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Abstract 
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Title: The discourse of asylum seekers – a discourse analysis of the construction of asylum 
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Supervisor: Andreas Johansson 

Assessor:  

 

 

The aim of this study was to examine the discourse of asylum seekers in Sweden from 

January 2009 to December 2013 in the newspapers Helsingborgs Dagblad and Dagens 

Nyheter. By using discourse analysis as a theory and method, combined with the theory of 

orientalism, I have analysed and compared news articles from these two newspapers. The 

findings of the study shows that asylum seekers are often portrayed as a group rather than 

individuals. Included in the group identity are several subgroups, for example asylum seekers 

are portrayed as victims, as a cost to society and as a highly suspect group that cannot be 

controlled. Furthermore, asylum seekers are depicted as “the other” in contrast to the Swedish 

“we”, where differences in culture and tradition are frequently mentioned. The analysis also 

highlights the differences between what the two newspapers believe are the main difficulties 

in taking in asylum seekers into the community. Whereas articles in the nationwide Dagens 

Nyheter see the resistance in municipalities as the major problem, the local newspaper 

Helsingborgs Dagblad describes how municipalities are being forced to take in asylum 

seekers even though they do not have the resources to manage them. 
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1. Inledning 

Invandring till Sverige har i olika omfattning och karaktär pågått sedan det svenska rikets 

grundande under medeltiden. Under vår tid handlar det om 1940-1960-talens 

arbetskraftsinvandring och den senare flyktinginvandringen (Boguslaw, 2012, s. 10). Likaså 

huvudmannaskapet för mottagandet av invandrare har varierat över tid. Från 1965-1985 låg 

ansvaret på den statliga myndigheten Arbetsmarknadsstyrelsen, då arbetskraftsinvandringen 

var stor. År 1985 flyttades huvudmannaskapet till kommunerna vilket ledde till bildandet av 

flyktingmottagningar. Efter 2010 års etableringsreform ligger ansvaret återigen på statliga 

Arbetsförmedlingen, om än i samverkan med kommunerna (Sarstrand Marekovic, 2011). 

  

1.1 Problemformulering. 

I den här uppsatsen studeras konstruktionen av asylsökande. Svenska Migrationsverket 

(2013b) utgår från FN:s definition av asylsökande, vilket är en utländsk medborgare som efter 

att denne har tagit sig till Sverige har begärt skydd. En asylsökande har ännu inte fått sin 

ansökan prövad av Migrationsverket eller en migrationsdomstol. Inom socialt arbete är det 

vanligt att yrkesverksamma kommer i kontakt med människor som söker asyl, inte minst 

genom just myndigheten Migrationsverket. År 2013 mottog myndigheten 54 259 asylärenden. 

Av dessa avgjordes 49 870, varav 49 % fick ett bifallande beslut (Migrationsverket, 2013a). 

 Just gruppen asylsökande står dessutom ofta i medias strålkastare (se 

exempelvis Brune, 2004; Hultén, 2006). Hultén (2006), som har undersökt hur främlingskap 

och nationell gemenskap konstrueras i fyra svenska dagstidningar under en 60-årsperiod 

(1945-2005), visar att medierepresentationen av etniska minoriteter i Sverige ofta associerar 

grupperna med brott, välfärdshot, sociala problem och konflikter. Liknande resultat går att 

finna i internationella studier av diskurser av flyktingar och asylsökande i dags- och 

kvällstidningar, där representationer av vad som utgör en genuin respektive falsk asylsökande 

är av vikt (se exempelvis Innes, 2010; Pickering, 2001). 

 Den mediala rapporteringens möjlighet att konstruera och kategorisera grupper 

av människor påverkar läsarnas uppfattning av olika fenomen (Boréus, 2011b, s. 131; Burr, 

2003, s. 2ff; Thomassen, 2005, s. 205ff). Hultén (2006) menar att tidningar är en typ av media 

som bidrar till hur vår uppfattning av personer med utländsk härkomst ser ut. Hennes åsikt har 

stöd av bland andra forskaren Teun van Dijk, som har gjort åtskilliga studier kring hur rasism 

yttrar sig i media (van Dijk, 1993, 2000).  

 Inom samhällsvetenskapen är det vanligt med mediestudier, ofta för att se hur 

minoriteter konstrueras av bland annat tidningar (Cottle, 2000; van Dijk, 2000). Detta kan 
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motiveras genom exempel då medial uppmärksamhet har lett till socialpolitiska åtgärder som 

påverkat det sociala arbetets praktik (Blomberg, Kroll, Lundström och Swärd, 2004, s. 13). 

Medias rapportering är dock föränderlig och skiftar över tid och olika händelser, vilket gör det 

intressant att studera mediebilder under olika tidsperioder (Johansson, 2005). En av dessa 

händelser är det faktum att mottagandet av flyktingar och asylsökande förändrades i och med 

etableringsreformen 2010. Från att ha varit reglerad på kommunal nivå styrs nu mottagandet 

främst från statligt håll (Sarstrand Marekovic, 2011). Av de anledningarna har jag studerat 

konstruktionen av asylsökande i tidningsmedia de senaste fem åren, 2009 till och med 2013. 

De valda tidningarna är lokaltidningen Helsingborgs Dagblad och rikstäckande Dagens 

Nyheter. Mitt intresse ligger inte i att värdera huruvida den svenska asylpolitiken bör ses 

positivt eller negativt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera diskursen kring asylsökande i Sverige, och jämföra hur denna grupp 

konstrueras i Helsingborgs Dagblad respektive Dagens Nyheter under en tidsperiod om fem 

år, från år 2009 till och med 2013. För att uppnå studiens syfte har utgångspunkten varit 

följande frågeställningar:  

 

 Hur konstrueras asylsökande i de studerade tidningarna? 

 Vilka olika typer av konstruktioner går att urskilja? 

 Hur varierar konstruktionen mellan tidningarna? 
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2. Tidigare forskning  

Här presenteras en redogörelse för ett urval av tidigare forskning inom ämnet, vilka tar upp 

diskurser rörande migrationspolitik på olika typer av mediala och politiska arenor. Texten är 

uppdelad under fem rubriker: Rasism i media, Från välkomnad arbetskraft till hot, Vi och 

dem, Hotbilder i internationell media och Sammanfattning av tidigare forskning.  

 

2.1 Rasism i media 

Enligt Simon Cottle (2000) som är professor i media- och kommunikationsstudier, spelar 

media en viktig roll i representationer av ojämlika sociala relationer och tanken om kulturens 

makt. Han menar att kulturella skillnader reproduceras genom bland annat media. En forskare 

som har ägnat mycket tid åt att studera hur rasism reproduceras diskursivt i media är Teun van 

Dijk. van Dijk (2000) som är professor inom diskursanalys skiljer mellan en tidigare typ av 

rasism med våldsamma uttryck från en nyare sådan som är mer maskerad, och framför allt ej 

säger sig vara rasistisk. Dock kan den nya formen vara minst lika exkluderande och ofta är 

den accepterad som naturlig.  

 van Dijk (2000) menar att etniska minoriteter har en begränsad möjlighet att 

påverka vad som tas upp i media. Nyheterna framförs av andra aktörer, men rör förhållanden 

kring de etniska minoriteterna. Ofta handlar de om illegala invandrare, politiska reaktioner, 

problematik kring mottagande, social problematik, kulturella skillnader och avvikelser, 

integrationskonflikter samt reaktioner som rör motvilja gentemot minoriteten. Genomgående 

är dessutom framställningen av etniska minoriteter som ett hot. 

   

2.2 Från välkomnad arbetskraft till hot 

Efter Andra världskriget fram till slutet av 1960-talet, när invandringen till Sverige 

dominerades av arbetskraftsinvandring, menar Gunilla Hultén (2006) att media beskrev 

invandrare som en viktig tillgång i form av arbetskraft för att bygga upp det svenska 

välfärdssamhället. Hultén (2006) som är filosofie doktor i journalistik, har i sin avhandling  

genom en kritisk diskursanalys studerat diskurser i Arbetarbladet, Borås Tidning och 

Vestmanlands Läns Tidning. Vad som är utmärkande för medias skildringar av 

efterkrigstidens arbetskraftsinvandring är tanken om ett inkluderande folkhem där 

arbetskraftsinvandrare välkomnades och där det var tydligt att dessa skulle ”bli svenskar”.  

Detta förändrades i slutet av 1960-talet när arbetskraftsinvandringen genom politiska beslut 

började regleras och i princip upphörde i början av 1970-talet. Hultén (2006) skriver att 

förändringen i framställningen av invandrare över tid är tydlig. Från att ha varit en välkomnad 
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arbetskraft beskrivs invandrare som ett samhällsproblem, ett hot mot välfärden och en 

belastning för kommunerna.  

 Christina Johansson är filosofie doktor i etnicitet med historisk inriktning. 

Johansson (2005) har i sin avhandling studerat migrationspolitiska diskurser under 1900-talets 

andra hälft, och skriver att 1980-talet präglades av genomgripande politiska restriktioner till 

följd av en föreställning om att den folkliga opinionen var emot invandring. Centrala aktörer i 

migrationspolitiska frågor vid den är tiden var regeringen, Statens invandrarverk (SIV) och 

Arbetsmarknadsstyrelsen. Dessa menade att det rådde svårigheter vid mottagandet i Sverige, 

framför allt rörande kommunplacering, och generaldirektören för SIV drog då slutsatsen att 

de utrikes födda som redan befann sig i Sverige måste integreras innan det skulle gå att ta 

emot fler (Johansson, 2005). Behovet av restriktioner inom den svenska migrationspolitiken 

har diskuterats både från politiskt håll och i media från 1980-talet fram till i dag. Parallellt har 

det skett en förändring i hur dessa talar om invandrare. Från att ha talat om det inkluderande 

svenska folkhemmet börjar det synas formuleringar rörande skillnader mellan ”svenskar” och 

”invandrare”, vilka fram till i mitten av 2000-talet är helt accepterade och sällan ifrågasatta av 

politiska aktörer eller journalister (Hultén, 2006; Johansson, 2005). 

 Sammantaget visar dessa två studier att framställningen av invandrare 

förändrades parallellt med att flyktingmottagandet ökade efter 1970-talet. Ett exempel är talet 

om skillnader mellan ”svenskar” och ”invandrare”, något som tas upp under följande rubrik.  

 

2.3 Vi och dem 

Ylva Brune är doktorand i journalistik och masskommunikation. I hennes avhandling (2004) 

utgår hon från att kulturens värderingsmönster är integrerad och avspeglar sig i 

nyhetsjournalistiken. Genom nyhetsrapportering upprättas gränser mellan vi och dem, gott 

och ont samt normalt och onormalt. Eftersom nyheter har ett sanningsanspråk påverkar detta 

vår bild av vilka som ingår i ”vi” och vilka som är ”dem” (Brune, 2004, Hultén, 2006). 

 Tanken om ”vi och dem” kan ta sig olika uttryck. Brune (2004) har studerat 

något som hon benämner som ett nationellt ”vi”, som bestäms av gränsvaktande myndigheters 

verksamhet. Här ses flyktingar som ett hot som ofta beskrivs genom att använda metaforer 

rörande naturkrafter och krig, exempelvis vågor och invasioner. Samma typ av metaforer 

återfinns bland annat i studier av Pickering (2001) vilket tas upp under Hotbilder i 

internationell media. Dock menar Brune (2004) att det även finns en annan typ nationellt ”vi” 

som tar parti med den enskilda flyktingen mot myndigheterna. Det är ett folkligt ”vi” som 

värnar om den lilla människans rätt mot övermakten, och ofta beskrivs berättelser om enskilda 

flyktingar i sagoliknande former där journalisten vill ställa myndigheterna mot väggen. 
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Ytterligare ett sätt att särskilja mellan ett ”vi” och ett ”dem” är utformandet av kategorin 

invandrare som ett avvikande kollektiv. Brune (2004) menar att tidningars konstruktion av 

invandrare bland annat bygger på att de antas komma från ett land med lägre utvecklingsnivå 

än den i Sverige, och avvikande egenskaper som tillskrivs invandraren kommer från idéer om 

kultur och geografiskt ursprung. Det blir så att säga ett kollektivt skuldbeläggande på den 

väldigt heterogena gruppen av invandrare, där skiljelinjen mellan ”vi” och ”dem” blir tydlig.   

 Att skilja mellan ”vi” och ”dem” verkar vara genomgående i mediadiskurser 

rörande invandrare och flyktingar. Under nästa rubrik tar jag upp hur asylsökande och 

flyktingar konstrueras i internationell media, där liknande diskurser förekommer.  

 

2.4 Hotbilder i internationell media 

Under tidigare rubriker finns konstruktionen av asylsökande som ett hot. Denna bild 

förekommer även i internationell forskning av kriminologiprofessorn Sharon Pickering (2001) 

och lektor i internationella relationer Alexandria J. Innes (2010). Skillnaden i de här studierna 

är att hotbilden beskrivs som mycket allvarligare. 

 Pickering (2001) har studerat diskurser av asylsökande och flyktingar i 

Australien. Studien analyserar material publicerat i dagstidningar i slutet av 1990-talet och 

visar på att det framställs som sunt förnuft att situationen kring flyktingar och asylsökande är 

ett problem för Australien som nationalitet. Hon visar att tidningarna använder metaforer för 

att beskriva situationen. Exempelvis används ”aliens” och ”queue jumpers” frekvent istället 

för begreppen flyktingar och asylsökande, och för att beskriva hur dessa personer kommer till 

landet används metaforer som ”waves”, ”migratory flood” och ”invasion” (Pickering, 2001).  

 Sammanfattningsvis kopplar Pickering (2001) tidningarnas diskurser till tre 

teman: hot mot nationell säkerhet (invasioner), ras (starkt tänkande kring ”vi och dem” som 

ses som sunt förnuft) samt avvikelse i form av sjukdom (de tar med sig sjukdomar och 

kriminalitet in i landet alternativt utnyttjar hälsovårdssystemet). Hotet mot den nationella 

säkerheten återfinns i Alexandria J. Innes (2010) studie om konstruktionen av asylsökande i 

brittisk politik och kvällspress. Innes skriver att trots att asylsökande är en av de mest sårbara 

grupperna i samhället konstrueras dessa som ett homogent och kollektivt hot mot statliga 

intressen. Det rör sig även här om tre typer: hot mot fysisk säkerhet, landets ekonomi samt 

den brittiska identiteten. Ofta kopplas gruppen även till kriminalitet och i media används ord 

som ”terror” och ”terrorism” flitigt.  

 Innes (2010) ser det också som vanligt att diskurserna tydligt skiljer mellan 

falska och genuina asylsökande, vilket även uppmärksammas av Pickering (2001) genom 
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medias beskrivning av ”idealflyktingen”. Idealflyktingen ses som mer värdig att bli mottagen 

och är i sammanhanget någon som kommer från konfliktdrabbade områden som är ”i ropet” i 

media. Denne är även antingen väldigt ung eller gammal, rädd, förföljd av en förtryckande 

stat samt synligt tacksam för att vara i Australien. Detta till skillnad från den ”falska” som 

kommer till landet på illegal väg och ses som ett hot mot Australien.  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis tar den tidigare forskningen upp det faktum att invandrargrupper ofta 

framställs negativt i medias skildringar i form av hot och samhällsproblem. Även i politiska 

debatter ses gruppen ofta som samhällsproblem, vars lösning är en restriktivare 

invandringspolitik. Forskningen visar att framställningarna till mångt och mycket utgår från 

en tanke om skillnader mellan ”vi” och ”dem”, där invandrargrupperna utgör de sistnämnda.  

 Sett till tidigare forskning skiljer sig min studie till viss del, då den har för avsikt 

att jämföra en lokal och en rikstäckande tidning. I studierna av Brune, Hultén, Innes och 

Pickering utgörs det empiriska materialet av artiklar från antingen rikstäckande eller lokala 

tidningar, inte bådadera. I min studie har jag använt delar av den tidigare forskningen för att 

ge en tydligare förståelse av de resultat jag kommit fram till. I många fall återkommer samma 

tydliga mönster i diskurserna även i min analys, men det finns delar som pekar åt ett annat 

håll. 
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3. Metodologiska och teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras studiens metodologiska och teoretiska utgångspunkter. Då uppsatsen syftar 

till att analysera konstruktionen av asylsökande i tidningar utgörs den vetenskapsteoretiska 

ansatsen av socialkonstruktivism. Thomassen (2007, s. 205) skriver att utgångspunkten inom 

socialkonstruktivismen är att kunskap skapas genom språkliga relationer i sociala 

gemenskaper. Med detta menas att relationer mellan exempelvis grupper konstrueras och blir 

till genom språkliga interaktioner mellan de inblandade. Burr (2003, s. 2ff) förklarar detta 

med att vår kunskap produceras genom kategorier, vilka är präglade av en historisk och 

kulturell kontext som i sin tur innebär att kunskap varken är objektiv eller statisk över tid och 

rum. Kategorierna styr sedan vår uppfattning av fenomen, och bevaras med hjälp av sociala 

processer. Genom tidningarnas språkliga framställningar skapas en kunskap om vad och vilka 

de asylsökande är. Då kunskapen är föränderlig över tid och rum är det möjligt att det finns 

skillnader mellan vad min studie visar och vad tidigare forskning har sett, dels på grund av 

tidsperspektivet och dels på grund av att jag har studerat en lokal och en rikstäckande tidning. 

Sammanfattningsvis finns inom det socialkonstruktivistiska synsättet ingen objektiv sanning 

(Burr, 2003, s. 2ff; Thomassen, 2005, s. 205ff). 

 Innan jag redogör närmare för studiens teoretiska utgångspunkter gör jag i nästa 

avsnitt en presentation av det empiriska materialet följt av etiska överväganden.  

 

3.1 Presentation av material och urval 

Urvalet av artiklar är målinriktat då jag strategiskt har valt ut de artiklar jag anser vara 

relevanta för mina forskningsfrågor. Detta skiljer sig från exempelvis ett sannolikhetsurval, 

som hade inneburit att jag lät slumpen avgöra vilka artiklar som skulle ingå i min studie 

(Bryman, 2011, s. 392). Jag menar att ett sannolikhetsurval hade lett till att materialet skulle 

bestå av ett flertal irrelevanta artiklar vilka inte behandlar ämnet asylsökande i linje med mina 

frågeställningar. För att säkerställa att mitt material redan från början skulle vara analyserbart 

har jag alltså målinriktat valt ut dem. Detta kan å andra sidan ha påverkat mig till att 

omedvetet välja ut de artiklar som bekräftar min förförståelse av hur asylsökande beskrivs. 

För att undvika detta har jag försökt att ha ett så öppet sinne som möjligt när jag läst artiklarna 

och genomgående ifrågasatt mina val.  

 Materialet utgörs av artiklar i tidningarna Helsingborgs Dagblad och Dagens 

Nyheter. Tidningsvalet motiveras med att Dagens Nyheter är en dagligt utgiven rikstäckande 

tidning medan Helsingborgs Dagblad är en dagligt utgiven lokaltidning. Av den tidigare 

forskning jag har tagit del av har jag inte funnit någon studie som har studerat både en lokal 
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och en rikstäckande tidning. Mottagningen av invandrare till Sverige har dessutom förändrats 

under senare år, där kommunerna var huvudman från år 1985 fram till 2010 års 

etableringsreform då Arbetsförmedlingen, som är statligt, övertog ansvaret (Sarstrand 

Marekovic, 2011). Därför är det av intresse att se om och hur konstruktionen av asylsökande 

skiljer sig mellan dessa två. Vidare är det värt att nämna att Dagens Nyheter är en liberal 

tidning medan Helsingborgs Dagblad ses som politiskt obunden. Hur detta kan ha påverkat 

mina resultat är inget jag har gått in på, men det är värt att ha i åtanke vid läsning av dem.  

 För att nå mitt material har jag använt mig av databasen Mediearkivet, vilken 

möjliggör artikelsökningar efter sökord, tidsperiod och tidning. Efter ett antal provsökningar 

kom jag fram till att en femårsperiod från januari 2009 till och med december 2013 utgör ett 

rimligt omfång av material. Sökorden ”asylsökande*” och ”asyl*” genererade 950 träffar, där 

638 träffar var från Dagens Nyheter och 312 från Helsingborgs Dagblad. Efter en första 

genomgång av materialet där jag sorterade ut artiklar som inte rörde asylsökande i Sverige 

samt ledar- och debattsidor kvarstod 106 artiklar från Dagens Nyheter och 82 från 

Helsingborgs Dagblad. Jag gick sedan igenom materialet ytterligare en gång och valde bort de 

artiklar som var irrelevanta för mina frågeställningar samt som inte mer än i förbifarten 

nämnde asylsökande. Det resulterade i 53 artiklar från Dagens Nyheter och 44 från 

Helsingborgs Dagblad. Dessa är spridda under femårsperioden, med en tydlig skillnad i att 

antalet artiklar ökar runt år 2011. En fullständig artikelförteckning finns i slutet av uppsatsen. 

 Som nämnt är mitt urval begränsat till artiklar som rör asylsökande i Sverige. 

Valet grundar sig dels i att det skulle vara alldeles för tidskrävande att gå igenom ett större 

material och dels i att mitt syfte är att analysera hur asylsökande i Sverige konstrueras. Valet 

att inte studera ledar- och debattsidor beror på att dessa ofta har en typ av frontperson som i 

text uttrycker sina åsikter kring ett ämne. Visserligen får jag anta att tidningarna står bakom 

det dessa skriver, eftersom texterna publiceras, men jag menar att det är uppenbart för läsaren 

att det här handlar om skribentens egna åsikter. Detta till skillnad från mer generella 

nyhetsartiklar och notiser, som jag bedömer har ett annat sanningsanspråk. Hultén, som är 

filosofie doktor i journalistik, skriver dessutom att det inom journalistikens normer finns ett 

”krav på att nyheter ska vara sakliga, balanserade och sanningsenliga utsagor om 

verkligheten” (Hultén, 2006, s. 63). Min tolkning är att nyhetsartiklar är tänkta att ses som 

verklighetens avspegling, och att läsaren därför kan se dem som det. Därför valde jag att 

utesluta ledar- och debattsidorna och istället analysera nyhetsartiklar, reportage och notiser. 
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3.1.1 Etiska överväganden 

I alla vetenskapliga studier är etiska överväganden av stor betydelse. I min studie analyseras 

offentligt material, tidningsartiklar. Trots detta är ett reflekterande etiskt förhållningssätt 

viktigt i hanteringen av materialet. Vid materialinsamlingen var ett informerat samtycke 

orimligt då det inte fanns någon att begära det ifrån. Vetenskapsrådet (2002) skriver dessutom 

att detta inte är nödvändigt när material erhålls via massmedia.  

 Vidare berör tidningsartiklarna asylsökande. Jag bedömer det som ett känsligt 

ämne då det som skrivs kan uppfattas som kränkande och obehagligt eftersom det kan röra 

beslutsfattande i asylärenden där personer antingen får uppehållstillstånd eller blir utvisade. 

Vid sådana situationer uppmanar Vetenskapsrådet (2002) till att uppgifter som enskilda 

personer ska avidentifieras. I min framställning av innehållet har jag inte kunnat avidentifiera 

personer som berörs i artiklarna. Läsaren kan leta upp artiklarna och läsa dem utan mina 

avkodningar. Detta har inneburit att jag ständigt har vägt riskerna mot värdet av studiens 

resultat när jag hanterat känsliga uppgifter i artiklarna.  

 En kort reflektion kring forskarrollen är på sin plats, där Winther Jørgensen och 

Phillips (2000, s. 28 f) belyser vikten av att sträva efter att inte låta studien präglas av 

förutfattade meningar. En diskursanalys syftar inte till att studera vad som är rätt och fel inom 

diskursen, utan till att se eventuella mönster i framställningar av fenomen. Att helt frångå 

mina förutfattade meningar vore omöjligt. Jag har dock under hela studiens gång haft detta i 

tankarna och ständigt kritiskt reflekterat över mina slutledningar. Slutligen är det 

anmärkningsvärt att jag i min studie ser kritiskt på hur asylsökande konstrueras. 

Problematiken i detta är att även jag i mina resultat och analys konstruerar gruppen efter 

homogena kategorier, vilka ofta har en negativ underton. Risken finns att detta reproducerar 

den negativa bilden av asylsökande istället för att ifrågasätta den. Min bedömning är dock att 

nyttan av att synliggöra konstruktionerna är större än risken i fråga, och jag har i analysen av 

resultaten försökt att problematisera de mönster jag sett. 

 

3.2 Diskursanalys som teori och metod  

Begreppet diskurs har många förklaringar. Jag utgår från att organisering och definition av 

språkliga kategorier, att det råder ett bestämt sätt att tala om och förstå ett fenomen, är en 

diskurs. Diskursen består av socialt konstruerad kunskap som förmedlas i en språklig 

interaktion (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Den här studien rör diskurser kring 

asylsökande i tidningarna Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad. För att identifiera och 

analysera de dominerande diskurserna i tidningarna använder jag mig av diskursanalys både 
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som teori och metod. Det finns de som anser att diskursanalysen enbart kan ses som en metod, 

men Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 10) menar att teori och metod inom 

diskursanalysen är nära sammankopplade och därför bör ses som en helhet. Detta på grund av 

att diskursanalysen innefattar filosofiska villkor, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer 

samt verktyg för språkanalys. Min ambition är att redogöra för hur kunskap om asylsökande 

konstrueras och med hjälp av diskursanalysen göra en teoretisk tolkning. Att empiriskt 

identifiera och undersöka de språkliga konstruktionerna av asylsökande utgör den 

metodologiska delen av diskursanalysen, medan analysen av det identifierade tar sin 

utgångspunkt i diskursanalysen som teori. De teoretiska analysverktygen jag använder mig av 

är hämtade från diskursteorin och den kritiska diskursanalysen. Det är dock viktigt att 

poängtera att jag har använt Winther Jørgensen och Phillips (2000) tolkning av dessa. För att 

komplettera dessa har jag även fört in orientalismen med tanken om ”de andra”.  

 Som metod är diskursanalysen lämplig eftersom den bidrar med verktyg för att 

studera samhälleliga fenomen där språket står i fokus. Utgångspunkten är att det använda 

språket inte speglar verkligheten, utan är en bidragande faktor till att forma den (Bergström & 

Boréus, 2012b, s. 354). Då diskurser är språkliga praktiker som innefattar hur något talas om 

och kategoriseras (Boréus, 2011a, s. 151; Winther Jörgensen & Phillips, 2000), har jag valt att 

använda diskursanalys i min studie vars syfte är att analysera och jämföra hur de valda 

tidningarna konstruerar asylsökande. Då media har stort inflytande på hur människors bild av 

verkligheten ser ut och således utgör en plattform för makt (van Dijk, 2000), är det 

konstruktionen i tidningsartiklarna jag ska studera. Konkret användes diskursanalysen som 

metod för att empiriskt identifiera och undersöka språkliga konstruktioner av asylsökande. 

 Studien är i huvudsak kvalitativ. Detta eftersom diskursanalysen i grund och 

botten bygger på min tolkning av hur tidningsartiklarna framställer asylsökande (Bergström & 

Boréus, 2012a, s. 30; Bryman, 2011, s. 340f).  En del kvantitativa inslag går att urskilja, som 

att jag har räknat antalet artiklar samt ställt mina resultat i relation till statistik framtagen av 

Migrationsverket. Statistiken rör från vilka länder de asylsökande kommit, då detta är något 

som även tas upp i artiklarna. Det är viktigt att påpeka att statistiken precis som 

tidningsartiklarnas utsagor presenterar en möjlig bild av verkligheten (Statistiska 

centralbyrån, 2013). Mitt användande av statistiken sträcker sig till att påvisa likheter och 

skillnader mellan statistiken och artiklarnas diskurser.  
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3.3 Diskursanalys som teori  

3.3.1 Diskursteori 

Huvudverket inom diskursteori anses vara Hegemony and Socialist Strategy (1985) som 

skrevs av de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Diskursteori ses inte 

som en metod i sig utan snarare en teoriutveckling, varför den inte erbjuder några direkt 

praktiska verktyg för en textnära analys. Winther Jørgensen och Phillips (2000) bygger dock 

vidare på det ursprungliga verket och tillhandahåller därigenom redskap för att kunna 

genomföra en diskursanalys, vilka är de jag utgår ifrån. 

 Syftet inom diskursteorin är att nå förståelse av det sociala som en diskursiv 

konstruktion. Tanken är att till mångt och mycket alla sociala fenomen kan analyseras 

diskursivt. Dock blir de sociala fenomenen aldrig färdiga eller totala, varför det pågår en 

ständig kamp om makten att definiera samhälle och identitet. Utfallet av detta leder i sin tur 

till sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31f). Diskursteorin ser det 

sociala fältet som ett nät av betydelsebildningsprocesser. Genom att fixera tecken eller ord 

inom diskursen skapas en betydelsebildning, men då språket är föränderligt lyckas detta aldrig 

helt. Syftet med diskursanalys blir således att synliggöra processer där det pågår en kamp om 

teckens betydelse. I vissa fall blir dessa betydelsefixeringar så etablerade att vi uppfattar dem 

som naturliga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32). Denna betydelse konstrueras och 

förändras ständigt, och uppstår genom att tecken och ord som knyts ihop ges positioner inom 

diskursen. En diskurs består vidare av ett antal nodalpunkter vilka etablerar diskursen. En 

nodalpunkt är ett privilegierat tecken från vilket andra tecken är ordnat kring och får sin 

betydelse genom (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33).  

 Diskursteorin tänker sig att det inom varje diskurs finns ett antal positioner, eller 

identiteter, som en individ eller grupp kan inta. Dock är det endast möjligt att inta någon av de 

positioner som diskursens ramar erbjuder (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48). Hur en 

individ eller grupp konstrueras inom diskursen kan beskrivas genom två analytiska begrepp: 

mästersignifikanter och ekvivalenskedjor. Genom etablering av ekvivalenskedjor sker 

gruppbildning, vilket innebär att kollektiva identiteter bildas när människor konstitueras som 

grupp. Detta sker till följd av att ”den andre”, som vi identifierar oss i förhållande till, 

utesluts. Således ignoreras även skillnader inom gruppen. Det är mästersignifikanterna som 

organiserar identiteter medan ekvivalenskedjorna upprättar dessa genom att visa hur tecken 

knyts ihop med varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 50ff).  

 Mitt intresse för uppsatsen ligger i att se hur diskursen kring asylsökande är 

konstruerad och hur dessa människor kategoriseras. Diskursteorin fokuserar på identiteter, 
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däribland gruppidentiteter, och hur dessa kan ses som ett resultat av olika diskurser. Av den 

anledningen passar diskursteorin som teoretisk utgångspunkt. De begrepp jag har valt är 

användbara för att identifiera de tecken vilka diskurserna centreras kring. Likaså 

diskursteorins fokus på gruppbildningsprocesser och därmed skapandet av ”vi” och ”dem” är 

av relevans för den här studien. Därmed har jag ur Laclaus och Mouffes diskursteori valt att 

använda mig av nodalpunkter, mästersignifikanter och ekvivalenskedjor. För att se hur vissa 

ord kopplas samman med asylsökande analyseras meningsuppbyggnaden i artiklarna med 

hjälp av dessa begrepp. Nodalpunkter är det som organiserar diskursen, vilket i den här 

studien utgörs av asylsökande. Mästersignifikanterna i sin tur utgörs av de ord som 

organiserar identiteter, som inom diskursen tillskrivs egenskaper. Vidare visar 

ekvivalenskedjor vilka ord som relateras till nodalpunkten och mästersignifikanterna. 

 

3.3.2 Kritisk diskursanalys 

I min studie kombineras diskursteori och kritisk diskursanalys. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) menar att synsättet inom kritisk diskursanalys är likt det inom diskursteorin, 

sett till språkets betydelse och hur tecken fixeras inom en diskurs. Dessutom förespråkar de 

att delar från olika diskursanalytiska teorier kombinerats med varandra. 

 Den kritiska diskursanalysen kopplas ofta till Norman Fairclough, vars 

angreppssätt är bredare än det inom diskursteorin. Kritisk diskursanalys ser nämligen diskurs 

som en social praktik. Syftet med den kritiska diskursanalysen är att teoretiskt problematisera 

och empiriskt studera relationer mellan diskurs och social samt kulturell kontext (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000 s. 66; Bergström & Boréus, 2012b, s. 356). Enligt teorin är diskurs 

både organiserande och organiserad, och ses som en form av social praktik vilken kan 

förändra och reproducera sociala relationer, identiteter och kunskap. Samtidigt formas 

diskursen hela tiden av andra sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71). 

Inom den kritiska diskursanalysen identifieras relationen mellan språkbruk och social praktik. 

Det är de diskursiva praktikernas roll i vidmakthållande av social ordning och förändring som 

är i fokus, och detta undersöks i konkreta fall av språkbruk och kommunikativa händelser som 

en del av diskursordningen. Genom att reproducera eller ifrågasätta diskursordningen 

fungerar samtliga kommunikativa händelser som en social praktik. Det innebär att 

kommunikativa händelser både formar och formas av den sociala praktiken (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 76).  

 Då den här studiens fokus ligger i att se hur artiklarna konstruerar kategorier av 

asylsökande har jag valt att enbart använda mig av Faircloughs lingvistiska textanalys, där 

textens formella drag är i fokus. Det vill säga den lingvistiska konstruktionen av diskurser 
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(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). Jag har valt att använda mig av två 

språkteoretiska begrepp: modalitet och metafor.  

 Med hjälp av begreppet modalitet analyseras graden av instämmande i en sats. 

Olika grader av modaliteten får konsekvenser för hur diskursen konstrueras. Exempelvis ”det 

är varmt” har en hög grad av modalitet, medan ”det kanske är lite varmt” har en lägre grad 

(Faircluogh, 1995, s. 128; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87 f). Det finns två typer av 

modalitet, subjektiv och objektiv, där skribentens närhet i förhållande till satsen är tydlig i den 

subjektiva. Exempel: ”jag tycker att...”. Objektiv modalitet däremot är mer universell och det 

framkommer sällan vem det är som uttalar sig. Exempel: ”det är möjligt att...” och ”det är på 

det här viset”. Ofta är objektiv modalitet kopplat till någon form av maktposition (Fairclough, 

1992, s. 159). Massmediala tolkningar har ofta en objektiv modalitet då de frekvent 

presenteras som om de vore fakta (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88). 

 En metafor är ett bildligt uttryck där ett begrepp byts ut till ett annat som liknar 

det ursprungliga. Metaforer fungerar endast om läsaren har tillgång till sammanhanget. 

Metaforer är en central del i språk och diskurser och de ses ofta som naturliga, vilket kan göra 

dem svåra att identifiera. Användandet av vissa metaforer konstruerar en viss verklighet, som 

hade sett annorlunda ut om andra metaforer hade använts. Detta påverkar således våra tankar 

och vårt agerande (Fairclough, 1992, s. 194). Genom att använda begreppen modalitet och 

metafor identifierar jag hur diskursen om asylsökande konstrueras och laddas med betydelser.  

 

3.3.3 Orientalism 

Som ett komplement till diskursteorin och den kritiska diskursanalysen har jag använt mig av 

begreppet ”orientalism”. Begreppet myntades av Edward Said och utgör en typ av 

postkoloniala studier som har fått stort inflytande inom forskningen. Said (2003, s. 44ff, 50ff) 

utgår från att den europeiska västvärlden styr och skapar Orienten som diskurs och 

tankestruktur. Den västerländska kunskapen blir ett redskap för kontroll och kolonial 

maktutövning, vilken bygger på idéer om att Väst och Orienten sammanfogats till en helhet 

med systematiska skillnader. I kontrast till Europa framställs Orienten som raka motsatsen. 

Medan Europa står för rationalitet, utveckling, humanitet och överlägsenhet framstår Orienten 

som efterblivet, degenererat, stillastående och ojämlikt. Den här uppdelningen är av väsentlig 

betydelse för att upprätthålla maktpositionen över icke-européer. Orienten behöver således 

inte enbart innefatta exempelvis människor som bor i öst, utan begreppet illustrerar snarare 

något som skiljer sig från ”oss”. 

 Said (2003, 45f) anser att vi ständigt definierar ”oss” européer gentemot ”de 

andra”, vilka i min studie utgörs av de asylsökande. Han menar vidare att det sätt vi pratar 
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och tänker kring ”de andra” skapar en uppdelning mellan människor och områden. ”De 

andra” blir underordnade eftersom de konstrueras av och i relation till ”oss” i väst. Alla som 

skriver om Orienten och ”de andra” måste placera sig själv i förhållande till detta, vilket rent 

konkret kan göras genom läsartilltal, bildspråk, motiv och teman. Genom att använda mig av 

begreppen orientalism och ”de andra” skapas en förståelse för innehållet i diskursen om 

asylsökande. Tanken om ”de andra” ligger även nära hur diskursteorin ser på bildandet av 

kollektiva identiteter, då ”den andre” som vi identifierar oss i förhållande till utesluts 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 50ff). 

 

3.3.4 Analysens tillvägagångssätt 

För att göra det tydligt för läsaren kommer jag här gå igenom hur jag har genomfört min 

analys. Som jag har skrivit ovan har jag främst utgått från Winther Jørgensen och Phillips 

Diskursanalys som teori och metod (2000), eftersom de erbjuder hjälp på vägen där det annars 

inom diskursanalysen inte finns några tydliga regler rörande tillvägagångssätt.  

 Med begreppen i bakhuvudet har artiklarna noga lästs igenom i flera omgångar, 

samtidigt som jag parallellt har fört anteckningar om innehållet. Efterhand som jag lärt känna 

materialet har jag kunnat applicera de olika begreppen. Nodalpunkten asylsökande var det jag 

identifierade först, vilket dels grundar sig i studiens syfte och dels i innehållet i artiklarna. 

Likaså är syftet det som stått som grund genom hela granskningen av artiklarna. Nästa steg 

var att studera ekvivalenskedjor som kopplats till nodalpunkterna. Genom ekvivalenskedjorna 

tolkade jag vilka grupper av asylsökande som framställdes i tidningarna. På samma väg kunde 

jag även identifiera mästersignifikanterna, det vill säga de asylsökandes tillskrivna 

egenskaper. Under processens gång tog jag ut olika citat vilka speglar kategorierna och de 

egenskaper som tillskrivs. Exempelvis ”ensamkommande barn” är en mästersignifikant som 

ofta associeras med asylsökande. Följer vi ekvivalenskedjan kan vi identifiera vad identiteten 

”ensamkommande barn” är och inte är, det vill säga de egenskaper som tillskrivs just 

mästersignifikanten. I det här citatet ser vi vilka de ensamkommande är: 

”[...]asylansökningar kommit in från barn och ungdomar under 18 år som har kommit till 

Sverige utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn.” (Björck i HD, 2009-07-05). 

Graden av instämmande, modalitet, har vidare studerats i de valda citaten. I citatet ”För dem 

är ett nytt liv i Sverige en ljuv dröm.” (Persson i DN, 2010-10-02) är modaliteten både 

objektiv och hög. Att det nya livet skulle vara en ljuv dröm beskrivs som en självklar sanning, 

vilken hade sett annorlunda ut om det istället stod ”för dem kan ett nytt liv...”. Slutligen har 

metaforer identifierats och analyserats, exempelvis ”jättevåg” är en metafor som bland annat 

syns här: ”[...] jättevågen av asylsökande [...]” (Ekmark i HD, 2012-10-26). Vad gäller 
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orientalismen och tanken kring ”de andra” har jag genomgående och i nära sammanslutning 

med diskursteorin identifierat hur de asylsökande framställs i förhållande till ”oss”. De citat 

som presenteras i studien är om inget annat anges representativa för de studerade artiklarna.  

 

3.4 Studiens trovärdighet 

Viktiga aspekter i all forskning är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet utgör 

en bedömning av huruvida framkomna slutsatser hänger ihop eller ej, i det här fallet om 

studien besvarar forskningsfrågorna (Bryman, 2002, s. 50). I frågan om validitet riktas ofta 

kritik mot kvalitativ forskning. Vad gäller diskursanalysen kan validiteten avgöras genom att 

se till sammanhanget. De analytiska påståendena ska ge diskursen ett sammanhang, och om 

element ej passar in i redogörelsen bör den inte accepteras som trovärdig (Potter & Wetherell, 

1987, ref. i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 122f). I den här studien bör validiteten ses 

som hög, eftersom jag redovisar hur analysen har gått till genom att använda citat från 

artiklarna nära sammanlänkat med de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna. 

 Reliabilitet rör hur pass noga genomförd studien är och om resultaten skulle bli 

desamma om den genomfördes på nytt (Bryman, 2002, s. 49). Då de analysverktyg som 

används inom diskursanalysen är svårtolkade kan reliabiliteten framstå som problematisk 

(Bergström & Boréus, 2012 a & b, s. 14, 405f). I min redogörelse för vilka analysverktyg jag 

använt, hur jag använt dem samt i definitionen av dem har jag försökt motverka denna 

problematik genom att vara så tydlig som möjligt. 

 Min studie har inte som syfte att generalisera, och meningen med en 

diskursanalys är inte heller att utmynna i någon form av ”sanning”. Då jag endast har studerat 

två tidningar, vilka inte på något vis kan ses som representativa, är generaliserbarheten låg. 

Sett till de två utvalda tidningarna är dock det analyserade materialet representativt i 

förhållande till hela innehållet, varför generaliserbarheten där kan ses som hög.  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogör jag för min analys av de studerade artiklarna, vars syfte är att analysera 

hur nodalpunkten asylsökande och dess mästersignifikanter genom ekvivalering med olika 

ord fixerar diskursen för asylsökande. Löpande i analysen presenteras citat med referenser i 

form av artikelförfattare, tidning och datum då artikeln publicerades. För fullständiga 

referenser hänvisas läsaren till förteckningen över det empiriska materialet i slutet av 

uppsatsen, där citerade och samtliga analyserade artiklar är angivna. Om inget annat anges är 

citaten representativa för båda tidningarna. Redan här är det värt att påpeka att de asylsökande 

genomgående beskrivs som en enhetlig grupp med ett antal variationer, undergrupper, inom 

gruppen. Under följande rubriker presenterar jag de olika undergrupperna av asylsökande. 

 

4.1 Asylsökande som offer 

De asylsökande som offer är en av de vanligaste mästersignifikanterna. Detta kan förstås 

utifrån att identiteten kopplas samman med att de antingen hamnar i kläm på grund av 

myndigheten Migrationsverket eller att de blivit lurade av organiserade verksamheter som 

lockat dem till Sverige med falska löften om uppehållstillstånd. Dock är det i princip 

uteslutande dessa två situationer som beskrivs, och det är ytterst sällan de beskrivs som offer 

för de förhållanden de flytt från. Ordet ”offer” används aldrig i varken Dagens Nyheter eller 

Helsingborgs Dagblad, men formuleringarna gör det tydligt att de asylsökande är en grupp 

bestående av väldigt utsatta människor och offerstatusen är underförstådd.  

 Sett till Saids (2003) teori om orientalismen och ”de andra” kan själva 

offerbeskrivningarna ses som ett uttryck för hur Sverige som ett västland med makt skapar de 

asylsökande som en kontrast, där de istället för starka och självständiga framställs som svaga 

och hjälpbehövande. Det är dessutom anmärkningsvärt att det förhållandevis sällan är de 

asylsökande själva beskriver sig som just offer, utan det är snarare personer som antingen har 

en maktställning i samhället eller som arbetar nära de asylsökande. På så sätt är det ”vi” som 

uttalar oss om och skapar det innehåll som ryms inom gruppen för ”de andra”, de 

asylsökande. Följande citat redogör för ett uttalande från en högt stående representant inom 

Socialstyrelsen, där personen beskriver de asylsökande som en utsatt grupp: ”Det här är 

missförhållanden som är oacceptabla och som har drabbat en väldigt utsatt grupp, säger 

[...]” (Jennische i DN, 2009-01-23). 

 Graden av instämmande, modaliteten, är hög när de asylsökande beskrivs som 

utsatta. Att det dessutom är personer med maktställning som uttalar sig kan ses som objektiv 

modalitet. Framställningen av de asylsökande som offer framstår i artiklarna som ett självklart 
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och accepterat sätt att tala om dem. Detta bidrar till att konstruktionen av de asylsökande ses 

som fakta och sanning. Ur ett orientalistiskt perspektiv är detta problematiskt då det är 

personer med maktställning i väst som skapar en accepterad sanning om vilka ”de andra” är, 

och inte gruppen själv. Ett exempel på detta är det här citatet, där det ännu en gång är en 

person med maktställning som uttalar sig om vad de asylsökande är, och därmed vad de inte 

är:”Det här är en fråga om liv och död för de asylsökande.” (Persson i DN, 2009-03-17).   

 

4.1.1 Migrationsverkets utvisningsbeslut leder till desperation 

Mästersignifikanten asylsökande som offer är nära sammankopplad med utvisningsbeslut från 

Migrationsverket. Artiklarna beskriver och ifrågasätter de förhållandena som asylsökande får 

leva under medan de väntar på att bli utvisade. Däremot ifrågasätts sällan utvisningsbesluten i 

sig annat än i undantagsfall, då det antingen rör asylsökande med svåra fysiska sjukdomar 

eller barn som ska utvisas. Följande citat redogör för den typen av utvisningsbeslut: ”Det är 

så inhumant att man baxnar. Enligt min uppfattning har begreppet skärps oerhört. Jag tycker 

att lagstiftarna ska tänka om.” (Wieland i HD, 2011-09-20). Det är en representant från 

Migrationsverket som ifrågasätter att en svårt sjuk man ska utvisas. Citatet hör som sagt till 

undantagen. Med andra ord accepteras Migrationsverkets beslut i majoriteten av fallen. Detta 

kan ha en förklaring i modaliteten i förhållande till uttalanden från Migrationsverket, där 

deras beskrivningar framställs som faktabaserade sanningar. Eftersom Migrationsverket står 

för sanningen är det svårt att uttrycka tvivel för myndighetens beslut. Dock ifrågasätts de 

förhållanden som råder i väntan på att utvisningen ska kunna verkställas. En metafor som 

förekommer för att beskriva förhållandena är ”cellkarusell”: ”Cellkarusell i väntan på 

utvisning.” (Persson i HD, 2010-02-27). Metaforen syftar till de fängelselika förvar där de 

asylsökande ibland får bo i väntan på utvisning, och blir på sätt och vis ytterligare en 

beskrivning av de asylsökandes utsatthet.  

 Vidare framställs asylsökande som fått avslag på sin ansökan som desperata, 

vilket blir en egenskap som tillskrivs mästersignifikanten asylsökande som offer. Exempel: 

”Desperata asylsökande som väntar på utvisning [...]” (DN, 2012-10-12). De desperata 

likställs även med våldsbenägna personer, vilket exemplifieras i de följande två citaten: ”Ett 

självmordsförsök, djup depression eller utåtagerande beteende kan vara skälet till att en 

asylsökande blir inlåst 23 timmar om dygnet.” (Persson i DN, 2010-03-16), ”Sedan slog den 

asylsökande mannen sönder datorer och ett fönster.” (Bengtsson i HD, 2012-04-10). 

Modaliteten är här nästan uteslutande objektiv och hög, vilket innebär att beskrivningarna kan 

ses som accepterade sanningar. Ännu en gång skapas en skiljelinje mellan de asylsökande och 

ett ”vi”, som inte är desperata och våldsbenägna. De asylsökande rättar sig inte efter svenska 
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myndighetsbeslut och agerar utåt, vilket i artiklarna inte möts av förståelse utan ses snarare 

som något den främmande gruppen, ”de andra”, gör.  

  Vad gäller skillnader mellan Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad finns 

det betydligt fler av dessa artiklar i Dagens Nyheter. Detta kan bero på en så enkelt sak som 

att Dagens Nyheter är en större tidning och således har möjlighet att skriva fler artiklar om 

detta. Det kan också vara ett uttryck för kampen om vad som ska få finnas inom diskursens 

ramar, vilken enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 31) är ständigt pågående.  

 

4.1.2 Asylsökande som blir lurade 

Artiklar som frekvent förekommer i både Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad är de 

om asylsökande som med falska löften om uppehållstillstånd har blivit lurade att komma till 

Sverige. Mästersignifikanten asylsökande som offer tillskrivs med andra ord egenskapen om 

att kunna bli lurad. Artiklarna beskriver arrangörer som organiserar resor till Sverige från 

Serbien och Bosnien-Hercegovina samt människosmugglare som utnyttjar de asylsökande, 

som i det här citatet: ”Nu varnar Migrationsverket för att researrangörer genom falsk 

information om möjligheten att få stanna lurar bosnier att söka asyl i Sverige.” (Bengtsson i 

HD, 2012-06-30). Vidare beskrivs de asylsökande som förhoppningsfulla och lättlurade. I 

vissa fall anges fattigdom och utbildningsnivå som skäl till att de blir lurade. De asylsökande 

som grupp associeras då med just fattigdom och låg utbildningsnivå, något som även Brune 

(2004) pekar på i sin avhandling. Följande två citat exemplifierar detta: ”Det är fattiga och 

outbildade människor som lätt blir lurade att köpa dyra bussbiljetter till vad de tror ska bli ett 

bättre liv [...]” (Persson i DN, 2010-10-12), ”[...] tillsammans med 45 andra 

förhoppningsfulla asylsökande.” (Rothenborg i DN, 2010-03-15). Dessa är tydliga exempel 

på hur artiklarna skiljer mellan ´”vi” och ”de andra”. De målar upp en bild av hur uppenbart 

det är att de blir lurade, som om vem som helst skulle förstå det. Dock är asylsökande från 

dessa länder inte vilka som helst, utan de tillhör en fattig grupp med låg utbildningsnivå som 

inte förstår att de blir lurade. Detta reproducerar Saids (2003) tanke om Väst som 

högutbildade och rationella, medan ”de andra” är motsatsen  

 Även i de här fallen rör det sig generellt om hög och objektiv modalitet där 

personer med maktställning, ofta från Migrationsverket, uttalar sig. Genom att modaliteten är 

hög och objektiv kan beskrivningarna om vilka de asylsökande är ses som sanningar. Följande 

exempel visar på den höga modaliteten: ”Under resan riskerar de livet. Ungdomarna är helt 

utlämnade åt rykten och smugglare [...]” (Persson i DN, 2011-06-12).  

 Det förekommer även ett fåtal artiklar om hur asylsökande som vistas i Sverige 

utnyttjas som arbetskraft: ”Asylsökande och människor som visas illegalt i landet utnyttjas 
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som billig arbetskraft, visar en granskning som [...]” (Helmerson i HD, 2011-10-24). Detta är 

artiklar som främst finns i Helsingborgs Dagblad. Beskrivningarna rör hur människor har 

lurats hit för att sedan utnyttjas på nytt. Att den här typen av artiklar knappt förekommer i 

Dagens Nyheter kan ses som ett uttryck för kampen om vad som ska få plats inom diskursen. 

Genom Helsingborgs Dagblads artiklar om detta förstärks även skiljelinjen mellan ”vi” och de 

asylsökande eftersom de ännu en gång beskrivs som den svagare gruppen. Det visar också 

vilken grupp det är som har makt över den andra.   

 

4.1.3 Asylsökande barn  

Min studie visar att det finns många artiklar om asylsökande barn i både Dagens Nyheter och 

Helsingborgs Dagblad, vilket gör det till en mästesignifikant. Barnen beskrivs som en väldigt 

utsatt grupp: ”Hon säger att barn i en asylprocess har gemensamt att de lever i en väldigt 

utsatt situation [...]” (Nilson & Bergström i HD, 2009-06-01). Dessutom är det nästan 

uteslutande enbart i beskrivningarna av barnen som tidningarna berättar om upplevelserna 

som lett till att de asylsökande flytt och sökt sig till Sverige. Det samma gäller de 

konsekvenser som upplevelserna har fått i deras liv. När artiklarna handlar om vuxna 

asylsökande görs detta inte alls i samma utsträckning. En vanlig beskrivning av upplevelserna 

kan se ut så här: ”Barnen kommer från traumatiska upplevelser med skottlossning och döda 

människor.” (Ekmark i HD, 2012-10-26).  

 Barnen är en grupp som tydligt representerar ”de andra” då de kommer från ett 

liv fyllt med traumatiska upplevelser, främst från krig, som skiljer sig helt från våra liv i väst. 

När de kommer till Sverige känner de en stor oro och hemlängtan och är i behov av trygghet. 

Som representanter från den starkare ”vi-gruppen” ska Sverige bistå den svagare gruppen med 

hjälp de inte kan få på egen hand. Tidningarna är dessutom flitiga med att använda citat från 

olika personer som möter barnen där dessa med känslomässigt laddade beskrivningar talar om 

barnens fruktansvärda upplevelser och hur självklart det är att de far illa och att vi ska hjälpa 

dem. ”Är det några barn som skulle behöva skolmat så är det de här barnen, säger [...]” 

(Carlsson i DN, 2012-11-02). 

 En specifik grupp av asylsökande barn är de ensamkommande, som beskrivs 

öka. I Helsingborgs Dagblad har jag flertalet gånger funnit denna typ av konkreta beskrivning 

av vilka de är: ”[...]asylansökningar kommit in från barn och ungdomar under 18 år som har 

kommit till Sverige utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn.” (Lindström i 

HD, 2011-10-15). En liknande beskrivning har jag inte hittat i Dagens Nyheter. De 

ensamkommande är under 18 år och har kommit till Sverige utan vårdnadshavare. Dessa 

beskrivningar ifrågasätts inte utan verkar vara allmänt accepterade då modaliteten är hög och 
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objektiv. I båda tidningarna däremot beskrivs de ensamkommande barnen som oerhört utsatta. 

De kommer från konflikt- och krigsdrabbade områden och har av sina föräldrar skickats till 

Sverige för att få chansen till ett bättre liv, vilket exemplifieras i det här citatet: ”Föräldrar 

har endast råd att skicka den som är mest utsatt och som har störst möjlighet att skapa sig en 

framtid.” (DN, 2009-11-19). Under resan  utnyttjas de ofta av exempelvis smugglare. Väl i 

Sverige skriver Helsingborgs Dagblad om hur de säljs för sexuella ändamål och tvingas till 

stöld, tiggeri och arbete. ”[...] hade över hälften sålts för sexuella ändamål. Andra barn har 

tvingats av vuxna till stöldbrott, tiggeri eller arbete. Nästan en tredjedel av fallen är 

ensamkommande asylsökande barn.” (Kihlström i HD, 2012-11-14).  

 Artikelförfattarna målar med hjälp av en hög grad av modalitet upp en självklar 

bild av oförståeliga förhållanden som de ensamkommande barnen kommer ifrån, och gör på 

så vis ännu en gränsdragning mellan ”vi” och ”de andra” där den sistnämnda gruppen står för 

utsatthet och svaghet. 

 

4.1.4 Homosexuella asylsökande  

I tre av de analyserade artiklarna från Dagens Nyheter beskrivs människor som söker asyl på 

grund av sin sexualitet, närmare bestämt homosexualitet. I Helsingborgs Dagblad finns inga 

sådana artiklar, vilket kan vara ett tecken på den rådande kampen om diskursens innehåll. I 

beskrivningarna är den homosexuella asylsökande en man från Irak eller Uganda som fruktar 

för sitt liv om han skulle utvisas. Exempel: ”Minst ytterligare tre homosexuella är på väg att 

utvisas från Sverige till Irak. X [en man, min anm.], 27, fruktar för sitt liv.” (By i DN, 2009-

08-27). Således blir andra sexualiteter, som avviker från den heterosexuella normen, samt 

kvinnor med en annan sexualitet uteslutna från gruppidentiteten. Det samma gäller 

asylsökande från andra länder än Irak och Uganda. Detta går att förstå utifrån att vi i väst har 

avgjort vad som ska rymmas inom den här gruppen och därmed uteslutit andra delar.  

 Vidare skriver artiklarna att det är myndigheterna som inte tror på de 

homosexuellas historia: ”Myndigheterna motiverar ofta sina nej till uppehållstillstånd med att 

den asylsökande inte är trovärdig.” (Persson i DN, 2013-01-27). Detta ifrågasätts av bland 

annat en representant från RFSL, men med tanke på den begränsade mängden artiklar kan det 

förstås som svårt att ifrågasätta Migrationsverkets beslut. Som jag har skrivit tidigare i 

analysen ses Migrationsverket ofta som förmedlare av sanningen. Sammanfattningsvis 

framställs homosexuella asylsökande även de som offer. Dels blir de offer för det faktum att 

Migrationsverket tvivlar på deras berättelser och dels blir de offer eftersom de fruktar för sitt 

liv på grund av hemlandets syn på deras sexualitet. Genom att beskriva de andra länderna som 

homofientliga skapas bilden av ”de andra” som personer som kommer från länder med 
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främmande värderingar. Det här citatet exemplifierar detta: ”Svenska myndigheter vill utvisa 

homosexuelle X [en man, min anm.] till Uganda, som är ett av världens mest homofientliga  

länder.”(Persson i DN, 2013-01-27). 

 

4.2 Asylsökande som samhällskostnad 

De asylsökande konstrueras ideligen som en kostnad för samhället, det vill säga att 

nodalpunkten asylsökande kopplas till mästersignifikanten asylsökande som samhällskostnad. 

Innes (2010) talar i sin studie om att asylsökande och invandrare ses som ett hot mot landets 

ekonomi. Jag ser även detta mönster i min studie, dock anser jag att hotbilden är mindre 

påtaglig. I artiklarna är det inte frågan om en kostnad som på ett allvarligt vis skulle hota hela 

den ekonomiska situationen, utan jag har snarare sett att det faktum att de asylsökande kostar 

beskrivs som en självklarhet eftersom modaliteten i beskrivningarna är hög. Den stora 

problembilden kretsar istället kring hur mycket och vad det faktiskt är som ska få kosta. I 

artiklarna rör det sig i vissa fall om en generell kostnad för själva mottagandet, där det inte 

redogörs för exakt vad det är som medför utgifterna, som i det här citatet: ”Förslagen 

beräknas kosta sammanlagt 2,2 miljarder [...]” (Gunér i HD, 2011-06-01). I andra fall är det 

specifika behov, ofta boenden, som utgör kostnaden. Exempel: ”Priset för de 7150 

asylsökande som bor i dessa provisoriska boenden är 1,6 miljoner kronor per dygn.” 

(Persson i DN, 2013-01-24), ”Bara för att klara av det första boendet nästa år krävs över en 

miljard kronor extra, enligt Migrationsverket” (Ekmark i HD, 2012-10-30). Det självklara i 

att de asylsökande kostar pengar kan eventuellt förklaras på liknande vis som under de 

tidigare avsnitten. För att bistå ”de andra”, det vill säga de asylsökande, med hjälp måste ”vi” 

använda våra ekonomiska resurser. Detta får Sverige att framstå som ett starkt land vilket kan 

hjälpa de svaga som kommer från de främmande svagare länderna. Dessutom kan det hela ses 

som att diskursen är såpass etablerad att den inte ifrågasätts. 

 Graden av modalitet är genomgående hög och objektiv eftersom 

beskrivningarna antingen är skrivna som sanningar eller kommer från personer med 

maktställning, framför allt från Migrationsverket. 

 

4.2.1 Kommunerna – ovilja eller oönskat tvång 

En aspekt av samhällskostnad som knyts till de asylsökande är kostnaden för de mottagande 

kommunerna, där det både rör sig om kostnad i form av faktiska pengar men även en kostnad 

som är svårare att formulera i ord. Det verkar vara en sorts kostnad för samhället som inte 

nödvändigtvis går att mäta i siffror, men likväl skulle vara märkbar för invånarna. Här finns 
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en tydlig skillnad mellan beskrivningarna i Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad. 

Medan artiklarna i Dagens Nyheter målar upp kommunernas ovilja som det största problemet, 

beskriver Helsingborgs Dagblad ett oönskat tvång som kommunerna har svårt att hantera. 

Dagens Nyheter skriver att kommunerna måste bli generösare och att de ska kunna tvingas ta 

emot asylsökande, som i de här två citaten: ”[...] kommunerna måste bli generösare och 

bättre på att samarbeta regionalt [...]” (Persson i DN, 2009-02-12), ”Migrationsverket ska 

kunna tvinga kommuner att ta emot ensamkommande asylsökande barn.” (Persson, i DN, 

2011-10-15). Helsingborgs Dagblad beskriver istället ett motstånd som ofta grundar sig i att 

ansvarsfördelningen skulle vara ojämn kommunerna emellan eller att invånarna känner ovilja. 

Exempel: ”Motståndet i kommunerna är stort.” (Lindström i HD, 201-10-15), ”Asylsökande 

blir allt fler, samtidigt som ett fåtal kommuner tar det största ansvaret för att ta emot dem 

som får stanna.” (Orre i HD, 2012-09-04), ”Många i Strövelstorp känner sig överkörda av 

Migrationsverket på grund av det blivande asylboendet i byn [...]” (Wallin i HD, 2013-02-

01). Att mottagande ses en belastning för kommuner har även Hultén (2006) visat i sin studie.   

 I dessa artiklar är graden av modalitet alltid hög och inget ifrågasättande görs. 

Tendensen i de studerade artiklarna är att det i Dagens Nyheter oftare rör sig om objektiv 

modalitet, medan det skrivna i Helsingborgs Dagblad varierar mellan objektiv och subjektiv 

modalitet. De som uttalar sig i Helsingborgs Dagblad är ofta involverade i frågorna genom sitt 

arbete. Detta kan eventuellt förklaras med att etableringsreformens införande 2010, då 

huvudansvaret för mottagande gick från kommunerna till staten, har påverkat deras 

arbetssituation. Den stora skillnad mellan tidningarna som min analys pekar på kan även finna 

förklaring i det diskursteoretiska maktperspektivet vad gäller diskursens utformande. Här är 

det uppenbart att det råder en kamp om hur man ska se på mottagandet av de asylsökande, och 

de båda tidningarna blir förmedlare av varsin bild av det hela. 

 Ytterligare en aspekt av ovilja/tvång i tidningarna är den om att ta emot 

ensamkommande barn. Precis som ovan finns en bild av kommunernas ovilja i Dagens 

Nyheter, medan Helsingborgs Dagblad beskriver det oönskade tvånget. Helsingborgs Dagblad 

använder även en metafor som inte förekommer i Dagens Nyheter, nämligen ”asylbarn”. 

Exempel: ”Kommuner tvingas ta emot asylbarn.” (HD, 2012-04-23). De skriver att 

kommunerna tvingas ta emot dessa asylbarn, och ”asylbarn” blir således laddat med något 

negativt. ”Ensamkommande barn” laddas inte alls på samma vis. Detta kan förklaras med att 

”asylbarnen” ses som ännu mer främmande än de ensamkommande, vilket ändå är de 

vanligast förekommande i texterna. ”Asylbarnen” blir på så vis tydliga representanter för det 

negativa i ”de andra”.  
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För att motivera det oönskade tvånget hänvisas till att de ensamkommande barnen måste 

känna sig välkomna för att kunna känna trygghet, något som kommunerna inte kan förmedla. 

Det här citatet visar hur resonemanget kan se ut när en kommun inte vill ta emot 

ensamkommande barn: ”Tvång är inte en lösning som långsiktigt är bäst för de 

ensamkommande barnen. Om barnen ska kunna känna trygghet och tillit är det viktigt att de 

känner sig välkomna till den anvisade kommunen, säger [...]” (Lindström i HD, 2011-10-15). 

Det är med andra ord personer i ”vi-gruppen” som uttalar sig om vad ”de andra” behöver och 

inte behöver, vilket upprätthåller maktobalansen mellan dessa två.     

 

4.2.2 Kravet på arbete 

I de analyserade artiklarna i båda tidningarna beskrivs de asylsökande ofta som ett problem i 

form av att de saknar arbete och har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Problembilden 

kopplas till de samhällskostnader det medför, vilket innebär att mästersignifikanten 

asylsökande som samhällskostnad associeras med problem. Det förekommer sällan att det ges 

anledningar till varför denna problematik har uppstått, men i ett antal fall antyds att det saknas 

kompetens hos de asylsökande. Således ges gruppidentiteten ett innehåll av att vara 

lågkompetenta. Genom att tillskriva de asylsökande egenskaper, i det här fallet i form av låg 

kompetens, konstrueras ”de andra” i relation till ”vi”. Eftersom icke asylsökande som har 

svårt att hitta arbete inte alls nämns i dessa artiklar skapas en bild av att det är just den här 

gruppen, inte ”vi”, som utgör problemet. Även Brune (2004) menar att detta är ett sätt att 

uppnå en skillnad mellan ”vi” och ”dem”. Här presenteras ett exempel på hur en sådan 

åtskillnad görs: ”Medan de som sökt utifrån är välutbildade har de sökande [asylsökande, 

min anm.] från Sverige oftast arbete som lokalvårdare eller restaurangbiträden” (Persson i 

DN, 2009-01-13). Sett ur ett orientalistiskt perspektiv kan det här förklaras med att ”vi-

gruppens” maktställning över ”de andra” bibehålls genom att de asylsökande till skillnad från 

”oss” framstår som lågkompetenta och svaga på arbetsmarknaden. 

 Att de asylsökande ska arbeta kopplas ibland samman med begreppet 

”arbetslinjen”, vilken syftar till att alla ska vara i sysselsättning
1
. Exempel: ”Det är dessutom 

en signal att arbetslinjen även gäller för asylsökande.”(Persson i DN, 2009-11-12). Dessa 

beskrivningar syns som regel främst i Dagens Nyheter och modaliteten är i majoriteten av 

fallen relativt hög och objektiv. Således accepteras kravet på arbete utan att ifrågasättas. 

 I både Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad länkas de asylsökandes 

arbetsproblematik även till andra sociala problem, som bostadsbrist och sociala utmaningar. 

                                                
1 Se bland annat: http://www.regeringen.se/sb/d/15167/a/175799#175799 [2014-05-12] 



 

27 

De asylsökande beskrivs med andra ord som en grupp vilken skapar problem i flera led, som i 

dessa exempel: ”[...] orsakar inte bara mänskligt lidande utan drabbar även statskassan.” 

(Persson i DN, 2009-02-07), ”Bostadsbristen följs ofta av andra sociala utmaningar, som 

brist på jobb.” (Orre i HD, 2012-09-04). Även här är modaliteten i majoriteten av fallen 

relativt hög samt objektiv. Det blir således en sanning att asylsökande följs av flera problem, 

vilket kan relateras till tanken om Orienten. Medan ”vi-gruppen” står för ordning och reda, 

orsakar de främmande asylsökande problem. 

 

4.2.3 Asylsökande och Sverigedemokraterna 

I tre av de analyserade artiklarna från Helsingborgs Dagblad beskrivs asylsökande i artiklar 

som rör riksdagspartiet Sverigedemokraterna. Det är artiklar där Sverigedemokraternas 

uppgifter om asylsökande i Sverige ifrågasätts av personer med maktställning. Medan 

Sverigedemokraternas bild av de asylsökande beskrivs som väldigt negativ där de ser de 

asylsökande som en stor kostnad för samhället, förklarar en motsättande part att 

Sverigedemokraternas uppgifter är felaktiga. Att det är Sverigedemokraterna som ifrågasätts 

och inte tvärtom kan förklaras med att modaliteten i de motsättande parternas uttalanden är 

hög, medan graden av instämmande vad gäller Sverigedemokraternas uppgifter är betydligt 

lägre. De asylsökande som kostnad för samhället ifrågasätts dock inte. Detta kan ha att göra 

med att mästersignifikanten asylsökande som samhällskostnad är såpass allmänt accepterad 

att den ses som naturlig. Följande citat är typiskt för de artiklarna: ”Sverigedemokraternas 

påstående att en kraftig minskning av asyl- och anhöriginvandringen skulle kunna spara 26 

miljarder i statskassan nästa år stämmer inte.” (Larsson i HD, 2010-06-02).  

 Att den här typen av artiklar enbart förekommer i Helsingborgs Dagblad kan 

förstås utifrån den ständigt pågående maktkampen om diskursens innehåll. Genom att dessa 

artiklar publiceras i Helsingborgs Dagblad kan det tänkas att det finns en vilja att påverka vad 

som ska rymmas inom diskursens ramar. 

 

4.3 Misstanke och behovet av kontroll 

I både Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad kopplas asylsökande samman med 

misstankar om att någonting i de asylsökandes berättelser inte stämmer, att trovärdigheten är 

bristande, vilket kan ses som en mästersignifikant. Exempel: ”Myndigheterna motiverar ofta 

sina nej till uppehållstillstånd med att den asylsökande inte är trovärdig.” (Persson i DN, 

2013-01-27). Den största skillnaden mellan tidningarna är att Dagens Nyheter till skillnad 

från Helsingborgs Dagblad mer sällan nämner detaljer, utan snarare beskriver misstanken i 

form av att det är Migrationsverket som tvivlar på den asylsökandes berättelse. Att alla typer 
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av misstanke skulle ses som ett accepterat sätt att tala om de asylsökande verkar inte vara helt 

vedertaget. Detta syns i att graden av modalitet varierar i båda tidningarna beroende på vad 

misstanken gäller. När misstanken ifrågasätts rör det sig ofta om uttalanden från 

Migrationsverket som ifrågasätts av andra aktörer, som i exempelvis det här citatet: 

”Asylsökande XX XXX, en 33-åring från Jemen, är dömd till döden i sitt hemland […] 

Sverige får inte, enligt lagen, utvisa den som är dödsdömd eller hotas av tortyr, men 

Migrationsverket menar att domen är falsk.” (Brattberg i DN, 2009-02-20). 

 Överlag verkar dock mästersignifikanten asylsökande som misstänkt och mindre 

trovärdig grupp vara etablerad i beskrivningarna, och min analys pekar på att även detta skulle 

kunna vara ett sätt att skilja mellan ”vi” och ”de andra”. Misstanken är riktad mot en grupp, 

”de andra”, som vi inte riktigt vet vilka de är. Det förekommer artiklar där bilden av 

misstanke är mer detaljerad både i Dagens Nyheter och i Helsingborgs Dagblad, men de är 

som sagt vanligast i Helsingborgs Dagblad. I dessa fall finns även beskrivningar som pekar på 

behovet av kontroll för att komma till bukt med vad som beskrivs vara ett problem. ”Vi-

gruppen” vill med andra ord få kontroll över ”de andra”. Nedan följer två typer av misstanke.  

 

4.3.1 Asylsökande som undanhåller sin identitet 

Redogörelser för asylsökande som undanhåller delar av sin identitet utgör en stor del av de 

artiklar som beskriver misstänksamhet mot asylsökande i Helsingborgs Dagblad. På så sätt 

kopplas de asylsökande till en grupp människor som inte talar sanning om vilka de är, vilket 

ses som ett problem för samhället. I följande två citat, som båda är hämtade från Helsingborgs 

Dagblad, går det att se hur de asylsökande knyts samman med identitetsmisstanken: ”Det kan 

till exempel vara en asylsökande som har en identitet i Migrationsverkets system och dömts 

efter den, men när man ska utvisa så visar det sig att den där identiteten inte alls är sann.” 

(Palmkvist & Eriksson i HD, 2011-12-13), ”Många spolar ner passet i flygplanstoaletten 

eller gör sig av med det på annat sätt [...] Majoriteten av personerna som reser med de här 

passen är asylsökande, säger han.” (Oldberg i HD, 2013-07-11). Modaliteten är relativt hög i 

citaten och kommer från personer med maktställning, polisrepresentanter. Att den här typen 

av artiklar inte förekommer i lika stor utsträckning i Dagens Nyheter kan peka på att det råder 

en kamp mellan vad diskursen kring asylsökande ska innehålla. 

 En misstanke kring identitet som däremot förekommer i lika stor utsträckning i 

båda tidningarna rör unga asylsökande som myndigheterna misstänker uppger en felaktig 

ålder. Artikelförfattarna ifrågasätter inte myndigheternas misstanke eftersom beskrivningarna 

har både hög och objektiv modalitet. Snarare accepteras detta som en sanning och syns i att 

artiklarna beskriver åldersbedömningarna som osäkra, som i följande två citat: ”Dålig 
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ålderskontroll av unga asylsökande.” (Nilsson i DN, 2012-01-14), ”[...]Migrationsverket 

räknar med att tolv procent av de asylsökande som uppgett att de var barn i själva verket kan 

ha varit över 18 år.” (HD, 2013-06-15). Således förknippas mästersignifikanten unga 

asylsökande med personer som talar osanning om sin ålder. Problemet kretsar inte kring att de 

talar osanning, det verkar vara uppenbart att de gör det, utan snarare att kontrollen är 

bristfällig. Exempel: ”Problemet är att det inte finns någon säker metod att bedöma 

ålder.”(Persson i DN, 2011-06-13). 

 Sett utifrån Saids (2003) teori om orientalismen, där ”de andra” ofta är en grupp 

som får stå för det misstänkta och främmande, är det här ett tydligt exempel. Genom att 

dessutom visa på att det faktiskt finns de som ljuger om sin ålder reproduceras tanken om att 

”vi” bör vara misstänksamma mot ”de andra”.  

 

4.3.2 Asylsökande som misstänks hålla sig undan vid utvisningsbeslut  

I både Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad förekommer artiklar som handlar om de 

förvarsbyggnader där vissa asylsökande får vistas i väntan på utvisning. Medan Dagens 

Nyheter mest i förbifarten skriver om dessa, ger Helsingborgs Dagblad en tydligare bild av 

varför förvaren behövs. Detta kan ses som en motsättning i diskursen och därmed som ett 

tecken på att det finns en pågående kamp om diskursens ramar. Vad gäller förvarens funktion 

rör det ännu en gång misstanke. I de här artiklarna misstänks de asylsökande för att hålla sig 

undan och/eller inte låta sig avvisas frivilligt, som här: ”Förvaret är till för asylsökande och 

andra utlänningar som exempelvis ska avvisas från landet, men där man misstänker att de 

kommer att hålla sig undan.” (Lassen i HD, 2011-05-07). Det är till och med den svenska 

staten som enligt några av artikelförfattarna i vissa fall står för misstankarna, vilket jag 

bedömer utgöra hög och objektiv modalitet. De asylsökande utgör med andra ord ett sorts hot 

mot den nationella ordningen, då de inte rättar sig efter lagen. Detta liknar de hotbilder som 

analyserats av Pickering (2001) och Innes (2010), dock ej lika allvarliga eftersom de inte 

beskrivs få allvarliga konsekvenser för hela samhället. Likväl illustrerar de dock bilden ”vi” 

har av ”de andra” som en misstänkt grupp vilken behöver kontrolleras.  

 

4.3.3 Strömmar som inte går att kontrollera  

I likhet med tidigare forskning av Brune (2004) och Pickering (2001) förekommer ett frekvent 

användande av metaforer som rör vågor och strömmar för att beskriva de asylsökandes ingång 

till Sverige. Metaforerna är lika vanliga i Dagens Nyheter som i Helsingborgs Dagblad och 

ofta används de flera gånger i samma artikel. I de flesta av artiklarna nämns ”inströmningar” 
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och ”vågor” mest i förbifarten för att beskriva förhållandena, som i följande fyra exempel: 

”En fortsatt strid ström av asylsökande [...]” (Eriksson i DN, 2011-03-03), ”Också 

inströmningen av barn och ungdomar som söker asyl i Sverige [...]” (Bengtsson i HD, 2012-

04-07), ”Om man tittar på den största inströmningen [...]” (Wrethov i HD, 2012-06-02)”[...] 

jättevågen av asylsökande [...]” (Ekmark i HD, 2012-10-26). 

 Brune (2004) menar att den här typen av beskrivningar ger uttryck för att 

vågorna och strömmarna av asylsökande inte går att kontrollera. I min studie finner jag 

ytterligare stöd för detta eftersom de beskrivs kunna bero på en mängd både nationella och 

internationella faktorer, vilka vi uppenbart inte kan kontrollera. Exempel: ”Det är komplexa 

mönster som styr strömmarna. […] Signalpolitik kan ha en viss effekt. Men strömmarna kan 

precis lika gärna påverkas av att gränskontrollerna förändras någonstans nere i Europa.” 

(Persson i DN, 2011-06-12), ”Drömmen för en invandrarminister är förstås en jämn 

inströmning. Men det är inte bara krig diktatorer, fattigdom och katastrofer som styr.” 

(Persson i DN, 2011-11-23). Detta innebär i sin tur att de asylsökande konstrueras som en 

okontrollerbar grupp som i stora oundvikliga strömmar och vågor tar sig in i Sverige. Det 

finns inga närmare beskrivningar av vilka människor de här strömmarna för med sig, vilket 

målar upp en bild av en främmande grupp som tar sig in i landet. ”Vi” vet inte vilka ”de 

andra” är. Dessutom verkar det största problemet vara att gruppen inte går att kontrollera, 

vilket sätter den tidigare, av Said (2003) beskrivna, maktställningen ur spel.  

 

4.4 Drömmen om Sverige och hemlandets kontraster 

I följande tre underrubriker tar jag upp tre mästersignifikanter som redogör för skillnader 

mellan det sätt de asylsökandes ursprungsland och traditioner därifrån beskrivs i förhållande 

till Sverige. Gemensamt för dessa tre är att de grundar sig i en tydlig tanke kring att det finns 

skillnader mellan ”vi” och ”dem”. Genom att påvisa hur de asylsökande skiljer sig från övriga 

invånare i Sverige, istället för att ta fasta på de många likheter som finns, dras en tydlig gräns 

mellan ”vi” och ”dem”. Detta kan förklaras med orientalismen och Saids (2003) tanke om 

Västs vilja att ha makt över och kontrollera Orienten, ”de andra”.  

 

4.4.1 Tanken om hemlandet och landstillhörigheten 

De asylsökande i artiklar från både Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad knyts ofta 

samman med ett så kallade ”hemland” eller ”hem”. Följande två citat exemplifierar detta: 

”[...] motivera asylsökande som fått avslag att återvända till sitt hemland.” (Persson i DN, 

2009-06-21), ”Vi och polisen ska se till att de som inte får vara här ska åka hem, säger [...]” 

(Lassen i HD, 2011-05-07). Formuleringen ”hemland” förekommer oftare i Dagens Nyheter, 
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medan Helsingborgs Dagblad varierar mellan det och ”ursprungsland”. Detta kan ha sin 

förklaring i att ”hemland” är en etablerad metafor inom diskursen medan ”ursprungsland” inte 

har en lika given plats. Tanken om att det finns ett hemland att återvända t ill, som inte är 

Sverige, är dock oerhört tydlig då den aldrig ifrågasätts. Detta syns i och förklaras genom att 

modaliteten är genomgående hög och objektiv. Exempelvis utgör Sverige inte detta hemland, 

även om den asylsökande är ett barn som spenderat hela sitt liv i Sverige. Exempel: ”[...] är 

oftast barn som hinner rota sig under asylprocessen, men sedan skickas de hem till ett land de 

knappt känner till.”  (Persson i DN, 2009-02-07).  ”Hemlandet” som en metafor kan tänkas 

stå för ett land som i förhållande till Sverige ligger långt bort och är främmande, i likhet med 

Saids (2003) resonemang om Orienten. Hemlandsbeskrivningarna överlag kan förklaras med 

tanken om Orienten eftersom hemlandet i fråga verkar stå för något helt annat och sämre än 

Sverige, medan Sverige i artiklarna står för något positivt. 

 Vidare skriver tidningarna frekvent vilka länder de asylsökande kommer från. 

Under den studerade perioden dominerar Syrien, Somalia, Afghanistan, Serbien, Irak och 

Bosnien-Hercegovina. Detta stämmer överens med statistik från Migrationsverket (2013c), 

men enligt statistiken kom även många asylsökande från länderna Eritrea och Ryssland. Detta 

kan tolkas som att asylsökande från dessa länder inte ingår i gruppidentiteten och således 

diskursen, utan utesluts. Förklaringen kan finnas i att ”vi” har definierat vilka länder som ska  

ingå i gruppen ”de andra” inom diskursen om asylsökande.  

 

4.4.2 Drömmen om Sverige 

Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad drar i sina artiklar en skiljelinje mellan Sverige 

och de länder de asylsökande kommer ifrån, det så kallade ”hemlandet”. I likhet med 

Pickerings (2001) studie i Australien framställs Sverige som ett ofelbart samhälle som de 

asylsökande är tacksamma att få komma till. Det här citatet visar att de asylsökande förväntas 

vara tacksamma: ”Thank you Sweden, säger han och lägger handen mot hjärtat.” (Wallin i 

HD, 2013-03-26). De asylsökande å andra sidan kommer från platser som ligger långt bort 

från det trygga Sverige där främmande förhållanden råder. Exempel: ”Han var ett av 

tusentals barn som varje år flyr från krig och fattigdom.” (Delin i DN, 2013-12-03), ”De 

berättar om det nya livet långt ifrån kriget [...]” (Björck & Johansson i HD, 2009-07-05), 

”Ett växande antal asylsökningar från kalla och hungriga i Europas fattiga hörn [...]” 

(Nummelin i HD, 2012-10-26).  

 Vidare beskrivs Sverige, i relation till det främmande landet de asylsökande 

kommer ifrån, som en ljuv dröm. Följande två exempel redogör för vanliga formuleringar: 

”För dem är ett nytt liv i Sverige en ljuv dröm.” (Persson i DN, 2010-10-02), ”Det här är 
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människor som har en dröm om att bo i Sverige.” (Lassen i HD, 2011-05-07). Dessutom 

framställs Sverige som en räddare i nöden som med sin givmildhet räddar ”de andra” från det 

hotfulla och främmande, vilket syns i den tacksamhet de asylsökande riktar mot Sverige i 

artiklarna. I följande exempel syns hur Sverige står för den goda givmildheten: ”Barnen 

verkar glada, nyfikna och är varmt klädda, exempel på den givmildhet som mobiliserats bland 

privatpersoner runt om i Skåne.” (Wallin i HD, 2013-03-26). Detta blir ytterligare ett steg i 

ledet att särskilja det svenska från ”den andre”. Inom Saids (2003) orientalism kan det här ses 

som ett sätt att bevara maktpositioner mellan Väst och de som finns utanför. 

 

4.4.3 Den andra kulturen 

Att de asylsökande skulle tillhöra en kultur som skiljer sig från den svenska är en självklar 

utgångspunkt i artiklarna, och en främmande kultur kan ses som en mästersignifikant i 

diskursen. ”Kulturkrock” och ”kulturskillnader” är vanliga formuleringar: ”Det handlar om 

kulturskillnader.” (Gravlund i HD, 2009-04-12), ”Han gick hungrig innan de tog sig runt 

kulturkrockarna.” (Delin i DN, 2013-12-03). Undantagsvis förekommer rangordningar där 

det antas att vissa kulturer är mer lika eller olika den svenska än andra, som i det här citatet: 

”Analfabeter, sjuka och personer från de kulturer som skiljer sig mest från vår, kommer 

längst ned på önskelistan, säger [...]” (Persson i DN, 2009-02-12). Av alla analyserade 

artiklar blir det i dessa som tydligast att det rör sig om det svenska i förhållande till ”de 

andra”. Antagandet om kulturella skillnader är viktig inom orientalismen (Said, 2003) och 

genom att artiklarna både pekar på att det finns skillnader samt att dessa är av betydelse 

upprätthålls skiljelinjen. Att dessutom se den främmande kulturen som problematisk, vilket 

görs i artiklarna, skapar en bild av att ”de andras” kultur är sämre än den svenska. Denna typ 

av antaganden är till synes accepterade och ej ifrågasatta, vilket syns i att modaliteten är 

genomgående hög om än varierande mellan att vara objektiv eller subjektiv.   

 I båda tidningarna förstärks tanken om skillnaden mellan ”vi” och ”de andra” 

genom att beskriva negativa aspekter som man tänker sig härstammar från olikheterna. Det 

rör sig om beteenden, för oss svårförklarliga, som kopplas samman med de asylsökandes 

kultur, religion eller heder. När det skrivs om heder gäller detta uteslutande hedersrelaterat 

våld. I det följande citatet illustreras de negativa aspekterna genom att en asylsökande fick 

problem för att han valt att avfalla från religionen islam: ”Han fick stora problem, både i sin 

familj och hos myndigheterna, när det kom fram att han avfallit från islam.” (Brattberg i DN, 

2009-02-20). För människor i det sekulariserade Sverige framstår detta en avlägsen verklighet 

vilket förstärker tanken om att de asylsökande kommer från ett för oss helt främmande land, 

som dessutom framstår som sämre då skillnaderna aldrig beskrivs som positiva. Ytterligare ett 
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exempel är det här citatet som rör hedersrelaterat våld, vilket framstår som främmande och 

negativt: ”Eftersom familjen lämnat maken har hans heder kränkts. Det går inte att betala för 

heder.” (Hamrud i DN, 2009-02-27).  

 Likheter är överhuvudtaget inget som nämns, förutom i en av Helsingborgs 

Dagblads artiklar där författaren citerar en förskolepersonal som säger att lek och bus är något 

som alla barn förstår sig på, det vill säga även de asylsökande. Att det finns saker som till och 

med de asylsökande skulle förstå sig på reproducerar dock bilden av att det mesta skiljer oss 

åt. Likheter är således uteslutna ur diskursen. Tidningarna skriver dessutom om hur skillnader 

i kultur och etnicitet leder till problem för oss, som i dessa två exempel: ”[...] det är mycket 

komplicerat att kunna ge barnen mat med hänsyn till hygienföreskrifter och olika 

matkulturer.” (Carlsson i DN, 2013-01-04), ”Migrationsverket försöker placera asylsökande 

med samma etnicitet och kultur tillsammans.” (Widehed i HD, 2013-01-04). Det första är 

taget från en artikel som förklarar att de asylsökande barnen får äta hemma istället för i skolan 

eftersom det blir för komplicerat för personalen att ta hänsyn till olika föreställda matkulturer. 

Det andra citatet är från en artikel som handlar om våld på asylboenden, där artikeln berättar 

att det kan uppstå våldsamma situationer om asylsökande med olika kultur och etnicitet 

placeras tillsammans. I båda fallen antyds att det är kulturella och/eller etniska skillnader som 

leder till problemen. Problemen drabbar i första hand inte de asylsökande själva utan de runt 

omkring dem, det vill säga personer i ”vi-gruppen”.  

 Sammanfattningsvis finns en accepterad och sällan ifrågasatt bild av att de 

asylsökande är en grupp som skiljer sig från människor i Sverige. Skillnaderna beskrivs leda 

till problem, vilket innebär att möjligheten att ”vi” skulle berikas av ”de andra” utelämnas.   
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5. Sammanfattande slutdiskussion 

I det här avsnittet avser jag att göra en sammanfattning av de huvudsakliga punkterna för hur 

diskursen om asylsökande ser ut, samt besvara mina frågeställningar. Syftet med studien var 

att analysera diskursen kring asylsökande i Sverige, och jämföra hur de konstrueras i 

Helsingborgs Dagblad respektive Dagens Nyheter under tidsperioden 2009 till och med 2013. 

Frågeställningarna var hur de asylsökande konstrueras, vilka typer av konstruktioner som går 

att urskilja samt hur konstruktionen varierar mellan tidningarna. 

 

5.1 Migrationsverket roll i diskursen 

Migrationsverket har en viktig roll i utformandet av diskursen. Majoriteten av artiklar om 

asylsökande har på något sätt med information från just Migrationsverket. Genom att dessa 

uttalanden ges en hög grad av instämmande, modalitet, framställs de till mångt och mycket 

som självklarheter. Min bedömning är även den att dessa uttalanden är av objektiv modalitet 

eftersom Migrationsverket är en myndighet med en stark maktställning, vilket förstärker att 

informationen skulle vara faktabaserade sanningar. Modaliteten är viktigt att uppmärksamma 

eftersom den visar på vad som ses som accepterade sanningar samt att vissa aktörer får ett 

större inflytande i diskursen och således är med och formar den. I det här fallet är 

Migrationsverket en sådan aktör, vars uttalanden formar diskursen. Jag ser detta som 

problematiskt då det myndigheten säger ses som fakta och sanning vilket i den här analysen 

har bidragit till konstruktionen av asylsökande som en problematisk grupp.  

 

5.2 Konstruktionen av de asylsökande 

I de analyserade artiklarna beskriver författarna nodalpunkten asylsökande framför allt som en 

enhetlig grupp, något som gäller i både Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad. Det är 

endast i undantagsfall som artikelförfattaren intresserar sig för en asylsökande individ, utan de 

benämns snarare kollektivt. Genom min studie konstaterar jag att diskursen utesluter 

asylsökande som heterogena individer med olika egenskaper. Den enhetliga gruppidentiteten 

är som tydligast när de asylsökande beskrivs som antingen offer eller en kostnad för 

samhället. Den syns även i beskrivningar som rör myndigheters misstanke och behovet av 

kontroll av de asylsökande samt när de asylsökande beskrivs komma från ett främmande 

hemland som på många olika vis, framför allt kulturellt, skiljer sig från Sverige.  

 Inom gruppen ryms olika undergrupper, mästersignifikanter, med tillskrivna 

egenskaper. Asylsökande som offer är en av de vanligast beskrivna grupperna. Det självklara 

sättet att tala om dem som utsatta syns i att bilden inte problematiseras mer än att olika typer 
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av utsatthet beskrivs. Migrationsverkets beslut ifrågasätts enbart när det gäller utvisning av 

svårt sjuka personer och barn, och dessa beskrivs då som offer för myndigheten. Den här 

typen av ”offerstatus” tillskrivs dock inga andra inom gruppen asylsökande. Övriga 

asylsökande som fått ett utvisningsbeslut beskrivs istället vara desperata och våldsbenägna. 

För att ses som offer kan de istället ha blivit hitlurade av organiserade verksamheter från 

antingen Serbien eller Bosnien-Hercegovina. De konstrueras då som en grupp lättlurade och 

lågutbildade personer som kommer från fattigdom. En sista grupp ”offer” utgörs av 

asylsökande barn, vilka ses som den mest utsatta gruppen. Det är i princip endast i dessa 

artiklar som förhållandena som lett till flykten beskrivs ingående. Handlar artiklarna om 

asylsökande i allmänhet eller vuxna saknas detta. Av de asylsökande barnen framställs 

ensamkommande barn de allra mest utsatta.  

 Att de asylsökande utgör en stor kostnad för samhället framstår som självklart i 

artiklarna. Det är likaså en självklarhet att gruppen ska få kosta, och problembilden kretsar 

snarare kring hur mycket och vad det faktiskt är som ska få utgöra denna kostnad. Nära 

sammanlänkat till samhällskostnaden är beskrivningar om att asylsökande har svårt att ta sig 

in på arbetsmarknaden. Ibland ges förklaringar som grundar sig i att de asylsökande skulle 

vara lågkompetenta och mindre eftertraktade som grupp. Även detta ses som en 

samhällskostnad då det beskrivs leda till andra sociala problem som exempelvis bostadsbrist.   

Något som skrivs fram som ett stort problem med de asylsökande är att deras berättelser om 

varför de söker asyl misstänks vara mindre trovärdiga. Detta är främst en misstanke som 

kretsar kring undanhållande av identitet, däribland unga som ljuger om sin ålder. Att det 

skulle vara på det här viset framstår som självklart och ifrågasätts inte, utan det som 

diskuteras är snarare behovet av att kontrollera och därigenom avslöja de asylsökande. Det 

riktas också en misstanke mot att asylsökande som fått ett utvisningsbeslut skulle hålla sig 

undan. Vad gäller misstanken generellt konstrueras de asylsökande som en okontrollerbar 

grupp som på ett eller annat vis kommer ta sig in i Sverige. För att illustrera detta använder 

artikelförfattarna flitiga metaforer som ”vågor” och ”strömmar”. 

 Slutligen beskrivs de asylsökande komma från ett så kallat ”hemland”. 

Begreppet i sig är till synes allmänt vedertaget och problematiserar inte ens när det handlar 

om barn som har spenderat större delen av sina liv i Sverige. Barnen antas fortfarande ha ett 

hemland, som inte är Sverige. Vidare står hemlandet för något avlägset och främmande. 

Kontrasterna blir som tydligast när Sverige beskrivs som ljuvt, tryggt och givmilt, då 

hemlandet utgör motsatsen till detta. Det antas även att de asylsökande har en självklar dröm 

om att få bo och leva i Sverige 
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5.3 ”Vi” och ”de andra” 

Tanken om att det finns ett ”vi” och ett ”de andra” är tydlig genom hela analysen. Detta är en 

viktig del i formandet av gruppidentiteter inom diskursteorin (Winther Jørgensen & Philips, 

2000, s. 50ff), men även inom orientalismen. Likt ”Orienten” i Saids (2000) teori beskrivs de 

asylsökande komma från ett främmande ”hemland”. De konstrueras som motsatser till ett 

svenskt ”vi”. De beskrivs som en utsatt grupp av lågutbildade, fattiga och lättlurade som 

kommer från ett liv med krig och traumatiska upplevelser. Dock vet ”vi” inte riktigt vilka de 

är och riktar således en misstanke gentemot dem där ”vi” ifrågasätter trovärdigheten i deras 

berättelser. Genom att upprätthålla dessa tankar om ”de andra” vidmakthålls även bilden av 

”vi”, Sverige, som deras motsats där makten, tryggheten och det ljuva drömlivet är i centrum.  

 

5.4 Skillnader mellan Helsingborgs Dagblad och Dagens Nyheter 

Det finns en mängd mindre skillnader mellan konstruktionen av asylsökande i Helsingborgs 

Dagblad respektive Dagens Nyheter. Den absolut största skillnaden finns i beskrivningar som 

rör mottagandet av asylsökande. Det råder inga tvivel om att mottagandet i sig kan vara 

problematiskt, men medan Dagens Nyheter ser kommunernas ovilja som det största problemet 

beskriver Helsingborgs Dagblad ett oönskat tvång som kommunerna har svårt att hantera. Det 

råder meningsskiljaktigheter kring vem ansvaret ska ligga på och till vilket pris. Detta kan ses 

som ett uttryck för att det pågår en kamp om diskursens innehåll. Här är det även värt att 

nämna att 2010 års etableringsreform har inneburit att ansvaret för mottagandet av 

asylsökande har flyttats från kommunal till statlig nivå. 

 En sista anmärkningsvärd skillnad är att det i varje tidning finns en grupp av 

asylsökande som inte riktigt förekommer i den andra. I Dagens Nyheter finns tre artiklar som 

handlar om homosexuella asylsökande, en grupp som inte återfinns i Helsingborgs Dagblad. I 

Helsingborgs Dagblad däremot finns det artiklar som handlar om asylsökande kopplat till 

ifrågasatta uppgifter från partiet Sverigedemokraterna, något som inte syns i Dagens Nyheter. 

Likaså här kan det röra sig om kampen om diskursens innehåll.  

 

5.5 Slutsatser relaterat till socialt arbete och framtida forskning 

Enligt tidigare forskning har media makten att påverka socialpolitiken och socialarbetares 

uppfattning av samhällsfenomen. Då asylsökande utgör en del av fältet inom socialt arbete är 

det viktigt att inom arbetet vara medveten om hur de konstrueras i media. Likaså visar tidigare 

forskning, och även min studie, att de asylsökande ofta beskrivs som ett stort problem vilket 
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lätt kan påverka vår uppfattning om gruppen. Detta tillsammans med en kritisk inställning 

menar jag är en viktig aspekt att ha i åtanke för att kunna utföra ett bra socialt arbete.  

 Vad gäller framtida forskning anser jag att en viktig fråga att ställa rör hur 

mycket inflytande tidningsmediet har i dagens samhälle, och om det finns andra nyare arenor 

att uppmärksamma. Forskarna Burke och Goodman (2012) har i studier synliggjort det sociala 

mediet Facebook som en sådan arena, där människor kan mötas virtuellt och dela sina åsikter. 

Jag tror att vi i framtiden i allt större utsträckning kommer att ta del av nyheter via just sociala  

medier, varför forskning kring hur bilder därifrån kan påverka oss är önskvärt. 
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