan. Tittar man på media utifrån 

denna syn på språk menar Hultén (2006) att information som sprids via medier inte uppvisar en 

objektiv avbildning av verkligheten, men däremot presenterar tidningar sin konstruktion av världen 

som en direkt återgivning av verkligheten. Hultén beskriver hur detta ger medierna och 

nyhetsjournalistiken stort utrymme och makt i skapandet av innebörden i föreställningar och begrepp 

som exempelvis ”invandrare” eller ”sociala problem”. Hur vi väljer att beskriva och tala om saker 

kommer påverka vår uppfattning och förståelse av dessa objekt (Bryman, 2011). Alltså är det rimligt 

att anta att olika former av media har en inverkan på hur flyktingar och den rådande 

flyktingsituationen socialt konstrueras och har därmed även en inverkan på hur uppfattningen av dessa 

människor och situationen kommer se ut.  

 

2.3 Konstruktionen av “den andre” inom socialt arbete 

Socialt arbete vilar på en grund som innebär ett utpekande och identifierande av individer, grupper och 

sociala förhållanden som klassas som socialt avvikande eller oönskade och som därmed kräver någon 

form av intervention eller åtgärd (Fahlgren & Sawyer, 2005). För att en åtgärd ska kunna ske måste det 

avvikande först synliggöras och genom detta synliggörande sker även en normalisering av vad som 

anses som normalt och självklart. Gränsen mellan det som ses som normalt och onormalt sker genom 

att handlingar, förhållande och förmågor jämförs, sorteras och hierarkieras (a.a.). De kan sedan 

särskiljas i förhållande till varandra utifrån socialar regler och normer. Genom att avvikelser pekas ut 

och gränser dras blir vi alla medvetna om normaliteten, det som ses som ”vanligt” och socialt 

eftersträvansvärt. Denna normalitet upprätthålls sedan av samhälleliga institutioner och deras praxis. 

Detta sker i vardagliga och till synes alldagliga interaktioner och praktiker (a.a.). Genom denna process 

gestaltas även hierarkiska maktförhållanden som kan sägas lägger grunden för en över- och 

underordning, ett så kallat ”vi” och ”dem”- tänkande. På grund av detta kan man anse att samhälleliga 

institutioner, som exempelvis myndigheter som socialtjänsten men även aktörer inom massmedia, är 

normgivande och kan därmed även anses reproducera maktojämlikheter inom ett samhälle (a.a.).  Detta 

får konsekvenser för de människor som är berörda av dessa institutioner. 
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I juli 2014 enades International Federation of Social Works om en global definition för socialt 

arbete som lyfter fram social förändring, empowerment och frigörelse för människor som viktiga delar 

för socialt arbete att beakta (http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/). Även principer rörande 

mänskliga rättigheter, social rättvisa, ett kollektivt ansvar och respekt för mångfald nämns som särskilt 

viktiga. Det sociala arbetet präglas av sociala interaktioner där socialarbetaren i många fall har 

tolkningsföreträde av den sociala konstruktionen av de inblandade individernas identiteter som 

exempelvis klienten som missbrukare eller en dålig förälder och sig själv som professionell (Börjeson, 

2010). Detta skapar ett ojämnt maktförhållande i mötet mellan socialarbetare och dess klient där 

klienten många gånger kommer behöva acceptera den negativa kategori denna blir tillskriven för att få 

ta del av det bistånd som hen är i behov av (a.a.). Denna kategorisering kan få stora konsekvenser för 

klientens uppfattning av sig själv som människa (a.a.). Börjeson (2010) menar att det är viktigt att som 

socialarbetare förstå och vara medveten om skapandet av klientens förstärkta underläge för att på så 

sätt få en djupare förståelse både för sin egen roll och för klienten samt för att även kunna värna om de 

principer och värden som artikulerats i den globala definitionen för socialt arbete. Det praktiska sociala 

arbetet skapas och upprätthålls genom ett ständigt konstituerande av olika grupper och deras identitet. 

Hur dessa gruppers handlingar och förmågor definieras diskursivt kommer att få konsekvenser för hur 

det sociala arbetet utförs. Healy (2014) diskuterar diskursers relevans för socialt arbete. Hon menar att 

diskurser, hur man beskriver och framställer en del av verkligheten, får materiella konsekvenser för 

socialt arbete i och med att diskurser är med och formar vår förståelse och uppfattning om klienters 

behov och vilka möjligheter som finns för att på bästa sätt möta dessa behov (a.a.). Healy beskriver 

även relationen mellan diskurser och socialt arbete som dynamiskt då diskurser kan påverka formen 

och innehållet i det sociala arbetets praktik, men menar även att aktörer inom det sociala arbetet kan i 

sin tur påverka vilka diskurser som används och hur stort utrymme de får i praktiken.  

   Socionomer och socialarbetare kommer i kontakt med människor som flytt till Sverige på olika 

sätt. Dels inom ramen för Migrationsverket inom asylmottagning, inom socialtjänsten, främst för 

mottagandet av ensamkommande barn, men även inom den ideella sektorn. Det blir i dessa 

sammanhang viktigt att uppmärksamma hur dessa människor socialt konstrueras för att undvika att 

reproducera negativa och kränkande uppfattningar och föreställningar. 
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

Det är via media som en stor del av allmänheten får information och kunskap om stora världshändelser 

så som flyktingsituationen samt de politiska beslut som fattas i Sverige rörande dessa händelser 

(Blomberg et al, 2004; van Dijk, 2005). Hur händelser och de personer och aktörer som händelserna 

berör framställs i media kan utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv komma att vara betydande 

för hur allmänheten uppfattar både händelserna och de personer och grupper som dessa berör. 

Den globala definitionen av socialt arbete innefattar mål rörande social förändring och utveckling 

samt empowerment och frigörelse för människor. Principer rörande social rättvisa, ett kollektivt ansvar 

och respekt för mångfald lyfts fram som särskilt viktiga (http://ifsw.org/policies/definition-of-social-

work/).  Socialarbetare som förespråkare för de utsatta i samhället har därför en viktig roll att 

ifrågasätta och kritiskt granska på vilket sätt sociala problem och utsatta grupper framställs i den 

allmänna diskursen. På det sätt sociala problem och utsatta grupper framställs och socialt skapas kan 

komma att påverka hur människor inom vissa grupper blir bemötta och behandlade av olika delar av 

samhället och kan även cementera ojämlika maktförhållanden (Zufferey, 2014). Det är därför rimligt 

att inom ramen för socialt arbete kritiskt granska de föreställningar som finns i samhällets olika arenor 

för att synliggöra ojämlikheter och maktskillnader.  

 

3.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska hur flyktingar och flyktingmigrationen till Sverige 

under hösten 2015 konstrueras genom den offentliga diskursen som förekommer i svensk 

nyhetsrapportering. Syftet är även att undersöka hur dessa konstruktioner kan komma att skapa en bild 

av människor på flykt som ”den andre”. Detta kommer göras genom att undersöka på vilket sätt 

flyktingmigrationen framställs i svensk nyhetsmedia (Aftonbladet) med utgångspunkt i två av de 

politiska beslut som togs 2015. Frågeställningar som ska besvaras i uppsatsen är: 

 

- Vilka återkommande synsätt rörande flyktingar och flyktingmigrationen i Sverige kan 

identifieras i rapporteringen kring besluten om ID-och gränskontroller i Aftonbladet under 

hösten 2015? 

- Vilka övergripande samhälleliga perspektiv präglas de återkommande synsätten av? Och hur 

bidrar de till att skapa ett ”vi och dem-tänk”? 
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4. Metod och material 
 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för de metodval, urval och avgränsningar som gjorts i studien. 

Jag kommer inleda med att redogöra för socialkonstruktionismen som metodteori och hur detta 

påverkar studiens förhållningssätt till språket. Sedan kommer jag redogöra för mitt metodval och 

därefter kommer ett avsnitt som berör min förförståelse. Därefter presenterar jag hur jag gjort mitt 

urval och mina avgränsningar och hur jag gått tillväga i studien. Sedan berörs studiens etiska 

överväganden och dess validitet och reliabilitet. Avslutningsvis kommer en metodkritisk diskussion att 

föras. 

 
4.1. Socialkonstruktionism som metodteori 

I denna studie använts socialkonstruktionismen som en övergripande teori som påverkat den 

ontologiska och epistemologiska inriktningen på studien. Detta innebär att studiens syfte, 

frågeställningar och metodval har färgats av den socialkonstruktionistiska ansatsen.  

Den socialkonstruktionistiska ansatsen öppnar upp för frågor som rör vad som konstrueras, av vem, 

på vilket sätt och vilka konsekvenserna blir (Jönson, 2010) och den vilar på antaganden om att 

verkligheten är socialt konstruerad och att språket och diskurser är avgörande för hur vi uppfattar vår 

verklighet (Börjeson, 2010).  Diskurs kan kort beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett avsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7) och diskursanalys 

handlar om att försöka klarlägga de gemensamma förståelseramar som förekommer inom den 

verklighet man studerar (Watt Boolsen, 2007). 

Socialkonstruktionismen är ett komplext område och det finns många möjliga beskrivningar av den 

(Burr, 1995; Winther Jørgensen & Phillip, 2000). Vivien Burr (1995) har dock identifierat ett antal 

grundpremisser som de flesta inom socialkonstruktionismen har gemensamt som även refereras till i 

metodböcker som berör diskursanalys (se även Winther Jørgensen & Phillip, 2000). Den första 

premissen är att socialkonstruktionismen har en kritisk inställning till självklar kunskap och 

förekomsten av en objektiv sanning. Detta innebär en epistemologisk och ontologisk uppfattning att 

kunskap och världsbilder inte enbart speglar en objektiv verklighet utan att den skapas genom våra sätt 

att kategorisera världen och den mening som dessa kategorier sedan tillskrivs. Denna premiss öppnar 

upp för ett kritiskt förhållningssätt gentemot vår uppfattning av världen och det som kallas för självklar 

kunskap (Burr, 1995).  

     Den andra premissen handlar om vikten av kulturella och historiska faktorer när det kommer till 

vilka kategorier som blir meningsfulla. Burr (1995) menar att det som en person uppfattar som möjligt 

och riktigt kommer bero på var i världen personen kommer ifrån och i vilken tid personen befinner sig 

i. Detta innebär att vår uppfattning av världen och våra egna identiteter hade kunnat vara annorlunda, 

beroende på historiska och kulturella faktorer, och de kan även förändras över tid (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000).  
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Den tredje premissen handlar om att kunskap om världen skapas gemensamt genom daglig sociala 

interaktioner mellan människor och därför är dessa interaktioner, främst i form av språket, av stort 

intresse för socialkonstruktionistisk forskning. Genom sociala interaktioner skapas och upprätthålls 

kunskap genom uppkomsten av gemensamma sanningar som ständigt omförhandlas (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

Den sista premissen belyser sambandet mellan kunskap och social handling. Burr (1995) menar att 

varje gemensam konstruktion av världen påverkar vad som uppfattas som möjliga handlingar i 

förhållande till den givna konstruktionen. Detta innebär att olika sociala världsuppfattningar kommer 

leda till olika sociala handlingar vilket innebär att den sociala konstruktionen av världsbild och 

kunskap kommer få konkreta sociala konsekvenser (a.a.). 

 

4.1.1. Socialkonstruktionism och synen på språk  

I denna studie ansluter jag mig till en syn på språkets betydelse som kan härledas till 

socialkonstruktionismen och diskursanalysens syn på språk. Språk och tankar ses inte inom 

socialkonstruktionismen som två separata fenomen, utan de två ses som oskiljbara (Burr, 1995). 

Socialkonstruktionister hävdar att det är genom språket vi får tillgång till verkligheten och som ger 

den mening (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Språket hjälper oss att skapa representationer av 

verkligheten som bidrar till att skapa vår uppfattning av omvärlden och är således inte en direkt 

avspegling av omvärlden (a.a.). Detta innebär inte att verkligheten i sig inte existerar utan att det är 

genom språket som den får en viss mening och betydelse (Winther Jørgensen & Phillip, 2000). Man 

kan se det som att detta meningsskapande placerar in språket i olika mönster som även kan kallas för 

diskurser (a.a.). Om vi här går tillbaka till den andra premissen inom socialkonstruktionismen som 

menar att det meningsskapande som språket bidrar med är historiskt och kulturellt betingat (Burr, 

1995). Detta betyder att den mening som skapas via ord i ett visst sammanhang har ett oändligt antal 

andra alternativa meningar, vilket innebär att en viss mening eller innebörd ständigt kan omdefinieras 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Dock betyder inte detta att ordens betydelse är helt svävande 

och kan betyda vad som helst, utan att ett ords betydelse inte kan fixeras till en enda bestämd innebörd 

(a.a.).   

4.3. Metodval 

Vissa forskare menar att genom att studera texter och hur språket används kan vi uttala oss om hur vi 

tänker och handlar då de ser språket som den yttersta gränssättaren för handling och tanke (Bergström 

& Boréus, 2005). Det finns flera olika former av textanalys inom samhällsvetenskaplig forskning. Jag 

har valt att använda mig av kvalitativ textanalys som är inspirerad av diskursanalytiska principer. 

Detta innebär att fokus i studien ligger på att finna meningar och mönster av förståelsen av 

flyktingmigrationen som sammanfaller i olika utsagor samt att titta på hur förståelsen av 
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flyktingsituationen konstrueras genom språket. Det handlar alltså inte om att värdera vilka utsagor som 

är sanna och vilka som är falska, utan om att titta på det som skrivs och se vilka mönster och 

självklarheter utsagorna skapar (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Jag intar ett liknande 

förhållningssätt till språket som inom diskursanalysen, nämligen att språket inte enbart har deskriptiva 

funktioner som objektivt beskriver verkligheten, utan att språket även skapar och konstruerar 

verkligheten. Jag har för avsikt att identifiera de förståelseramar och synsätt som framkommer i texten.  

 

4.3.1. Jönsons perspektivansats och tolkningsschema 

För att identifiera de förståelseramar och synsätt som framkommer i texten har jag valt att utgå från 

Håkan Jönsons (2010) metodbok Sociala problem som perspektiv. Jönson (2010) presenterar en ansats 

som har sin grund i socialkonstruktionismen och som utarbetats utifrån socialkonstruktionistisk 

forskning rörande retorik och diskurser. De olika komponenterna av ansatsen kan generera kunskap 

om vad, vem, hur, var, när och varför och kan bidra till att urskilja olika perspektiv (diskurser) av ett 

problem. Jönsons (2010) perspektivansats kan bidra till att blottlägga vilka perspektiv och 

förståelseramar nyhetsrapporteringen består av. Jönsons ansats har många beröringspunkter med 

diskursanalysen och han menar att perspektivansatsen kan ses som en form av diskursanalys, dock 

kommer jag, liksom Jönson, att referera till de sammanhängande resonemang och synsätt som 

återfunnits i de studerade artiklarna som perspektiv och inte diskurser.  

Perspektivansatsen har som avsikt att utläsa olika problemperspektiv (Jönson, 2010). Med 

problemperspektiv avser Jönson “förklarande ‘paket’ av resonemang om problemets orsaker, 

omfattning och lösningar, samt illustrationer såsom metaforer, typexempel och slagord som olika 

aktörer använder” (Jönson, 2010, s. 25). För att urskilja och bena upp dessa perspektiv presenterar 

Jönson det han kallar för analysschema som erbjuder en arsenal av olika frågor som kan användas för 

att göra en systematisk tolkning av texten. Med Jönsons (2010) analysschema som inspiration har jag 

utformat ett tolkningsschema som fokuserar på hur texterna formulerar karaktär, orsaker, 

konsekvenser och lösningar.  

Problemets karaktär handlar om det som beskrivs som det oönskade nuläget och vad för slags 

problem situationen beskrivs som (Jönson, 2010). Problemets orsaker fokuserar på vad problemet 

anses bero på. Jönson (2010) nämner två motsatta orsaksresonemang, voluntarism och determinism. 

Voluntarism framhåller individens fria vilja och dennes ansvar och skuld medan determinism 

understryker strukturella faktorer och omgivningens påverkan. Vad som framhålls som ett problems 

orsaker kan hjälpa till att blottlägga implicita karaktäriseringar av problemet (a.a.). Att undersöka vad 

som formuleras som ett problems konsekvenser kan även det blottlägga vilken typ av karaktär ett 

problem anses ha och kan klargöra vem som anses drabbas av problemet och hur detta sker (a.a.). 

Genom att urskilja lösningsförslag kan ansvar och skuld lokaliseras och identifieras samt vem som 
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kommer gynnas av de föreslagna lösningarna (a.a.). Tabellen nedan visar en sammanfattning av de 

olika komponenterna samt vilka frågor varje komponent ställer till texten. 

 

Komponenter Frågor 

Karaktär Vilken grundläggande idé/föreställning utgör navet i 

problemformuleringen? Vad anses problemet handla om? Vad 

beskrivs som den problematiska situationen? 

Orsaker Vad anses situationen bero på? 

Konsekvenser Vem/vilka drabbas av den rådande situationen och hur drabbas de? 

Lösningar Vad anses behöva göras för att förändra den oönskade situationen? 

Vem bedöms vara ansvarig för lösningen? 

Tabell 1. Tolkningsschema 

 

Jag kommer vidare i uppsatsen kalla det som Jönson (2010) benämner som analysschema för 

tolkningsschema för att tydligt separera tolkningen och analysen. Det är även viktigt att nämna att de 

perspektiv som identifierats och presenteras i resultatet är mina konstruktioner och är bara några av de 

möjliga perspektiv som kan konstrueras.   

 

4.4. Förförståelse 

Det jag valt att studera, nämligen utsagor i Aftonbladet rörande flyktingsituationen, är något som jag 

innan studiens början har en uppfattning och en åsikt om då det har varit svårt att undvika artiklar och 

nyhetsrapportering som rör flyktingsituationen. Jag är inte en aktiv läsare av Aftonbladet, men har 

under hösten kommit i kontakt med en del artiklar från just Aftonbladet men även från andra tidningar, 

framförallt via sociala medier. Att undersöka diskurser som ligger nära en själv, både i tid och rum, 

och som man känner till kan göra det svårt att se dem som något som är socialt konstruerat och som 

därmed hade kunnat vara annorlunda (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Om jag som forskare ingår 

i den kultur och kontext som är föremål för studien kan det vara svårt att upptäcka de självklarheter 

som man har för avsikt att avslöja (a.a.). För att undersöka denna form av utsagor som ligger nära en 

själv krävs att man strävar efter att ställa sig främmande inför sitt material (a.a.). Jag har, genom att 

använda mig av Jönsons (2010) tolkningsschema, försökt att i möjligaste mån göra detta. Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) lyfter att genom att använda sig av en bestämd teori och betrakta världen 

genom denna kan man ställa andra frågor till texten än vad man hade kunnat göra med enbart sin 

vardagsförståelse som grund. Jönsons (2010) tolkningsschema bidrar med ett teoretiskt perspektiv och 

erbjuder även en arsenal av frågor att ställa till texten som gör att jag baserar mina tolkningar på en 

teori snarare än min egen vardagsförståelse.  
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4.5. Urval och avgränsningar 

Jag har valt att använda mig av Aftonbladets tryckta version som utgångspunkt för min 

empiriinsamling. På grund utav det stora utbudet av artiklar som rör flyktingsituationen i svensk 

nyhetsmedia behövdes en avgränsning göras. Jag valde då att fokusera på en av de aktörer som finns 

inom svensk nyhetsmedia.  Aftonbladet utgör i denna studie ett exempel/fall på tryckt svensk 

nyhetsmedia. Detta kallas även för ett exemplifierande fall (Bryman, 2011). Jag valde att använda mig 

av Aftonbladet för att det var den tryckta svenska nyhetstidningen som hade störst räckvidd under 

2015 och kan anses vara en stor aktör inom svensk nyhetsmedia. 

(http://www.dagspress.se/images/stories/SvenskDagspress2015_2016_webb.pdf).  

Antalet artiklar som berörde flyktingsituationen i Sverige som publicerats av Aftonbladet var för 

många för att kunna behandlas inom ramen för denna uppsats, därför behövdes ytterligare 

avgränsningar göras. Jag valde då att utgå från rapporteringen kring införandet av ID-kontroller och 

gränskontroller i Sverige då de är några av de mest omtalade besluten som togs under hösten 2015 och 

var två av de första restriktiva migrationspolitiska besluten som fattades under hösten 2015. 

Anledningen till att jag valde att utgå från rapporteringen av både ID- och gränskontroller är att jag 

upptäckte under den första sökningen av artiklar att dessa är tätt sammanvävda och nämns ofta i 

samband med varandra.  

Jag använde mig av databasen Mediearkivet som innehåller artiklar från över 700 tryckta dags-och 

kvällstidningar för att få tillgång till de artiklar som användes i denna studie. Denna databas gör det 

möjligt att göra avancerade sökningar med olika kombinationer av sökord och där begränsningar i tid 

och typ av tidning kan göras. Jag använde mig av sökkombinationerna Flykting* AND ID-kontroll* 

och Flykting* AND Gränskontroll*. 

Jag inledde med en övergripande sökning med mina sökkombinationer på alla svenska tryckta 

tidningar för att få en överblick över när debatten kring Gräns-och ID-kontroller startade och när det 

publicerades som mest kring detta. Det visade sig att antalet artiklar som publicerades gällande 

flyktingar och gräns-och ID-kontroller var som mest mellan november 2015 och januari 2016. Detta 

överensstämde med sökningen som gjordes inom enbart artiklar som publicerats av Aftonbladet. Jag 

valde därför att fokusera på artiklar som publicerades under denna period. Den första sökningen gav 42 

(Flykting* AND ID-kontroll*) respektive 61 (Flykting* AND Gränskontroll*) träffar. Jag gick sedan 

igenom dessa artiklar och valde bort de träffar som handlade om ID-kontroller och gränskontroller i 

andra länder, då syftet med denna studie är att titta på debatten kring de svenska besluten om gräns-och 

ID-kontroller. Även träffar som endast nämner ID-kontroller eller gränskontroller och flyktingar men 

inte vidare behandlar ämnet valdes bort. Däremot förekom de artiklar som handlade om vilka effekter 

eller konsekvenser av de svenska besluten skulle kunna/har fått i andra länder eller inom EU, dessa 

artiklar ingår i urvalet. Artiklarna kommer från tidningens olika delar då jag vill fånga någon sorts 
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helhet. Det slutgiltiga urvalet hamnade på 73 artiklar som består av nyhetsartiklar, debattartiklar, 

ledarsidor och insändare. 

 

4.6. Tillvägagångssätt 

Efter urvalsprocessen lästes artiklarna igenom noggrant ytterligare ett par gånger som ett första steg i 

tolkningsprocessen (Watt Boolsen, 2007). Vid dessa genomläsningar framkom att flyktingsituationen 

ofta framhålls som en problematisk situation. Jag valde då att använda mig av Jönsons (2010) 

perspektivanalys för att bena upp vilka olika problemperspektiv som framkom i artiklarna. Jag går inte 

så långt som att hävda att flyktingar och flyktingsituationen bör klassa som ett socialt problem i och 

med användandet av Jönsons (2010) perspektivanalys. Snarare att det förekommer 

problemformuleringar i artiklarna där Jönsons tolkningsschema visade sig vara användbart för att göra 

en systematisk tolkning. Därefter utformades ett tolkningsschema utifrån det schema som Jönson 

(2010) presenterar och det som framkom under genomläsningen av artiklarna. Därefter kategoriserade 

jag de olika delarna av artiklarna utifrån de komponentfrågor tolkningsschemat innehåller. Detta ledde 

till en grov uppdelning av orsaksbeskrivningar, konsekventbeskrivningar och lösningsbeskrivningar. 

Detta innebär att artiklarna nu brutits upp i mindre delar som omplacerats och skapat en ny text som 

består av de ovannämnda beskrivningarna (Watt Boolsen, 2007, s.89). Sedan lästes den nya texten 

noga igenom och delades upp efter de likheter som de olika beskrivningarna visade, exempelvis 

förekomsten av liknande orsaksbeskrivningar. Genom denna uppdelning framträdde karaktären av de 

två perspektiv där det ena perspektivet formulerar den problematiska situationen som ett hot mot den 

svenska välfärden och därför har jag valt att kalla det för Hot-perspektivet. Detta perspektiv 

förekommer i störst utsträckning i de studerade artiklarna. Det andra perspektivet som framträdde 

fokuserar mer på begränsningar i det svenska flyktingmottagandet som problematiskt vilket riskerar att 

inskränka mänskliga rättigheter. Detta perspektiv har jag valt att kalla Humanitetperspektivet. När de 

olika perspektiven benats ut och presenterats har en analys gjorts av perspektivens betydelser med 

hjälp av teorier som rör nationalism och globalisering. Valet av teorier gjordes utifrån vad jag kunde 

utläsa av mitt resultat. Jag anade två olika världsuppfattningar inom de olika perspektiven, nämligen 

den nationalstatliga världsuppfattningen och den globala världsuppfattningen. 

4.7. Etiska överväganden  

Svensk forskning måste underkasta sig en etikprövning enligt SFS Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor, i de fall studiens forskningsobjekt är människor eller biologiskt 

material. Denna etikprövning aktualiserar principer rörande information om studiens syfte, metod och 

eventuella risker till de människor som deltar, samtycke från deltagarna, konfidentialitet rörande de 

uppgifter som framkommer om deltagaren, att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avslutas 

av deltagaren samt att de uppgifter som samlats in endast används i den angivna studien (Bryman, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
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2011). Eftersom forskningsobjektet i denna studie inte är människor eller biologiskt material utan 

offentlig text som är tillgänglig för alla via offentliga databaser och arkiv, menar jag att de 

ovannämnda principerna inte är aktuella för denna studie. Den lagstadgade etikprövningen rör dock 

inte studier som genomförs inom ramen för högskolestudier (SFS 2003:460) men denna studie har fått 

ett etiskt godkännande från handledare innan datainsamling inleddes. Dock ska det nämnas att jag tagit 

hänsyn till andra etiska aspekter i utförandet av denna studie. Jag strävar efter att utföra en studie av 

god kvalité som präglas av transparens, ärlighet och äkthet (Bryman, 2011, s.356). Dessa principer rör 

främst det som Forsman (1997) benämner som inomvetenskaplig forskningsetik som handlar om vad 

som krävs för att forskningsresultaten kan ses som tillförlitliga. 

4.8. Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär kort sagt att forskaren mäter det hen utger sig för att mäta och en strävan efter att 

studien ska kunna svara på de frågor som den utger sig för att svara på (Bergström & Boréus, 2005; 

Jönson, 2010). Denna definition har dock sin grund i en empiristisk forskningstradition (Bergström & 

Boréus, 2005). Validitet är ett omdiskuterat begrepp inom den socialkonstuktionistiska 

forskningstraditionen då den föregående definitionen inte går ihop med socialkonstruktionismens 

ontologiska och epistemologiska grundantagande (a.a.). Även fast den utförda studien frångått den 

empiristiska forskningstraditionen behöver validitetsfrågan inte ses som något i grunden annorlunda. I 

princip handlar validitetsfrågan i denna studie om detsamma som inom empiristisk forskning, 

nämligen att studien svarar på de frågor man ger sig ut för att svara på (a.a.). För att göra detta krävs 

ett eller flera verktyg som är anpassade och lämpliga utifrån studiens syfte och frågeställningar.  Valet 

och anpassning av Jönsons (2010) tolkningsschema som använts i denna studie har skett med 

utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar vilket bidrar till att säkerställa att studien svarar 

på de frågor som den utger sig för att undersöka. En annan faktor som rör graden av validitet för en 

studie är urvalet (Bryman, 2011). Jag hade velat göra sökningar med andra kombinationer av sökord, 

exempelvis asyl/asylsökande istället för flykting. Jag märkte under genomläsningen av artiklarna att 

dessa två begrepp många gånger används synonymt. Jag hade även behövt använda ordet 

identitetskontroll som alternativ till ID-kontroll. Detta innebär att relevanta artiklar kan ha uteblivit 

från mitt urval och därmed kan jag inte hävda att mitt urval kan representera hela debatten i 

Aftonbladet kring de beslut jag valt att utgå ifrån, vilket får en negativ inverkan på studiens validitet. 

En annan aspekt av urvalet är valet av Aftonbladet som det exemplifierande fallet. Att använda sig av 

ett fall, i denna studie endast en tryckt tidning, kommer att påverka graden av extern validitet, även 

kallad generaliserbarheten (a.a.). Detta är ett generellt problem inom kvalitativ forskning, men Bryman 

(2011) menar att man som kvalitativ forskare bör sträva efter att göra sina beskrivningar av fallet och 

resultatet så utförligt och fylligt som möjligt så andra kan göra en bedömning huruvida resultatet är 

överförbart till andra sammanhang. Jag har strävat efter att beskriva mitt resultat så utförligt som 
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möjligt samt att mitt resultat även överensstämmer till stor del med tidigare forskning inom området, 

vilket kan bidra till att anse att graden av generaliserbarhet ökar (a.a.).  

 Att använda rätt verktyg till rätt material ger automatiskt inte en god studie, det krävs även en viss 

precision. Detta brukar kallas reliabilitet. Den empiristiska definitionen av reliabilitet handlar om att 

göra tillräckligt noggranna mätningar och uträkningar (Bergström & Boréus, 2005). Anpassat till 

denna studie handlar det om noggrannhet i studiens alla faser och delar. För textanalyser blir 

reliabilitet extra viktig under tolkningsfasen (a.a.).  

Ett sätt att kontrollera reliabiliteten är att undersöka intersubjektiviteten och intrasubjektiviteten. 

God intersubjektivitet innebär att olika personer gör samma eller liknande tolkningar utifrån samma 

material (Bergström & Boréus, 2005). Inom samhällsvetenskapen anses det orimligt att uppnå 

fullkomlig intersubjektivitet, dock ställs krav på forskare inom den samhällvetenskapliga 

forskningstraditionen att sträva efter transparens och välgrundad argumentation (a.a.). Detta kan göras 

genom att underbygga tolkningarna av resultatet med citat och på så vis direkt redogöra för 

kopplingen till materialet, vilket är något jag strävar efter att göra i denna studie. Jag har även låtit 

andra studenter kritiskt granska kopplingen mellan mitt resultat och analys för att försöka säkerställa 

att min analys av materialet ligger nära dess innehåll. 

God intrasubjektivitet innebär att samma person får samma resultat av samma material vid olika 

tidpunkter. Det handlar om att vara konsekvent i sin tolkning och analys av materialet (Bergström & 

Boréus, 2005). Detta strävar jag efter att uppnå i denna studie genom en konsekvent hantering av de 

verktyg som används för tolkningarna av mina utvalda texter samt att det som anses vara intressant i 

en text är det med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar och inte i forskarens personliga 

intresse.  

 

4.9. Metodkritisk diskussion  

Det är viktigt att nämna att mina tolkningar och skapandet av de perspektiv jag presenterar som mitt 

resultat är i sig socialt konstruerade och därmed är de perspektiv som presenteras bara några av många 

möjliga perspektiv (Jönson, 2010).  Utifrån den socialkonstruktionistiska utgångspunkten positionerar 

forskaren sig på ett eller annat sätt i förhållande till det som undersöks och detta kommer påverka vad 

forskaren ser och väljer att presentera som resultat (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Detta 

innebär även att det alltid finns andra möjliga positioner varifrån verkligheten skulle uppfattas 

annorlunda (a.a.).  Det är även viktigt att poängtera att de perspektiv jag presenterar är idealtyper 

vilket innebär att de sällan uppenbarar sig helt i sin renaste form i artiklarna. En text kan innehålla 

resonemang från båda perspektiven. 

 Denna studie har hämtat sitt material från Aftonbladets tryckta tidning. Detta val av urval kan 

komma att påverka resultatet då tidningar kan tänkas ha olika profiler och politiska riktningar som kan 
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påverka hur och vad som skrivs. Därför finns möjligheten att jag nått ett annat resultat eller 

exempelvis kunnat urskilja fler perspektiv om en annan eller fler tidningar ingått i urvalet. 

 Mitt val av analysteori har en inverkan på vilken riktning analysen tagit. Andra teorier kan 

användas för att analysera mitt resultat och då hade andra aspekter av perspektiven lyfts fram. 
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5. Kunskapsöversikt och tidigare forskning 

Här nedan kommer jag ge en kunskapsöversikt av det fält som berör framställningen av olika sociala 

grupper i tidningar. Jag kommer att börja med att presentera vad forskningen kring medias inflytande 

på samhället har kommit fram till för att sedan redogöra för den samhälls-och socialvetenskapliga 

forskning som fokuserat på hur minoriteter och utsatta grupper framställts inom migrationspolitiken 

och i media. 

5.1. Medias inflytande på samhället 

Medierna kan anses ha en betydanderoll när det kommer till att skapa vår förståelse av omvärlden 

genom att de erbjuder lättillgängliga bilder och diskurser som vi använder när vi tolkar vår verklighet. 

Aktörer inom media sätter dagordningen, alltså vad som ska tas upp och hur. Dock reagerar inte alla 

lika på det som presenteras av media men allmänheten är dock hänvisad till de 

verklighetsbeskrivningar som media erbjuder (Brune, 2015).  

En annan aspekt av medias makt är att de skapar ett utrymme för inflytande i samhället. Att ha 

tillgång till media som exempelvis debattör eller betrodd källa är viktigt om man vill skapa förståelse 

för sina egna eller en grupps intressen (Brune, 2015). Aktörer inom media kan även inta en 

opinionsbildande roll där de formulerar och driver en fråga som gör det svårt för allmänheten och 

politiker att agera utanför de förståelseramar som medierna satt upp. Nyhetsmedia har en 

påverkansmakt, men det är svårt att säga på vilket sätt (a.a.).  

I antologin Sociala problem och socialpolitik i massmedier av Blomberg, Kroll, Lundström & 

Swärd (2004) presenteras relationen mellan medier och samhället. Där framförs att medierna spelar en 

allt större roll i den moderna människans liv och det kan även hävdas att de har en viss makt och 

inflytande över människors tankar. Inom medieforskning talas det ofta om att medierna har möjlighet 

att i stor utsträckning fastställa vilka frågor som ska diskuteras och inom vilka ramar detta sker. Det 

brukar kallas inom medieforskningen för att media besitter en dagordningsfunktion eller har ett 

problemformuleringsprivilegium (a.a.). I ett förlängt perspektiv kan det hävdas att medierna själva kan 

föra fram nya sociala problem, driva politiska kampanjer eller skapar en ökad oro kring en händelse 

eller fenomen genom att ofta rapportera kring dessa (a.a.). En ökning av den socialkonstruktionistiska 

forskningstraditionen har även bidragit med att öka intresset för mediers behandling av sociala 

problem, då sociala problem utifrån detta perspektiv ses som socialt konstruerade.  

En artikel skriven av Christian Schemer (2012) belyser på vilket sätt och till vilken grad media 

påverkar människans skapande av stereotypiska attityder gentemot invandrare. I sin studie har han 

tittat på en politisk kampanj rörande naturalisering av invandrare som förekom i media. Studien bestod 

av en diskursanalys av kampanjen och en panelsurvey i två omgångar. Schemer (2012) menar att 

tidigare forskning visar att stereotyper är ett vanligt inslag i nyhetsmedias rapportering av 

minoritetsgrupper och att det är troligt att exponering av denna form av information kommer leda till 
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att människor kommer skapa och vidmakthålla en negativ inställning gentemot minoritetsgrupper. 

Schemers (2012) resultat är i linje med den tidigare forskningen på ämnet, men Schemer visar även i 

sin studie att kunskap om de minoritetsgrupper som framställs i media spelar en viktig roll i huruvida 

en person tar över medias representation av en viss grupp eller inte.  

 

5.2. Flyktingar och migrationspolitik  

Christina Johansson (2005) har skrivit en avhandling som undersöker hur relationen mellan stat, nation 

och migrationspolitik framställs inom en svensk kontext. Hon utgår från olika politikområden, där 

flyktinginvandringen är ett, och undersöker hur olika statliga aktörer skriver och talar om migranter 

och svensk migrationspolitik. Hon tittar även på vilken betydelse dessa diskurser har för utformningen 

av migrationspolitiken (Johansson, 2005). Johansson (2005) fann att under 80-och 90-talen 

definierades migrationen till Sverige generellt som en flyktingpolitiskfråga. Johansson (2005) menar 

att de svenska diskurserna rörande flyktingpolitiken påverkades av flera mellanstatliga samarbeten 

som inleddes under denna tid, som exempelvis inträdet i FN, men även mellanstatliga samarbeten som 

Sverige ännu inte ingått i vid denna tid, exempelvis EU, hade inflytande över diskurserna rörande 

svensk flyktingpolitik. Denna påverkan visade sig främst som en rädsla att Sverige skulle framstå som 

ett mer generöst mottagarland än andra länder (a.a.). Under denna period fattade regeringen ett beslut 

som går under namnet Luciabeslutet, där förhoppningen med detta beslut var att delvis att visa att 

Sveriges flyktingpolitik blivit ett mer restriktiv. Påverkan från de mellanstatliga samarbetena visade 

sig även i diskussioner som fördes rörande fördelningen av ansvar och bördan mellan stater av 

mottagandet av flyktingar där de nationalstatliga diskurserna var tydliga då resonemangen många 

gånger handlade om att Sverige inte skulle tvingas göra större insatser än andra länder (a.a.).   

 Under 90-talet ansågs den bästa lösningen på flyktingfrågan vara återvandring för de som hade 

möjlighet (Johansson, 2005). Johansson menar att de svenska migrationsdiskurserna präglades av ett 

antagande som handlar om den nationalstatliga idén om att människor anses höra hemma på specifika 

platser som inom en viss kultur eller inom en viss nation (a.a.). Johansson visar i sin avhandling att 

stora delar av de svenska migrationsdiskurserna innehåller antaganden som kan kopplas till den 

nationalstatliga idén (a.a.). Hon har identifierat tre teman i flera olika dokument som behandlade 

flyktingpolitiken under 90-talet som kopplas till den nationalstatliga idén. Det första var att 

återinvandring ansågs vara den mest adekvata och varaktiga lösningen på flyktingproblematiken. Det 

andra temat var att det ansågs bäst att fokusera på att hjälpa flyktingar i deras så kallade närområden 

istället för i Sverige och det tredje temat handlade om en uppfattning om att flyktingarna egentligen 

hörde hemma någon annanstans än i Sverige och att det ansågs bäst för alla parter att de återvände till 

sina hemländer (a.a.). Detta förklarade Johansson (2005) med att flyktingar framställdes som en 

ekonomisk och social belastning för Sverige samtidigt som de ansågs vara en ovärderlig resurs för sina 

hemländer som riskerade att gå miste om värdefulla möjligheter i och med att människor lämnat 
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landet. Därmed ansågs det att en generös flyktingpolitik kunde vara kontraproduktiv för flyktingars 

hemländer (a.a.).  

 

5.3. Media och flyktingar 

Ylva Brune är filosofie doktor i journalistik och masskommunikation och numera medieforskare. Hon 

har gjort en rad studier om hur minoritetsgrupper, framförallt invandrare, har framställts i media. 

Hennes bidrag i antologin “Migration och etnicitet- perspektiv på ett mångkulturellt Sverige” (2015) 

handlar just om medias innehåll rörande invandrare och invandringen till Sverige. 

Brunes forskning kring hur invandrare har framställts i svensk media visar att nyhetsmedia har 

skapat vad hon kallar för en “begreppslig invandrare” som har fått ett eget liv vid sidan av verkliga 

människor och förhållanden (Brune, 2015). Hennes forskning visar även att invandrare presenteras 

ofta i form av problem som definierats av olika myndigheter, statistiska skillnader mellan “svenskar” 

och “invandrare” görs till faktiska egenskaper eller brister hos “invandrare”, även strukturella 

samhällsproblem omvandlas till egenskaper eller svårigheter hos “invandrare” (a.a.). Vidare visar 

Brunes (2015) forskning att allmänt formulerade utsagor om “invandrare” från experter, utvalda 

representanter för “invandrare” eller från textens berättare förs in i nyheterna. Enskilda individer som 

anses höra till gruppen “invandrare” används som exempel för att antingen gestalta en redan definierad 

problematik eller som ett undantag från en generell förutbestämd problematik.  

Gunilla Hultén har i sin avhandling tittat på hur invandring och människor med utländsk bakgrund 

har framställts i främst landsortstidningar, men även i Dagens Nyheter mellan åren 1945-2005 

(Hultén, 2006). Studiens resultat visade att det finns en växelverkan mellan den politiska arenan och 

nyhetsrapporteringen när det kommer till användningen av vissa termer och begrepp. Exempelvis 

visade Hultén (2006) på en förändring i medieretoriken från och med 1985 som gick ifrån att se 

invandrare som en resurs till att uppfatta dem som en ekonomisk börda och en belastning på samhället. 

Detta skifte kunde även ses inom migrationspolitiken under samma tid, menar Hultén (2006). 

Journalistiken har riktat kritik mot flyktingpolitiken vid ett fåtal tillfällen under de år som undersökt, 

dock har denna kritik riktats mot specifika beslut och aldrig mot migrationspolitiken i stort, alltså 

”behovet av en reglerad invandring, vars syfte är att bevara och skydda svensk välfärd.” (Hultén, 2006, 

s.214). En av Hulténs slutsatser är att journalistiken, på grund utav denna avsaknad av kritik mot 

migrationspolitiken, bidragit till att legitimera denna officiella hållning inom migrationspolitiken. 

Hennes studie visar även att användandet av begreppet invandrare började förekomma i 

tidningarna efter att Statens invandrarverk bildades år 1969 (Hultén, 2006). Tidigare hade dessa 

människor beskrivits utifrån sina nationella tillhörigheter, som exempelvis polacker eller estländare 

(a.a.). Hultén (2006) kopplar detta till hur ett lands medborgarskapslagar speglar föreställningar om 

den nationella identiteten. Hultén (2006) menar att efter införandet av begreppet invandrare kunde 

man utläsa en mer kulturell förståelse av det svenska medborgarskapet. Trots att formen och 
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förutsättningarna för migration till Sverige har förändrats under studiens undersökningsperiod, menar 

Hultén att det nationella i materialet är ihållande. Hon menar att globaliseringen har bidragit till att 

intresset för nationell självspegling och det som uppfattas som svenskt har ökat i takt med ökad 

invandring till Sverige där invandringen många gånger beskrivs som ett hot mot den egna 

välfärdsstaten (a.a.). I de nedslag i tidningar som publicerats år 1985 och framåt beskrivs invandrare 

som ett samhällsproblem som hotade välfärden och belastade kommunerna (a.a.).  

Den svenska självbild som Hultén menar är ett genomgående drag i de tidningar hon undersökt är 

uppfattningen av ”Sverige som ett i grunden gott, rättvist och tryggt land befolkat av välvilliga och 

rättrådiga medborgare.” (Hultén, 2006, s. 214). Hon menar att det framkommer en längtan efter att 

återskapa det svenska folkhemmet.  

I en kanadensisk studie av Liette Gilbert (2013) undersöks hur en flyktingkris skapas diskursivt i 

media och politiken genom att tittat på det diskursiva sammanhanget mellan tidningars 

representationer av mexikanska flyktingar som kom till Kanada 2007 och den lagändringen gällande 

visum som ålagts de mexikanska flyktingarna av den kanadensiska regeringen. Studien gjordes med 

bakgrund av att det i augusti 2007 kommit ca 300 mexikanska medborgare som ansökte om asyl i 

Kanada (Gilbert, 2013). Studien identifierade tre dominanta diskurser vilka var; framställningen av 

mexikanska flyktingar som kriminella, illegala och svekfulla ”andra”; den upplevda orimliga 

kostanden för mexikanska flyktingar samt nödvändigheten att kontrollera illegitima asylsökande för 

att förhindra att de utnyttjar det bristfälliga flyktingsystemet i Kanada (a.a.). Enligt studien avslöjar 

dessa diskurser en form av rasism som utmanar den självutnämnda toleransen i ett multikulturellt 

Kanada. I artiklarna som undersöktes identifierades tre huvudsakliga retoriska strategier i 

mediediskursen som bidrog till att framställa ökningen av flyktingar som en kris och vidmakthålla en 

överlägsenhet över asylsökande mexikaner (a.a.). Dessa retoriska strategier kallade hon för: vokabulär, 

som innebär att användandet av vissa ord i mediediskursen kan underminera en viss grupps 

trovärdighet och påverka den politiska diskursen. Exempelvis användandet av ord som illegal och 

kriminell i samband med flyktingar kan bidra till en stereotypisering av gruppen samt att dölja 

polariseringen av ett ”vi och dem”-tänk som kan komma att användas för att berättiga vissa politiska 

beslut och reformer (a.a.). Den andra strategin som lyfts i studien är nummerspelet, vilket innebär att 

media med hjälpa av nummer associerar invandrare och flyktingar med problem och/eller hot genom 

att tala om kvantiteter. Det kan handla både om antal människor som söker asyl i ett land eller vad 

kostnaden uppskattas bli för dessa människor (a.a.). Den tredje och sista strategin som berörs i Gilberts 

studie är ‘legitimering av experter eller myndigheter’. Detta innebär att media ofta tar in experter eller 

myndigheter som källor i artiklar för att öka trovärdigheten av det som skrivs i nyhetsrapporteringen 

vilket kan leda till en viss bias i de perspektiv som lyfts fram i media. Gilberts studie visar att 

flyktingarnas egen historia och flyktingaktivisters perspektiv helt överskuggades av experternas 

utlåtanden och åsikter. Enligt studien använde sig journalisterna av dessa experter för att avbilda och 
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upprätthålla uppfattningen av situationen som en kris (a.a.). Detta går i linje med vad Ylva Brune har 

visat i sina studier om hur invandrare och flyktingar har framställts i svensk media.  

Van Dijk har forskat om hur samhälleliga eliter så som politiker, experter, journalister och forskare 

producerar och reproducerar rasism i europeiska länder som han kallar för elitrasism (Van Dijk, 2005). 

van Dijk menar att fördomar och diskriminering inte är medfödda beteenden utan det lärs till största 

del ut via den offentliga diskursen som omfattar TV-program, politiska debatter, nyhets- och 

debattartiklar, läroböcker och vetenskapliga tidsskrifter som till stor del kontrolleras av eliterna (a.a.). 

van Dijk framhäver även eliternas roll i rasismens historia där eliterna många gånger spelat en viktig 

roll gällande etniska och rasmässiga dominansförhållanden. Flera rasistiska praktiker, så som 

exempelvis aphartheid, bedrevs av politiker som då ansågs vara respektabla och legitimerades även av 

akademiker, forskare och journalister (a.a.).   

Van Dijk presenterar några generella egenskaper hos den rasistiska diskursen i Europa: 

- Den rasistiska diskursen karaktäriseras av en strategi för positiv självframställning och en 

negativ framställning av de Andra där den positiva självframställningen präglas av ett 

systematisk förnekande eller ursäktande av rasism. 

- De teman som präglar beskrivningen av de Andra inom politiken, massmedia, läroböcker och 

vardagligt berättande har benägenhet att endast handla om ett litet antal stereotypa områden så 

som illegal invandring, brottlighet, droger och problem rörande mottagning av invandrare och 

kulturell integration. Generellt sett framhäver framställningar av de Andra deras olikheter, 

avvikelser och hotfullhet.  

- Etniska minoriteter har ingen eller ytterst lite kontroll över det som skrivs och uttalas om dem. 

De tenderar även att ignoreras som mottagare av offentliga uttalanden i tal och skrift så som i 

nyhets- och debattartiklar (van Dijk, 2005). 

Vidare beskriver Van Dijk (2005) mer detaljerat hur den rasistiska diskursen ger sig uttryck inom 

politiken och pressen. Han framhåller partipolitiken och pressens symbiotiska förhållande och att 

dessa uppvisar liknande egenskaper och innehåll när det kommer till den rasistiska diskursen(van Dijk, 

2005). Politiska debatter i Europa handlar till stor del om problem med illegal invandring och om 

ökade begränsningar av invandring (a.a.). Dessa debatter präglas av en kombination av positiv 

självframställning, många gånger genom att framställa det egna landet i förskönande termer vad gäller 

tidigare gästfrihet mot invandrare, och en metodisk framställning av invandrare som ett problem, en 

ekonomisk börda eller som ett hot mot det egna landets välfärdsstat, arbetsmarkand, kultur, normer 

och värderingar. Sammanfattningsvis menar van Dijk (2005) att huvudintresset för de politiska 

institutionerna och pressen är de problem som invandrare påstås orsaka och ytterst sällan berörs de 

problem och svårigheter som invandrare upplever på grund utav ”Oss”. Det är även ytterst sällan som 

de ekonomiska fördelarna som invandring faktiskt bidrar med berörs. Den politiska debatten och 

framställningar i pressen i stora delar av Europa präglas av alarmerande uttalanden kring invandring 

och kraftfulla åtgärder för att hålla ”dem” utanför Europas gränser (a.a.).  
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6. Teori 

Som tidigare nämns i avsnittet om kunskapsöversikt och tidigare forskning visade Gunilla Hulténs och 

Christina Johanssons avhandlingar förekomsten av nationalstatligt tänkande i framställningen av 

invandrare i tidningsjournalistiken. Jag har valt att använda mig av liknande utgångspunkt för att 

analysera de perspektiv jag identifierat i de studerade artiklarna. Jag kommer nedan redogöra för 

innehållet i den nationalstatliga föreställningen av världen för att sedan redogöra för på vilket sätt den 

globala världsuppfattningen kan komma att utmana den nationalstatliga världsbilden.  

6.1. Den nationalstatliga världsuppfattningen 

Nationalstatliga föreställningar vilar på en nationalistisk ideologi, så kallad nationalism.  Dock bör inte 

en nationalstatlig världsbild likställas med högröstad nationalism som återfinns i många nationalistiska 

rörelser. Diskurspsykologen Michael Billig använder sig av begreppet banal nationalism för att fånga 

det vardagliga användandet och många gånger implicita reproduceringen av den nationalstatliga 

föreställningen (Billig, 1995).  Billig (1995) menar att det finns något missvisande när man använder 

begreppet nationalism, nämligen att det anses vara något som sker i periferin och utförs av specifika 

grupper i samhället. Han menar att uppfattningen om nationalstater är något som reproduceras genom 

vardagliga handlingar och som utgör en förgivet tagen uppfattning av verkligheten (a.a.). Den 

nationalstatliga idén kan ses som en bestämd uppfattning om hur världen är och bör vara utformad 

(Winther Jørgensen & Phillip, 2000). Den består av en världsbild där världen är uppdelade i 

begränsade territorium, nationalstater, som består av ett folk som uppfattas som en mer eller mindre 

kulturell och språklig enhet med rätten att bestämma över sig själva (a.a.) Dock kan dessa även ses 

som socialt konstruerade och inte något som förekommer ”naturligt” (Billig, 1995). Ett exempel på 

detta kan vara hur världskartan har förändrat under de senaste årtiondena. Det den nationalstatliga 

världsuppfattningen innebär i denna studie att nationalstaten är något som är socialt konstruerat och 

ständigt omvandlas och reproduceras i vardagliga situationer och som innefattar en uppfattning om hur 

världen är och bör vara organiserad. Genom att titta på nationalstaterna som sociala konstruktioner och 

inte som naturliga enheter öppnas en möjlighet att undersöka hur de konstrueras, reproduceras och 

ifrågasätts inom en konkret praktik, som i detta fall består av tidningsrapportering (Winther Jørgensen 

& Phillip, 2000.). Nationer kan förklaras i form av föreställda gemenskaper, för att använda Benedict 

Andersons begrepp (Anderson, 1993). Anderson beskriver genom uttrycket föreställd gemenskap hur 

kollektiva och nationella identiteter skapas. Han presenterar i och med begreppet föreställd gemenskap 

sin definition av nationen, ”den är en föreställd politisk gemenskap – och den föreställs som både i sig 

begränsad och suverän” (Anderson, 1993, s.21).  Gemenskapen beskrivs som föreställd för att även 

inom de minsta av nationer kommer medlemmarna aldrig att träffa eller lära känna mer än en minoritet 

av de andra medlemmarna, men ändå finns en verklig känsla av gemenskap mellan medlemmar av 

samma nation (a.a.). Nationen ses som begränsad då skapandet av en nation förutsätter en gräns till en 
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annan nation (Anderson, 1993). Den nationella gemenskapen förutsätter alltså ”de andras” existens för 

att kunna benämnas som en nation (Khosravi, 2006). Anderson (1993) beskriver nationell identitet 

som konstruerad och bestående av mentala föreställningar om gemenskap och likhet.  

6.1.1 Välfärdsstatliga ambitioner som nationskapande process 

Johansson (2005) visar i sin studie att migrationspolitiska diskurser under 1900-talets senare hälft 

präglades av nationsstatliga antaganaden där migration många gånger ställs mot välfärdsstatens 

ambitioner. Johansson (2005) utgår ifrån ett perspektiv där dessa välfärdsstatliga ambitioner bör ses 

som ett led i nationsskapande processer. En strävan efter homogenitet är en central aspekt av 

nationsskapande processer. Homogenitet inom nationalstatlig teoribildning syftar till nationalstaters 

strävan efter olika former av likhet inom nationen (a.a.). Det finns olika former av idealtypiska 

homogeniserande processer, etnisk homogenitet och civisk homogenitet. Den etniska homogeniteten 

innebär att en stat eftersträvar etniska likheter och där medborgarskap ges till dem som anses ha ”rätt” 

etnisk bakgrund (Johansson, 2005). Civisk homogenititet innebär att medborgarna formar nationen 

vilket innebär att den etniska aspekten inte anses lika viktig för att erhålla medborgarskap. Denna 

uppdelning bör ses som idealtyper och en nation är sällan antingen eller utan kan vara mer eller minder 

etnisk eller civisk (a.a.).  

 Johansson (2005) nämner Ernst Gellners perspektiv på homogenisering som handlar om att 

homogenisering inom den nationalstatliga föreställningen kan innefatta en uppfattning om att 

samhällen mår bäst av att sträva efter likhet gällande utbildning, demokratiska värderingar och politisk 

riktning. Denna form kan ses som kulturell homogenitet som sträcker sig bortom etnisk homogenitet 

(Gellner i Johansson, 2005). Utifrån denna definition kan uppbyggandet av välfärdsstaten ses som ett 

steg i nationaliseringen av befolkningen. Genom detta perspektiv på homogenisering öppnas 

möjligheter att uppmärksamma välfärdsstatens exkluderande mekanismer (Johansson, 2005). 

Välfärdsargument kan då utgöra en viktig del i nationella homogeniseringsprocesser och kan få 

konsekvenser som att migration ses som en börda för samhället, skapare av sociala problem och som 

en försvårande faktor gällande integrering av de som redan invandrat (a.a.). Migration kan på så sätt 

uppfattas som ett hot mot välfärdsstatens ambitioner (a.a.). 

 

6.1.2 Territorialisering inom den nationalstatliga föreställningen 

Den nationalstatliga idén leder till en territorialisering, som innebär att människor diskursivt binds till 

ett visst territorium och därmed delar in dem i nationella enheter (Johansson, 2005).  Detta kan ses 

som en form av statsmedlemskap som utgör grunden för den nationalstatliga världsordningen där 

kopplingen mellan folk och territorium framstår som naturlig. Detta innebär att uppdelningen av 

människor i olika nationella stater tas förgivet och som ”the natural order of things” (Malkkis i 

Johansson, 2005). Den nationalstatliga föreställningen legitimerar där med vidmakthållandet av 

nationalstatliga gränser, där statens ansvar först och främst kopplas till de egna nationella 
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medborgarna (Johanson, 2005). Detta kan ta sig uttryck i föreställningen om att en människas 

rättigheter är kopplat till hens nationella medborgarskap (Khosravi, 2006). Migranters och flyktingars 

blotta existens kan ses som en utmaning av den nationalstatliga världsuppfattning, det nationella 

medborgarskapet och den nationella ordningen genom att de ifrågasätter den nationalstatliga 

föreställningens grundläggande princip, nämligen den statliga gränskontrollen och därmed även 

nationalstatens suveränitet (Benhabib, 2004; Dahlstedt & Neergaard, 2013).  De utmanar den 

nationalstatliga principerna bland annat genom göra anspråk på skydd med utgångspunkt i mänskliga 

rättigheter.  

 De mänskliga rättigheterna är upprättade av FN efter andra världskriget med syftet att främja och 

bevara den internationella freden. Dock ansågs det att nationalstaterna skulle försäkra och ansvara för 

att de mänskliga rättigheterna respekterades (Baaz, 2006). De mänskliga rättigheterna bygger på 

universella principer som i sig utmanar staters självbestämmande (Benhabib, 2004).  I och med den 

nationalstatliga världsbildens starka ställning har även de mänskliga rättigheterna territorialiserats och 

reducerats till medborgerliga rättigheter (Khosravi, 2006).  

 

6.2. Den globala världsuppfattningen 

Jag kommer här inte att försöka beskriva den globala världsuppfattningen i sin helhet då globalisering 

är ett mångtydigt begrepp och man bör egentligen tala om globaliseringar då denna process kan 

definieras utifrån många olika perspektiv. Jag kommer fokusera på att redogöra på vilket sätt den 

globala världsuppfattningen kan utmana den nationalstatliga världsbilden. Ett begrepp som ligger nära 

globalisering är internationalisering, dock förutsätter detta begrepp nationalstaternas existens (Winther 

Jørgensen & Phillip, 2000). Internationalisering avser mellanstatliga relationer men där staterna 

fortfarande ses som skarpt avgränsade nationella enheter, medan globalisering innefattar en liknande 

innebörd men inbegriper en komprimering av tid och rum där världen mer sammanfogas till ett 

samhälle. ”Här” blir då sammanlänkat med ”där” och Sverige blir inte bara en del av världen utan 

världen blir även en del av Sverige (Righard, 2013).  

 En global världsuppfattning kan bidra till att utmana kulturell identitet och synen på integration så 

som den definieras utifrån den nationalstatliga kontexten (Righard, 2013). Den kan därmed bidra till 

att luckra upp binära förståelser av migration så som invandring/utvandring, av migranter, 

invandrare/utvandrare och av plats, hemland/värdland (Righard, 2013). Denna världsuppfattning 

bidrar istället med en förståelse av migration som en pågående process som sker i flera riktningar 

samtidigt och en förståelse av migranter som personer som kan känna en hemmatillhörighet i flera 

länder (Righard, 2013). Föreställningar av en global världsbild utmanar och ifrågasätter den 

nationalstatliga världsuppfattningen där social trygghet är kopplat till det nationella medborgarskapet 

(Righard, 2013). Detta innefattar en mer global syn på mänskliga rättigheter. Baaz (2006) menar att 



29 

 

det skett en attitydförändring där mänskliga rättigheter uppfattas som mer universella än tidigare och 

bör tillkomma individer i egenskap av att vara en del av mänskligheten.  
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras hur Aftonbladet skriver om flyktingmigrationen i rapporteringen kring ID-

och gränskontroller. Mitt resultat består av två perspektiv som identifierats med hjälp av 

tolkningsshemat och som jag valt att kalla Hot-perspektivet och Humanitetperspektivet. Dessa 

perspektiv består av de två huvuddrag som identifierats i artiklarna och kommer användas för att visa 

hur debatten kring flyktingmigrationen förts under hösten 2015 samt vilka sammanhängande 

resonemang som återkommer i rapporteringen. Hot-perspektivet är det perspektiv som flest artiklar 

kunde katigoriseras under. Humanitetperspektivet ter sig var ett motperspektiv till Hot-perspektivet. 

Nedan kommer perspektiven presenteras mer ingående. Jag kommer utgå från de svar som de olika 

komponentfrågorna genererat.  

7.1. Hot-perspektivet 

De artiklar eller delar av artiklar i rapporteringen av ID-och gränskontroller som kategoriseras inom 

Hot-perspektivet definierar flyktingmigrationen under hösten 2015 som ett utbrett och allvarligt 

problem som utsätter svensk välfärd för stor press som riskerar att skada olika delar av det svenska 

välfärdssystemet. I tabellen nedan presenteras de huvuddrag som Hot-perspektivet består av. 

 Hot-perspektivet  

Karaktär Sverige och dess välfärdssystem befinner sig under press pga det höga 

flyktingmottagandet.  

Orsaker Stort antal människor som söker asyl i Sverige. 

Andra EU-länder tar inte sitt ansvar. 

Konsekvenser Sverige riskerar systemkollaps, viktiga samhällsfunktioner riskerar att slås 

ut. Ordningen och säkerheten är hotad. Det är Sverige som beskrivs som 

den drabbade. 

Lösningar Minska antalet flyktingar som kommer/söker asyl i Sverige för att sätta 

press på andra EU-länder Kontrollerna ses som ett nödvändigt ont för att 

uppnå detta. 

Tabell 2. Hot-perspektivet 

 

7.1.1 Svenska välfärdssystemet är under hot/press 

De artiklar som jag kategoriserat under Hot-perspektivet innehåller antaganden om att 

flyktingmigrationen på olika sätt försätter Sverige och den svenska välfärden under hård press och där 

ett andrum behöver skapas innan systemet kollapsar. Det som definieras som problemet inom detta 

perspektiv är att Sverige är på bristningsgränsen och riskerar en systemkollaps på grund utav 

flyktingmigrationen. Inom Hot- perspektivet framhålls att det svenska systemet på olika sätt är hotad 

och riskerar att fallera om inte åtgärder vidtas. Exempelvis uttrycks ett krav på skapandet av ett 
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andrum i en intervju med stadsministern som berör de åtgärder som regeringen gått ut med för att 

hantera flyktingsituationen i Sverige, vilket bidrar till att karaktärisera flyktingmigrationen som något 

som sätter hög press på olika dela av det av det svenska samhället (Aftonbladet, 2015-11-25d). 

 Vidare i artikel förklaras dessa åtgärder som något som “ska ge en paus i asylprocessen så att man 

får en chans att hinna bygga upp socialtjänst, skola och omsorg där trycket i dag är mycket högt.” 

 Detta “tryck” är något som återfinns i flera artiklar. I citatet nedan förklaras att de lagändringar som 

regeringen föreslagit har som syfte att minska detta tryck. I detta fall är det ensamkommande 

flyktingbarn som beskrivs som orsak till det tryck som enligt detta perspektiv hotar Sverige, “Utöver 

id-kontroller på bussar och tåg till Sverige, ökade försörjningskrav på anhöriginvandrare syftar flera 

förändringar till att minska trycket från de ensamkommande flyktingbarnen.” (Aftonbladet, 2015-11-

25d). 

 Inom Hot-perspektivet formuleras många gånger problemet som en allvarlig kris och skapar en bild 

av att Sverige befinner sig under hot. I citaten nedan formuleras situationen som exceptionell och 

allvarlig och det förmedlas även en känsla av katastrof om åtgärder inte vidtas. 

Kristdemokraterna och Folkpartiet stöder förslagen. Vi är i ett exceptionellt och allvarligt läge. Då 

måste vi kunna överväga olika åtgärder både för att vi ska ha ett hållbart mottagande och minska 

trycket på Sverige, säger Andreas Carlsson, gruppledare i KD (Aftonbladet, 2015-11-10b) 
 
Så länge Tysklands och Sveriges nya signaler inte resulterar i en minskad flyktingström till Europa så 

riskerar vi snart att få se scener som vi inte trodde var möjliga i Europa 2015 (Aftonbladet, 2015-11-

12d). 

  
7.1.2. Viktiga samhällsfunktioner fallerar 

De områden som anses vara hotade är placerade i samhällets offentliga sfär, främst institutioner inom 

den offentliga välfärden som sjukvård, socialtjänst, skola och polis. Dessa effekter av 

flyktingmigrationen anses inom Hot-perspektivet delvis bero på en skev resursfördelning och 

överbelastning av välfärdssystemet på grund utav flyktingmottagandet. Citatet nedan kommer från en 

sektion i tidningen som Aftonbladet döp till “Flyktingkatastrofen”. Journalisten är en politisk 

kommentator som i artikeln målar upp en bild av läget i Sverige som kan ses som typisk för detta 

perspektiv. Citatet är inledningen på artikeln där det framhålls att flyktingmigrationen riskerar både 

liv, hälsa och viktiga samhällsfunktioner. Hotet beskrivs vara så allvarligt att lägesbilden som ges av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör betraktas som ett nödrop menar författaren.  

Liv och hälsa och viktiga samhällsfunktioner står på spel i spåren av flyktingkatastrofen. 

Skräckrapporten kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det blir ännu 

värre. Varje vecka ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en bild av läget. Den 

senaste är inte bara en larmrapport. Den måste snarare betraktas som ett nödrop (Aftonbladet, 2015-

11-19) 

 
Genom att beskriva flyktingsituationen på detta sätt framställs flyktingar som en naturkatastrof som 

dragit fram genom Sverige och som hotar att slå ut viktiga samhällsfunktioner. Vidare radas en rad, 

vad som menas som, konsekvenser av flyktingmigrationen upp. Där lyfts ”begynnande 

undanträngningseffekter” inom sjukvården, en socialtjänst som inte kan ta emot sina klienter och en 
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skola som beskrivs som ett ” ytterligare krisområde”. Även bostadssektorn lyfts fram som ett 

problemområde.  

Sjukvården är ett område som är drabbat. MSB talar om begynnande undanträngningseffekter, vilket 

betyder att sjukvården inte kan ta emot alla patienter. Det är det de menar när de säger att målet om att 

värna liv och hälsa står inför stora utmaningar. (Aftonbladet, 2015-11-19) 
 

Detsamma gäller kommunernas socialtjänst, de hinner inte med alla sina klienter. Skolan är ytterligare 

ett krisområde. Varken personal eller lokaler räcker till. Och bostadssektorn, det behövs 800 till 900 

nya sängplatser per dag. Inte ens om Försvarsmakten hjälper till kommer det att gå. Målar MSB i 

alltför mörka färger? Sannolikt inte. Svenska myndigheter präglas av stor försiktighet. Även i 

kristider.(Aftonbladet, 2015-11-19) 
 
Citaten nedan är exempel på hur det, inom perspektivet, beskrivs att resursfördelningen i det svenska 

samhället kommer se ut som följd av ökad flyktingmigration. Författaren till artikeln anser att på 

grund utav de ökade utgifterna för flyktingmottagandet kommer andra delar av samhället bli lidande. I 

detta fall är det polisens resurser som nämns, ”Konsekvensen? Mängdbrotten - till exempel stölder, 

misshandel, skadegörelse - blir lidande. Så även det viktiga brottsförebyggande arbetet. Polisen har 

helt enkelt inte tid” (Aftonbladet, 2015-12-23).   

I Växjö hade inte polisen tid att gå till botten med ett tips om öppen narkotikaförsäljning på en skola, 

en åklagare i Malmö berättade att det kommer in färre och färre utredningar från polisen och ett befäl 

berättade att den som ringer 112 inte längre kan räkna med att en patrull kommer inom rimlig tid 

(Aftonbladet, 2015-12-23).   
 

Genom att framställa problem inom dessa områden som en direkt konsekvens av den ökade 

flyktingmigrationen under hösten 2015 ställs svaga grupper emot varandra. Konsekvenserna av 

flyktingmigrationen skrivs fram som en orsak till sämre välfärd i Sverige. 

7.1.3 Hot mot ordningen och den interna säkerheten 

Andra konsekvenserna av problemet som lyfts fram inom Hot-perspektivet nämns ofta i termer om 

”hot mot den interna ordningen” och ”den nationella säkerheten är hotad”. Citaten nedan visar hur 

antalet människor som flytt till Sverige anges som anledningen till att ordningen och säkerheten är 

hotad genom att den lösning som lyfts fram syftar till att minska antalet flyktingar som söker asyl i 

Sverige. De visar även vilka som anses komma med lösningen på problemet, nämligen regeringen.  

Den inre säkerheten har, såvitt bekant, inte varit utsatt för utmaningar av den här storleken någon gång 

i modern tid. Liv och hälsa står på spel. Och det kommer att bli ännu värre om inte flyktingströmmen 

avtar.  Allvarligare än så kan det knappast bli. Regeringen måste faktiskt göra något (Aftonbladet, 

2015-11-21). 
 

Men eftersom ingen vet om antalet flyktingar minskar genom regeringsbeslutet ter det sig 

svårförklarligt, på gränsen till mystiskt. Bara färre flyktingar kan leda till att hotet mot ordningen och 

säkerheten minskar. Men så vet man alltså inte om det blir (Aftonbladet, 2015-11-12e).  

 
Citaten nedan visar även vad som inom detta perspektiv framhålls som konsekvens om ordningen inte 

kan upprätthållas, nämligen att det svenska systemet kommer att kollapsa och att det kommer förändra 

de förutsättningar vi har idag i Sverige, “För svensk del står vi nu i ett läge där vi måste vidta och 



33 

 

genomföra åtgärder för att också kunna upprätthålla den ordning och det system vi har här, säger 

Kinberg Batra. Annars väntar en systemkollaps” (Aftonbladet, 2015-11-10b). Flyktingmigrationen 

framställs här som något som hotar ordningen och den nationella säkerheten i Sverige. 

 

7.1.4. Antal asylsökande som orsak 

Genom att titta på hur man inom perspektivet beskriver konsekvenser och lösningar på problemet är 

det möjligt att utläsa vad, som inom perspektivet, pekas ut som orsaken till problemet även om detta 

inte uttrycks explicit (Jönson, 2010). Något som är återkommande inom Hot-perspektivet är att 

Sverige bör minska antalet människor som söker asyl och att ID-och gränskontrollerna framhålls som 

ett sätt att uppnå detta samt att flyktingar är anledningen till att den interna ordningen och nationella 

säkerheten är hotad. Utifrån detta går det att utläsa att en av orsakerna som framhålls i Hot-

perspektivet ter sig vara antalet flyktingar som kommit till Sverige och söker asyl. Detta uttrycks både 

explicit och implicit i texterna, ”Hur ska då Sverige ta sig ur den här krissituationen du talar om? - Vi 

måste få ned antalet asylsökande för att få kontroll på situationen” (Aftonbladet, 2015-12-15).  

I går meddelade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) att id-kontrollerna för att ta sig 

ombord på tåg och färjor till Sverige kommer att börja gälla 4 januari, i stället för 21 december, som 

tidigare sagts. Syftet är att minska flyktingströmmen till Sverige.  
- Vi är väl medvetna om att när vi går fram med detta innebär det en oerhört stor praktisk utmaning för 

de som trafikerar den här sträckan, tiotusentals människor som passerar här varje dag, säger Morgan 

Johansson.  
- Men det ska vägas mot vad som är alternativet. Vad händer om vi i vår får ännu större problem än 

vad vi har haft under hösten? (Aftonbladet, 2015-12-10). 
 

Följande citat är ytterligare ett exempel på hur orsaken till situationen beskrivs, där målet med beslutet 

för ID-kontroller formuleras som en lösning på problemet och därmed blir asylsökande implicit 

framskrivna som något som orsakat det oönskade nuläget, “Den 17 december röstade riksdagen ja till 

regeringens lagförslag om id-kontroller på all kollektivtrafik till Sverige från den 4 januari. Målet är 

att kraftigt få ned antalet asylsökande” (Aftonbladet, 2015-12-27). 

 
7.1.5. EU-länders bristande ansvarstagande 

En annan orsak till varför Sverige befinner sig i en pressad situation antas inom Hot-perspektivet vara 

att andra länder inom EU inte anses tagit sitt ansvar för flyktingsituationen och därmed försatt Sverige 

i en problematisk situation.  

Han påpekade att Sverige tagit emot flest asylsökande per person av alla EU-länder och att kommuner 

och landsting nu har så stora problem att de tvingas Lex Sarah-anmäla sig själva för brister i arbetet.  
- Nu måste vi visa att vi inte längre kan göra mer. Syftet med de åtgärder vi nu genomför är att skapa 

ett andrum i Sverige, menade statsministern och var kritisk mot de EU-länder som inte tagit ett lika 

stort ansvar (Aftonbladet, 2015-11-25d). 
 

Det är vanligt förekommande att inom dessa former av resonemang att framhäva Sveriges goda 

ansvarstagande samt att kritisera och beskylla de länder som anses brustit i sitt ansvar för den 

problematiska situationen i Sverige. Genom att kritisera andra EU-länders bristande ansvar riktar 
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perspektivet en del av skulden bort från Sverige och lägger den på de övriga länderna inom EU, ”Det 

som förvånar mig nu är att kritiken riktas mot Sverige, det land som tagit det största ansvaret i EU. 

Ingen kan någonsin ta ifrån oss det vi gjort när vi tagit emot så många, det är riktigt stort” 

(Aftonbladet, 2015-12-15).   

Många länder ville inte ta emot dem och gjorde allt från att bygga taggtrådsstängsel till att försämra 

villkoren för att stoppa dem. De få (Tyskland, Sverige och Österrike) som satte en ära i att ta emot 

asylsökande blev överväldigade av trycket. Deras system för mottagande brakade samman. Det fanns 

varken tillräckligt med bostäder, jobb eller handläggare för att hantera asylansökningarna inom rimlig 

tid (Aftonbladet, 2015-12-29).  
 
Genom denna diskussion om ansvar framställs andra EU- länder som antagonister och Sverige som en 

fallen hjälte som gjort sitt bästa men trots det tvingats ge upp och nu behöva inta ett mer restriktivt 

förhållningssätt för att landet inte ska braka samman.  

7.2. Humanitetperspektivet 

Trots att Hot-perspektivet är dominerande i rapporteringen kring ID-och gränskontroller går det att 

utläsa ett så kallat motperspektiv. Detta perspektiv formulerar även detta flyktingsituationen i Sverige 

som problematisk, men uttrycker andra orsaker, konsekvenser och lösningar vilket ger 

problemformuleringen en annan karaktär. 

 Humanitetperspektivet  

Karaktär Människor på flykt behöver en tillflyktsort och Sverige tar inte emot så många 

som hade varit möjligt. 

Orsaker Svenska välfärden/mottagarsystemet ses som problemet. Sättet att tala om 

flyktingsituationen som ett hot mot Sverige.  

Konsekvenser Människor på flykt ses som de som drabbas. Mänskliga rättigheter hotas. 

Besluten kan komma att riskera människors liv/inskränker asylrätten. 

Lösningar Utveckla det svenska systemet för att möjliggöra ett större mottagande.  

Att stänga svenska gränser ses inte som ett sätt att lösa flyktingkrisen i övriga 

världen. 

Politiker anses vara de som ska stå för förändringen.  

Tabell 3. Humanitetperspektivet 

 

I Humanitetperspektivet har det som anses som den problematiska situationen en mer humanistisk 

prägel där människovärde och mänskliga rättigheter lyfts fram som principer som bör värnas om men 

som i dagsläget är hotade. Perspektivet lyfter även blicken och placerar problemformuleringen på ett 

mer globalt plan genom att se det faktum att människor befinner sig på flykt och behöver någonstans 

att ta vägen som navet i problemet, “De stängda gränserna kommer inte att lösa problemen som gör att 

människor måste fly” (Aftonbladet, 2015-12-07a). Inom detta perspektiv formuleras besluten om ID-

och gränskontroller mer som en del av en problematisk situation än som en lösning på den, 
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“Regeringens förslag syftar till att minska antalet flyktingar som kommer till Malmö och Sverige. Det 

minskar på intet sätt antalet flyktingar i världen” (Aftonbladet, 2015-12-17). 

 De båda citaten visar på den ovannämnda globala synen genom att inte placera problemet enbart i 

Sverige utan att lyfta problemformuleringen och ställa problemen i Sverige i relation till de 

utmaningar som de människor som tvingats fly står inför. Perspektivet framhäver även att rädda 

människoliv bör värderas högre än att bevara den svenska välfärdens höga standard, “Hit, men inte 

längre! Och detta är fel val, menar Johan Norberg. Det är viktigare att rädda flyktingar än att garantera 

nivåer i de svenska socialförsäkringarna” (Aftonbladet, 2015-12-13). 

 Inom Humanitetperspektivet inkluderas även det dominerande sättet att framställa flyktingar och 

flyktingmottagandet som en del av problemet. Citatet nedan visar hur Humanitetperspektivet 

ifrågasätter och problematiserar Hot-perspektivets formulering av flyktingar som orsak till brister 

inom den svenska välfärden. 

Välfärden är underfinansierad. Efter åtta år av skattesänkningar har 140 miljarder per år tagits från vår 

gemensamma välfärd. Vi har sett en gigantisk omfördelning från fattig till rik. Att nu skylla välfärdens 

brister på flyktingar är verklighetsfrånvänt. Konflikten står inte mellan nyanlända och de som redan 

bor i Sverige utan mellan de som har och de som inget har (Aftonbladet, 2015-12-17).  

 

7.2.1. Flyktingmigration som en resurs 

Inom Humanitetperspektivet formuleras ofta flyktingmigrationen som en resurs för det svenska 

samhället istället för en belastning som inom Hot-perspektivet.  

Men en modern, progressiv vision om Sverige i världen innebär också att rusta vårt land för att vara 

en fristad för människor på flykt och att bejaka den öppenhet som bidragit till att göra oss till en av 

världens starkaste ekonomier (Aftonbladet, 2016-01-26)  

 
En befolkningsökning är alltså inget ekonomiskt problem, det är en logistisk utmaning. En utmaning 

som Sverige har klarat tidigare i historien, som gynnat oss väl och som vi kommer att klara igen om 

den politiska viljan finns hos de som bestämmer (Aftonbladet, 2015-12-17).  
 
I citaten ovan formuleras flyktingmigrationen som en potentiell ekonomisk resurs för Sverige istället 

för att enbart vara en ekonomisk belastning. Det görs även referenser till tidigare perioder av hög 

flyktingmigrationen som Sverige genomlevt och även gynnats av. Här kan även en syn på Sverige som 

ett öppet och solidariskt land utläsas.  

För det är ingen kris, det går att ta emot människor som flyr. Vid andra världskrigets slut, under andra 

halvåret 1944, tog Sverige emot 70 000 flyktingar och mätt i den befolkning vi hade då är det långt 

fler än vi tar emot i dag. På 40-talet fanns knappt något mottaganingssystem alls, men det gick 

(Aftonbladet, 2015-12-17). 

 

7.2.2. Mottagarsystemet och välfärden som orsak och lösning 

Inom Humanitetperspektivet nämns ofta det svenska mottagarsystemet och andra aspekter av den 

svenska välfärden som orsaken till den problematiska situationen. Uttalanden inom detta perspektiv 

beskriver ofta besluten om ID-och gränskontroller som panikartade och förhastade och framhäver även 

att skulden ligger på ett system som inte är tillräckligt välutvecklat för att kunna hjälpa fler människor 
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på flykt, “Handlingskraft hade varit att lägga konkreta förslag på hur vår gemensamma välfärd ska 

rymma fler och hur mottagandet kan bli bättre” (Aftonbladet, 2015-12-17). Detta citat kommer från en 

debattartikel som även denna kritiserar regeringens handlande. Författaren beskriver besluten om ID-

och gränskontroller som ett tecken på att regeringen befinner sig i panik och vill visa handlingskraft, 

men menar att dessa beslut visar på det motsatta. Istället anses förändringar i välfärds-och 

mottagarsystemet vara mer rimliga lösningar. Dessa krav på reformer och politiska förändringar är 

något som förekommer i flera texter. 

En viktig del är den myt om "systemkollaps" som drivits fram i samhällsdebatten. Som om vi bodde i 

Somalia. Trots att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, försökt sansa diskussionen 

och protesterat mot begreppet och trots att de flesta nog inser att det inte stämmer så dominerar 

hysterin fullständigt i media. En annan orsak är bristen på egna idéer rotade i arbetarrörelsens 

värderingar. Under lång tid har Socialdemokraterna undvikit debatt både om utmaningar och om 

möjligheter med invandring (Aftonbladet, 2016-01-05a). 
 

Det ovanstående citatet kommer från ledarsidan med titeln ”(S) bör bygga hus istället för staket” 

(Aftonbladet, 2016-01-05a). Författaren beskyller regeringen för att bygga murar och staket genom att 

besluta om införandet av ID-och gränskontroller. Författaren menar att uttalanden om svensk 

systemkollaps som spridit en orimlig hysteri via media samt det regerande partiets politik kring 

integration och migration är orsaker till de restriktiva beslut som nu fattas av regeringen. Här lyfts 

alltså den förda politiken och medias spridning av hysteri som orsaker till det som uppfattas som den 

problematiska situationen. 

Så vad bör Sverige göra? Sanningen är egentligen ganska enkel. Om vi långsiktigt ska kunna stå upp 

för öppenhet och anständighet och ta emot fler flyktingar än andra länder, så måste både vårt 

mottagande och vår integrationspolitik fungera på ett annat sätt än i dag (Aftonbladet, 2016-01-26).  
 

Välfärdsstaten är på lång sikt faktiskt det främsta verktyget vi har för att hantera den ökande 

rörligheten av människor. Den kan, om den konstrueras rätt, göra allt det vi behöver göra just nu: 

utjämna klyftor, skapa tillit och bygga gemensamma mötesplatser för människor från olika kulturer 

och bakgrund. Men då måste välfärdsstaten förändras (Aftonbladet, 2015-12-13). 
 

Citaten ovan är ytterligare ett exempel på vilka krav på lösningar som förekommer inom 

Humanitetperspektivet. Även här lyfts förändringar i det svenska mottagarsystemet och politiken fram. 

Den lösning som är mest förekommande inom Humanitetperspektivet är alltså förändringar i den 

svenska välfärden och mottagarsystemet för att kunna ta emot fler människor på flykt.  Andra 

lösningar som föreslås är att sätta press på EU. Även detta perspektiv framhåller EUs och de övriga 

medlemsländernas bristande ansvar som problematiskt och uttrycker krav på ökat ansvarstagande. 

Dock framförs det inom Humanitetperspektivet att detta krav ska framföras genom en ekonomisk 

sanktion gentemot EU som organisation och inte genom att försvåra flyktingmigrationen till Sverige 

som framhävs av Hot-perspektivet, “Det hade varit mycket mer rimligt att sätta press på EU genom att 

hålla inne medlemsavgiften än att låta flyktingarna betala priset för EU:s misslyckande” (Aftonbladet, 

2015-12-07a). Perspektivet framhåller att flyktingar och asylsökande inte är de som är ansvariga för 

den situationen som Hot-perspektivet formulerar som problematisk, men i likhet med Hot-perspektivet 

framhålls EU:s bristande ansvar, “En annan väg hade varit att försvara grundläggande rättigheter. 
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Istället för att sätta pressen på flyktingarna, hade vi kunnat hålla inne EU-avgiften för att sätta press på 

de andra länderna att ta sin del av ansvaret“ (Aftonbladet, 2016-01-04c). 

 

7.2.3. Mänskliga rättigheter och asylrätten är hotad 

Det som beskrivs som konsekvenserna av den problematiska situationen inom Humanitetperspektivet 

är att på grund utav det dominerande sättet att framställa flyktingar och flyktingmigrationen (Hot-

perspektivet) samt att Sverige infört åtgärder som syftar till att stänga människor ute hotas principer 

rörande mänskliga rättigheter och rätten att söka asyl. Inom perspektivet framhävs det att den 

restriktiva hållningen som Sverige intar i och med införandet av ID-och gränskontroller kan komma att 

riskera människoliv och kränka asylrätten och på så sätt även kränka mänskliga rättigheter, “Precis 

som murarna runt Europa kostar människoliv, riskerar kravet på id-handlingar att kosta liv. Kanske på 

en halländsk strand denna gång” (Aftonbladet, 2016-01-04c). Texter inom Humanitetperspektivet 

uppmärksammar att genom att sätta upp hinder mot migrationsrörelser inte kommer att stoppa dem 

utan istället dirigera om dem vilket kan komma att utsätta människor för fara, “I stället kommer 

flykten att söka sig nya vägar. Risken är att fler flyktingar kommer att riskera sina liv i desperata och 

farliga flyktförsök” (Aftonbladet, 2015-12-07a). 

 Inom Humanitetperspektivet är det alltså människor på flykt som anses vara de som drabbas av den 

problematiska situationen genom att deras rätt att söka asyl utmanas i och med införandet av 

restriktiva åtgärder så som ID-och gränskontroller, “I dag fattar riksdagen ett beslut om att införa id-

kontroller. Ett beslut som urholkar asylrätten och som vi menar ökar rasismen och otryggheten” 

(Aftonbladet, 2015-12-17). Besluten anses även sprida rasism och otrygghet. Det lyfts även fram en 

risk för att andra rättigheter kan komma att inskränkas. 

Om vi är beredda att inskränka asylrätten nu - i ett läge då Sverige visserligen tar ett stort ansvar, men 

faktiskt är rikare än någonsin - vilka andra rättigheter står på tur? Vi hör en socialdemokratisk 

regering ställa asylsökande mot sjukskrivna eller mot de med funktionsvariationer som behöver 

assistans. Det skrämmer (Aftonbladet, 2016-01-04c).  
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8. Analys 

De perspektiv som identifierats i denna studie kan anses präglas av två övergripande samhälleliga 

perspektiv, nämligen nationalism och globalisering. Nedan analyseras mitt resultat utifrån teorier om 

föreställningen av nationalstater och globalisering samt tidigare forskning. Först analyseras Hot-

perspektivet och sedan analyseras humanistperspektivet i egenskap av motperspektiv. 

8.1. Flyktingmigrationen som ett hot 

I och med Hot-perspektivets dominans i de studerade artklarna kan man anse att mitt resultat går i linje 

med den tidigare forskningen på området som menar att invandrare och invandring ofta beskrivs som 

ett problem i nyhetsrapporteringen (Brune, 2015; van Dijk, 2005; Hultén 2006).  Genom att benämna 

antalet asylsökande som orsak till den upplevda problematiska situationen användes inom perspektivet 

det som Gilbert (2013) kallar för nummerspelet. I de studerade artiklarna förekommer stundtals siffror 

på antal asylsökande i Sverige och hur dessa har ökat under hösten, men framför allt används det mer 

diffusa uttrycken ”minska antalet” eller ”få ner antalet” för att beskriva situationen genom kvantiteter. 

Genom detta krav på minskning av asylsökande antas och förmedlas en bild av att ”de är för många” 

och de därför utgör ett hot mot välfärden.  

 Det förekommer även spår av de strategier som van Dijk (2005) använder för att karaktärisera det 

han kallar för rasistisk diskurs i den framställningen av Sverige som sker inom Hot-perspektivet. 

Genom att framhålla Sveriges ansvarstagande inom flyktingmottagande både nu och tidigare sker en 

positiv och förskönande självframställning av Sverige inom det perspektiv som samtidigt framställer 

asylsökande som ett hot mot den svenska välfärden. Den svenska självbilden som skrivs fram inom 

Hot-perspektivet går även i linje med det Hultén (2006) kom fram till i sin avhandling, nämligen 

synen på Sverige som ett rättvist, gott och tryggt land vars befolkning är vänliga och rättrådiga 

medborgare. Detta kan utläsas i de argument som förs inom perspektivet gällande Sveriges goda 

ansvarstagande i förhållande till andra länder i EU när det kommer till flyktingmottagandet. Där 

Sverige framställs som ett nobelt och rättrådigt land som ”satte en ära i att ta emot flyktingar” 

(Aftonbladet, 2015-12-29).  Dock användes dessa argument för att rättfärdiga en fortsättningsvis mer 

restriktiv hållning gentemot asylsökande. Inom Hot-perspektivet sker även resonemang rörande 

Sverige och andra länders ansvartagande där Sverige framställs som ett land som tagit ansvar, men 

som nu inte bör ta mer ansvar än något annat land och där besluten om ID-och gränskontroller ska 

signalera att Sverige inte längre är ett generöst mottagarland för att på så sätt minska antalet 

asylsökande. Dessa resonemang kan även återfinnas i de migrationsdiskurser som Johansson (2005) 

identifierade i sin avhandling. 

 Hot-perspektivet präglas på flera sätt av nationalstatliga föreställningar. Genom att beskriva 

flyktingmigrationen under hösten 2015 som ett hot mot den svenska välfärden, där de som ansöker om 

asyl lyfts fram som en orsak till problemet, bidrar perspektivet att skapas en uppdelning mellan ”vi” 
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som har rätt till välfärd och ett ”dem” som inte anses ha det. Denna uppdelning kan ses som ett tecken 

på en nationalstatlig världsuppfattning genom att det implicerar en uppfattning om att statens först och 

främst ska värna om sina egna nationella medborgare (Johansson, 2005). Genom exempelvis 

uttalanden som ” Nu måste vi visa att vi inte längre kan göra mer” (Aftonbladet, 2015-11-25) bidrar 

perspektivet med en tydlig uppdelning mellan ”vi” och ”dem”.  Detta uttalande förutsätter även att alla 

inom Sverige har samma intressen, vilket pekar på en uppfattning av Sverige som en sammanhållen 

politisk och kulturell nation (Winther Jørgensen & Phillip, 2000). 

 Att formulera flyktingmigrationen som ett hot mot svensk välfärd kan en föreställning kring 

världen som uppdelad i begränsade territorium där Sverige ses som en stat som har till uppgift att 

skydda och värna om sina egna medborgares rättigheter utläsas (Johansson, 2005). Sverige görs här till 

en sluten enhet som måste skyddas från yttre hot och påfrestningar vilket tyder på en nationalstatlig 

världsuppfattning (Winther Jørgensen & Phillip, 2000). De konsekvenser som lyfts fram inom Hot-

perspektivet, som exempelvis att samhällsfunktioner fallerar, kan ses som ett hot mot det Gellner 

kallar kulturella homogeniteten i och med att flyktingar framställs som en belastning på samhället och 

kan därför orsaka en försvårad integration av de som redan kommit till Sverige (Johansson, 2005). 

Hot-perspektivet präglas av en exkluderande inställning gentemot asylsökande där fokus ligger på 

deras påverkan på den svenska välfärden och inte på deras behov som hjälpsökande.  

 Med utgångspunkt från socialkonstruktionismens sista premiss (Burr, 1995) som menar att sociala 

konstruktioner av världen påverkar vilka sociala handlingar som anses möjliga och rimliga bidrar Hot-

perspektivets sätt att konstruera flyktingmigrationen under hösten 2015 till att sprida en uppfattning att 

restriktiva migrationspolitiska åtgärder är rimliga och nödvändiga. Liksom Hultén (2006) visar i sin 

studie visar även mitt resultat att information som sprids via media i viss mån kan anses legitimera den 

officiella hållningen inom migrationspolitiken som menar att Sverige är i behov av en reglerad 

invandring som syftar till att skydda och bevara den svenska välfärden.  

 

8.2. Humanitetperspektivet som motperspektiv 

Humanitetperspektivet, i egenskap av motperspektiv, utmanar flera resonemang som förs inom Hot-

perspektivet. Jag kommer använda mig av en förståelse av globalisering för att skapa en förståelse för 

hur Humanitetperspektivet utmanar Hot-perspektivet. 

 Humanitetperspektivet perspektivet lyfter flera gånger fram flyktingar och asylsökande som en 

potentiell resurs för välfärden istället för att vara en belastning. Detta återfinns även i Hulténs (2006) 

avhandling. Hon fann i materialet från 1945 fram till 1970 beskrevs flyktingar som en viktig tillgång 

för välfärdsbygget (Hultén, 2006). Detta resonemang visar dock spår av nationalstatliga föreställningar 

genom att det kopplar till Gellners definition på nationalstaters strävan efter homogenitet genom 

föreställningen om att alla ska bidra till välfärdsutvecklingen (Johansson, 2005). Däremot kan 
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belysandet av migrationens ekonomiska fördelar utmana den rasistiska diskurs som det fanns spår av 

inom Hot-perspektivet (van Dijk, 2005).  

 Flera texter inom Humanitetperspektivet uttrycker en uppfattning om mänskliga rättigheter i form 

av skydd, social trygghet och asylrätt som principer som ska värnas om oavsett nationellt 

medborgarskap vilket visar på en mer global och universell syn på mänskliga rättigheter som utmanar 

den nationalstatliga uppfattningen (Righard, 2013). Perspektivet lyfter dessutom, i och med sin 

problemformulering, blicken och placerar problemet i en mer global kontext genom att placera 

problemet både i men även utan för Sveriges gränser. Den problematiska situationen beskrivs inte som 

enbart ett svenskt problem utan som ett globalt problem. Detta kan ses som ett sätt att ge uttryck för en 

komprimering av tid och rum där den världsbild som perspektivet förmedlar pekar på världen som ett 

mer sammanfogat samhälle än uppdelad i suveräna nationer (Righard, 2013). 
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9. Slutsatser och diskussion 

Här nedan kommer studiens slutsatser sammanfattas och diskuteras. Först kommer slutsatserna att 

presenteras i relation till frågeställningarna. Syftet med denna uppsats var att kritiskt granska hur 

flyktingar och flyktingmigrationen till Sverige under hösten 2015 konstrueras genom den offentliga 

diskursen som förekommer i svensk nyhetsrapportering. Syftet var även att undersöka hur dessa 

konstruktioner kan komma att skapa en bild av människor på flykt som ”den andre”. Detta kommer 

göras genom att undersöka på vilket sätt flyktingmigrationen framställs i svensk nyhetsmedia 

(Aftonbladet) med utgångspunkt i två av de politiska beslut som togs 2015. De frågeställningar som 

studien ämnar svara på är: 

- Vilka återkommande synsätt rörande flyktingar och flyktingmigrationen i Sverige kan 

identifieras i rapporteringen kring besluten om ID-och gränskontroller i Aftonbladet under 

hösten 2015? 

- Vilka övergripande samhälleliga perspektiv präglas de återkommande synsätten av? Och hur 

bidrar de till att skapa ett ”vi och dem-tänk”? 

 

9.1. Slutsatser 
 

9.1.1. Vilka återkommande synsätt rörande flyktingar och flyktingmigrationen i Sverige kan identifieras 
i rapporteringen kring besluten om ID-och gränskontroller i Aftonbladet under hösten 2015? 

De återkommande resonemang som identifierats i rapporteringen kring besluten om ID-och 

gränskontroller i Aftonbladet under hösten 2015 har presenterats genom två perspektiv som i studien 

benämns som Hot-perspektivet och Humanitetperspektivet. 

 De resonemang som formuleras inom Hot-perspektivet återfinns i störst utsträckning i det 

studerade materialet. De sammanhängande resonemang och synsätt som återfinns inom Hot-

perspektivet formulerar flyktingmigrationen till Sverige under hösten 2015 som ett hot mot Sverige 

och den svenska välfärden. De artiklar eller delar av artiklar som föll inom detta perspektiv anger 

antalet personer som söker asyl i Sverige samt övriga EU-länders bristande ansvar rörande 

flyktingmottagande som orsak till den problematiska situationen. Enligt Hot-perspektivet riskerar 

Sverige en systemkollaps i och men flyktingmigrationen där viktiga samhällsfunktioner riskerar att 

slås ut. Flyktingmigrationen anses även hota ordningen och säkerheten inom Sveriges gränser. De 

lösningar som anges inom perspektivet syftar till att minska antalet människor som söker asyl i 

Sverige där besluten om ID-och gränskontroller ses som nödvändigt för att uppnå detta. 

 Humanitetperspektivet ter sig vara ett så kallat motperspektiv till Hot-perspektivet men som dock 

återfinns i betydligt färre artiklar än Hot-perspektivet. I egenskap av motperspektiv erbjuder 

Humanitetperspektivet en alternativ framställning av flyktingmigrationen till Sverige under hösten 

2015. Inom Humanitetperspektivet anges det oönskade nuläget vara att mycket människor befinner sig 
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på flykt i världen och Sverige sätter upp hinder för att undvika att de kommer till Sverige istället för 

att ta emot dem. Humanitetperspektivet anser att situationen har orsakats av ett underutvecklat 

mottagarsystem vars utveckling och expansion ses som en lösning på den problematiska situationen. 

Perspektivet menar att konsekvensen av det oönskade läget blir att asylrätten och mänskliga rättigheter 

så som rätten till skydd och ett värdigt liv hotas. Inom detta perspektiv lyfts människor på flykt fram 

som de drabbade, men även som en potentiell resurs för Sverige. 

 

9.1.2. Vilka övergripande samhälleliga perspektiv präglas de återkommande synsätten av? Och hur 
bidrar de till att skapa ett ”vi och dem-tänk”? 

De två perspektiven präglas av två olika världsuppfattningar. Hotperspektivet i rapporteringen av ID-

och gränskontroller bidrar till att sprida en bild och en uppfattning om flyktingmigrationen till Sverige 

som ett problem som hotar den egna staten. Inom detta perspektiv återfinns även spår av en rasistisk 

diskurs. Hot-perspektivets resonemang och antaganden präglas av en nationalstatlig världsuppfattning 

där flyktingmigrationen framställs som ett problem och ett hot mot välfärdsstatens ambitioner och 

utveckling. Detta leder till att perspektivet bidrar till att sprida en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” 

som i sin tur kan leda till spridandet av en exkluderande inställning gentemot asylsökande. Genom att 

beskriva flyktingmigrationen som ett hot mot det svenska samhället bidrar perspektivet till att 

legitimera en mer restriktiv hållning då dessa beslut framstår som rimliga och möjliga.  

 Humanitetperspektivet erbjuder en annan världsuppfattning som präglas av en mer global syn. 

Detta perspektiv utmanar till viss del det dominerande Hot-perspektivet. Det finns spår av en 

nationalstatlig världsuppfattning även inom Humanitetperspektivet i och med synen på flyktingar och 

asylsökande som en potentiell resurs för den egna välfärden. Dock kan denna syn utmana de spår av 

rasistisk diskurs som finns inom Hot-perspektivet och erbjuder en mer inkluderande uppfattning av 

flyktingar och asylsökande. Genom att lyfta problemformuleringen och placera den problematiska 

situationen både i och utanför Sverige bidrar Humanitetperspektivet med men mer global syn på 

flyktingmigrationen som sammanfogar världen till ett mer sammansatt samhälle istället för att se den 

som uppdelad i nationer.  

 

9.2. Diskussion 

De två perspektiv med deras världsuppfattning som presenterats i denna uppsats kan ses som två 

möjliga sätt som aktörer inom media beskriver flyktingmigrationen under hösten 2015. Att Hot-

perspektivets framställningar och beskrivningar är dominerande kan tänkas tyda på att detta är ett 

accepterat sätt att tala om och förstå flyktingmigrationen. Denna uppfattning går även i linje med 

tidigare forskning som berör hur minoritetsgrupper framställts i media (Brune, 2015; van Dijk, 2005; 

Gilbert 2013).  

 Medierna har makt att sprida versioner av händelser till stora delar av ett lands befolkning och i och 

med teknologins framsteg kan dessa versioner spridas även utanför landsgränser vilket kan komma att 
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påverka uppfattningen om en viss grupp människor.  Både van Dijk (2005) och Benhabib (2004) 

påminner oss om att det inte är första gången i historien som en stor grupp människor framställs som 

ett hot mot andra länder och att detta tenderar att få förödande konsekvenser. Vad kan man då anse att 

socialt arbete och socionomer har för ansvar i sådana situationer? Som socialarbetare är man många 

gånger förespråkare för utsatta människor i samhället och det ställer därför krav på att vara 

uppmärksam på vilka sätt dessa människor framställs i olika sammanhang och bidra med att 

ifrågasätta och problematisera dessa framställningar. Detta kan kopplas till den globala definitionen 

och de grundläggande principer rörande social rättvisa som socialt arbete vilar på. Modernt socialt 

arbete som disciplin kan ses ha utvecklats inom två områden, individuellt socialt arbete å ena sidan 

och socialt förändringsarbete som syftar till att skapa ett bättre samhälle och värna om social rättvisa, å 

andra sidan (Kamali, 2012). Det denna studie visar, att en utsatt grupp framställs som ett hot mot 

svensk välfärd, kan anses få implikationer för socialt arbete som förändringsarbete och aktualiserar 

principer rörande social rättvisa, empowerment och människovärdesprincipen, som innebär alla 

människors lika och höga värde enbart utifrån det faktum att de är människor, vilka är grundläggande 

principer för det sociala arbetet som disciplin (a.a.). Det ställer därmed krav på socialarbetare att stå 

upp och värna om dessa principer. Detta kan även få implikationer för socialarbetares bemötande av 

dessa människor. Som tidigare nämnt i uppsatsen kan sättet man beskriver en del av verkligheten på få 

reella konsekvenser. En universitetsutbildning försäkrar inte att socionomer inte kränker eller bemöter 

människor på ett ojämlikt sätt och på så sätt reproducerar och cementerar fördomar och stereotyper. 

Detta är något som ständigt måste synliggöras, uppmärksammas och reflekteras kring av den enskilde 

socionomen (Börjeson, 2010; Kamali, 2012). Detta blir extra viktigt när denna typ av framställningar 

om en grupp människor florerar i ett samhälle. Socionomer och socialt arbete verkar inte i ett vakuum 

utan är en dela av det samhälle inom vilket de verkar. Detta göra att enskilda socionomer och socialt 

arbete som disciplin kan komma att påverkas och formas utifrån dominerande offentliga diskurser och 

rådande samhällsklimat. 

 Socialt arbete utförs många gånger inom ramen för den offentliga välfärden och sker då i politiskt 

styrda organisationer. Om vi utgår från att de världsbilder medierna förmedlar kan komma att påverkar 

människors attityder men i förlängningen även makthavare och andra viktiga aktörers handlanden kan 

dessa världsbilder komma att påverka utformningen av svensk socialpolitik. Det kan tänkas handla om 

lagändringar eller om en resursfördelning som kan komma att missgynna den grupp som blir föremål 

för en negativ framställning. Att utföra socialt arbete, många gånger inom politiskt styrda 

organisationer, i ett samhälle där dessa sätt att tala och skriva om en utsatt grupp förekommer ställer 

krav på socionomer att vara uppmärksamma och kritiska mot de diskruser som förekommer i media 

och i samhället. Detta för att förhindra och motverka spridningen av främlingsfientliga och negativa 

kategoriseringar av svaga grupper i samhället. Som socionom kan man även använda sig av diskurser 

för att presentera andra versioner av en grupp, händelse eller företeelse som erbjuder en annan bild av 
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verkligheten och som därmed kan göra andra former av interventioner möjliga och i och med det 

uppnå en förändring (Healy, 2014).  

 Denna studies resultat kan relateras till andra studier som gjorts med andra utsatta grupper som 

utgångspunkt. Carole Zufferey (2014) har utfört en studie inom ramen för socialt arbete i Australien 

där hon undersöker representationen av hemlösa i tryckt media. Zufferey (2014) fann att hemlösheten, 

i likhet med denna studies resultat, beskrevs som en kris som måste lösas och att nyhetsmedia sällan 

ifrågasatte eller problematiseradebilden av hemlösa och bidragstagare. Framställningen av hemlösa 

skedde ofta genom stereotypa bilder där de ofta delades in i homogena kategorier som antingen 

kopplar ihop hemlöshet med droger och kriminalitet eller med mental ohälsa (a.a.). Zufferey (2014) 

menar att detta leder till att de hemlösas identitet fixeras som ett problem som samhället behöver 

kartlägga, förklara och lösa, vilket kan bidra till att skapa en förenklad bild av dessa människor vilket i 

sin tur kan komma att påverka hur dessa människor blir bemötta och hur de kommer att uppfatta sig 

själva. 

 Något som är återkommande i tidigare forskning kring hur utsatta grupper framställs i olika 

sammanhang är att det verkar sett en förändring i hur socialt stöd uppfattas. Tidigare har socialt stöd 

setts som en samhällsinvestering för att sedan gå över till att uppfattas mer som en belastning. I 

forskningen som rör invandrare och flyktingar, vilket även resultatet för denna studie visar, framställs 

dessa människor ofta som en ekonomisk och/eller social belastning för samhället, men att de tidigare 

uppfattats som en resurs. Detsamma kan sägas om uppfattningen av bidragstagare i stort. Att uppfatta 

socialt stöd och bidrag som endast en samhällsbelastning kan tänkas få negativa konsekvenser för 

möjligheten att införa långvariga sociala investeringar. 

 Förekomsten av nationalstatliga och globala världsuppfattningar, som framställningen av 

flyktingmigrationen i min studie präglats av, är något som kan kopplas till en diskussion inom 

forskning rörande internationellt socialt arbete. Erica Righard (2013) skriver i sin historiska 

genomgång av olika definitioner av internationellt socialt arbete att socialt arbete i Sverige, i och med 

en nationalstatlig inramning och utvecklingen av välfärdsstaten, har konstruerats som främst ett statligt 

ansvarsområde. Denna uppfattning utmanas dock nu av en globaliseringsdiskurs som utvidgar frågan 

om hur socialt arbete ska utföras genom att uppmärksamma att människor idag lever sina liv i en 

transnationell kontext (Righard, 2013).  

 

9.2.1. Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie utgick från tryckt nyhetsmedia. En utveckling av denna studie skulle vara att kritiskt 

granska hur flyktingar och flyktingmigration konstrueras av andra former av media, som exempelvis 

internetbaserade nyhetskanaler eller sociala medier. Detta med bakgrund av den teknologiska 

utveckling som skett inom det området, vilket gjort att framförallt sociala medier har fått stort 

utrymme i människors liv. Ett annat förslag på vidare forskning kan vara att titta på om och i så fall 
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hur de perspektiv jag identifierat reproduceras inom andra arenor som exempelvis socialtjänsten, 

migrationsverket och skolan. Samt hur dessa föreställningar utmanas. Detta behöver inte ske i form av 

textanalys utan även med hjälp av kvalitativa intervjuer för att öka kunskapen om hur det talas om 

flyktingar och asylsökande i andra delar av samhället.  
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