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Abstract 
 

This thesis aims to investigate how local newspapers in Sweden frame newsstories 

involving asylumseekers and how the asylseekers in those stories are constructed from a 

postcolonial theoryperspective. Furthermore this thesis aims to analys and show the 

connection between the written word in the articles and a larger, social dimension 

where ideologies compete for cultural hegemony. To match the aims of this thesis we 

used a critical discourse analysis, more specificly one influenced by van Dijks socio-

cognitive CDA and applied it to five articles from three different newspapers. 

 

Our analysis showed that the articles constructed the asylumseekers as Others, and 

created a dinstinct line between the asylumseekers and the other participants in the texts.  

This line, based on a constructed community including the article, the reader and some 

of the participants but excluding the asylumseekers, got significant meaning in the 

articles when the asylumseekers got identified as a homogenic social group. A 

perspecive coming from the constructed community and not from themselfes and 

therefor denying the asylsumseekers their right to define themselves. 
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1 Introduktion och problembakgrund 

Svensk journalistik ska idealiskt sett uppfylla krav på neutralitet och objektivitet för att 

kunna ge läsaren en så rättvis bild som möjligt av samhället. En nyhet ska vara saklig 

och opartisk, den ska ha en neutral presentation, den ska vara sann samt ha en balans, 

det vill säga låta alla inblandade komma till tals (Hadenius & Weibull, 2005, s. 372). 

Förutom de lagar som finns i Sverige kring publicering och yttrandefrihet har svenska 

journalister en handbok med pressetiska regler som sätter upp riktlinjer för hur 

journalister bör och inte bör agera, skriva och publicera (Journalistförbundet, 2015). 

 

Mediernas betydelse som informationskälla ger journalistiken en central position i 

kommunikationen mellan medborgare och politiker (Strömbäck, 2012). Människorna i 

dagens Sverige är beroende av medier för att kunna orientera sig i samhället (Hadenius 

& Weibull, 2005) och massmediernas funktionsduglighet är en grundsten i en 

fungerande demokrati (Nygren, 1999). 

 

Det är en rutin i många människors vardag att konsumera nyheter men det brukar inte 

leda till att läsaren ifrågasätter innehållet i tidningen. I brist på intresse, tid eller 

information i det aktuella ämnet accepteras ofta nyheternas version som sann och 

objektiv. Däri ligger en fara. När nyhetskonsumenten accepterar nyheternas bild av en 

situation som sann kan det utesluta andra sätt att se på samma situation (Berglez, 2010). 

 

Brune (2004, s. 215) menar att genom ett förhållningssätt som följer en redan 

existerande konsensus fortsätter medier att producera nyheter baserade på “sanningar”. 

Genom att rama in verkligheten på ett visst sätt påverkar nyheterna människors syn på 

de ämnen som aktualiseras (Hultén, Lugn & Thuren, 1988; Iyengar, 1991; Shehata, 

2015). Trots journalisters strävan efter en så neutral och objektiv rapportering som 

möjligt menar Hultén, Lugn & Thuren att nyhetsrapporteringen om flyktingar och 

invandrare innehåller teman och tankegångar som legitimerar stereotypisering och 

rasism. 

 

Migrationsverket (2014) beräknade att Sverige skulle komma att ta emot mellan 80 000 

till 105 000 flyktingar under 2015. I själva verket blev det upp emot 163 000 människor 

som sökte asyl i Sverige under 2015 (Migrationsverket, 2016). Det har inneburit 
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utmaningar på både nationell och lokal nivå, samt en stor mediebevakning då antalet 

asylsökande har stått över den vanliga mängden. 

 

När en utländsk medborgare söker asyl i Sverge definieras personen som asylsökande 

av Migrationsverket, och av Migrationsverket blir sedan personen utplacerad på ett 

boende tills personens asylansökan har avgjorts (Migrationsverket, 2015). Den stora 

mängden nya asylsökande har lett till att de existerande asylboendena som tidigare 

funnits i Sverige inte har räckt till. En stor mängd nya asylboenden har byggts, något 

som har väckt uppmärksamhet i medier. Starka protester men även attentat mot boenden 

i form av bland annat anlagda bränder har bidragit till nyhetsvärdet i rapporteringen, en 

rapportering som skett på både en riks- och en lokal nivå. 

 

I en fallstudie fann McKay, Thomas & Blood (2011) att australiensk regional och 

nationell press fokuserade mest på det illegala sättet som de asylsökande hade kommit 

till Australien. Tidningarna fokuserade också starkare på de asylsökandes intentioner att 

utnyttja Australien för egen ekonomisk vinning snarare än de humanitära orsakerna som 

hade tvingat personerna bort från sina hem. 

Brunes (2004) textanalyser om hur invandrare konstrueras i reportage från de största 

svenska tidningarna på 1970-talet visar att texterna lyfter fram skillnader mellan läsaren 

(och den antagna svenska gemenskapen) och den invandrare som texten handlar om. 

Invandraren tillskrevs negativa egenskaper till skillnad från det idealiska svenska 

samhället. 

 

Brune (2004, s. 360) menar dock att den mest genomgripande diskrimineringen i 

nyhetstexter är mot just asylsökande: 

 

”De asylsökandes röster och perspektiv är utestängda från diskursen, 

de presenteras i negativ dager, de objektifieras som 

myndighetsproblem och det förekommer att nyhetstexter naturliggör 

en kränkande behandling av dem. Diskrimineringen är knuten till ett 

tolkningspaket där status quo framträder som en ordning som på olika 

sätt hotas av att flyktingar söker asyl här. Samtidigt är 

tolkningspaketet ett uttryck för ett rutinmässigt nyhetsinsamlande, där 

myndighetskällor levererar ett tillräckligt kunskapsunderlag.” 
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Forskningen kring hur svenska medier väljer att beskriva, vinkla och gestalta olika 

ämnen och situationer har en tendens att rikta sig mot de stora, rikstäckande medierna. 

Ofta används argumentet att deras storlek och omfång gör att de är de mest 

representativa och betydelsefulla medierna. Det har lett till att de svenska lokala 

mediernas gestaltningar har förblivit ett outforskat område. Det finns också skillnader 

mellan rikstäckande mediers och lokala mediers nyhetsrapportering. Lokala mediers 

nyhetsrapportering riktar in sig mer på allmän nyhetsbevakning medan riksmedier riktar 

sig mer mot politik och ekonomi (Weibull & Wadbring, 2010). 

 

Riksmedierna i Sverige är ofta förankrade i Stockholm och deras bevakning av andra 

delar av Sverige har minskat kraftigt. Lokala medier å andra sidan är utspridda över hela 

landet med sina egna, lokala bevakningsområden (Weibull & Wadbring, 2010). Weibull 

och Wadbring (2010) menar också att till skillnad från många andra länder har den 

svenska lokaltidningsmarknaden klarat sig relativt bra de senaste åren med tanke på den 

medievärld som de befinner sig i. 

 

Människor använder lokal och regional press då dessa tidningar tillhandahåller 

information och förståelse om människors lokala vardag, en förståelse som 

storstädernas dagspress inte tillhandahåller i samma utsträckning (Melesko, 2013). 

Invånare använder lokal och regional press för att tillfredsställa behov som att känna 

social tillhörighet med sin omgivning (Weibull & Wadbring, 2014). 

 

Då kommuner runt om i landet tar emot asylsökande skriver också de lokala tidningarna 

om dem och asylboenden men hur de asylsökande konstrueras i dessa artiklar är dock 

outforskad mark i forskningsvärlden. Kan det vara så att svenska lokaltidningar 

publicerar artiklar om asylsökande som legitimerar rådande maktstrukturer mellan 

sociala grupper eller bidrar artiklarna till ifrågasättande och social förändring? 

 

2 Teori och tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva de teorier som vi kommer att utgå från samt 

vilken tidigare forskning som vår studie bygger på. Vi kommer att redogöra för 

diskursteori, gestaltningsteori och postkolonial teori. 
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2.1 Diskursteori 

För att kunna redogöra för diskursteori och hur vi kommer att använda den kommer vi 

först att redogöra för begreppet ideologi, som ses som grunden för diskursteorin 

(Berglez, 2010). 

 

2.1.1 Ideologi 

I vår studie kommer vi att använda Zizeks (1999) definition av en idelogi där han 

beskriver de tre delarna som ideologier bygger på. 

 

1. En ideologi består av en samling idéer, trossätt, övertygelser och koncept som 

tillsammans framstår som en sanning fast i själva verket har maktanspråk och en 

agenda. 

2. Utövning av ideologin genom institutioner och ritualer, en slags fysisk 

gestaltning av teorin. 

3. En ideologi reproduceras genom kommunikationen och relationen mellan 

människor genom ideologins ritualer. 

 

Det är lätt att koppla ihop ideologi med till exempel religion, där det finns tydliga 

ritualer, institutioner och “sanningar”. Vi vill poängtera att ideologier inte behöver vara 

baserade på religiösa grunder. 

 

Det är i samband med ideologiernas maktanspråk i kombination med att dess anspråk på 

sina “sanningar” som det blir aktuellt att kritiskt granska ideologier. Då ideologier utger 

sig för att förmedla “sanningar” kan människor falla offer för ideologier utan att vara 

medveten om det, just för att man inte ifrågasätter en “sanning” utan tar sådana för 

givet. Då är man med och reproducerar ideologin. (Berglez, 2010). 

 

Genom att ideologier reproduceras genom kommunikation och relationer mellan 

människor formas sociala identiteter, sociala relationer, trossystem och “kunskap” som 

legitimeras men samtidigt förnyas och förändras (Fairclough, 1995). 

 

Att analysera text utifrån diskursteoretiskt perspektiv blir först intressant om textens 

överenskommelse med publiken är att den ska vara neutral och ideologifri (Berglez, 
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2010). Då nyhetsdiskursen menar att nyheter är neutrala och balanserade (Hadenius & 

Weibull, 2005) blir det relevant att analysera dem ur ett diskursteoretiskt perspektiv. 

 

2.1.2. Diskursbegreppet 

Det finns många definitioner av diskurs. Allmänt säger vi att en diskurs är “...ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”  (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Även vi utgår från den allmänna beskrivningen av en 

diskurs men vi kommer även att presentera två andra definitioner som är relevanta för 

vår studie. Anledningen till att de är relevanta är att då vi applicerar dem tillsammans 

kan vi argumentera för att nyheter är en diskurs. Dessa två definitioner hänger också 

ihop vilket vi kommer att redogöra för nedanför. 

 

2.1.2 Första definitionen 

Den första definitionen av diskurs är kommunikation mellan människor. Berglez (2010, 

s. 271) beskriver den så här: “Den mer grundläggande definitionen är diskurs som 

språkuttryck och samtal.” Enligt den definitionen är det till exempel genom texter, 

språk eller gester som diskurs sker och produceras. Diskurs produceras i sammanhanget, 

i just en specifik kontext, och skiljer sig därför beroende på vilka människor det är som 

kommunicerar (Berglez, 2010). 

 

2.1.3 Andra definitionen 

Den andra definitionen av diskurs som är relevant för vår studie är den diskursen som 

finns inom de moderna institutionerna, till exempel myndigheter, vetenskap eller medier 

(Berglez, 2010). 

 

Då är en diskurs det som görs, sägs, kommuniceras men också det som inte görs, 

utesluts och undviks inom den institutionens diskurs. Diskurserna inom dessa 

institutioner legitimerar “sanningen” om att institutionerna är experter inom sina 

områden, något som legitimeras genom att institutionens regler, rutiner, normer och sätt 

att agera konstant upprätthålls genom upprepning och därmed legitimering av dessa 

regler, rutiner och normer (Fairclough, 1995). 

 

“Det som gör att vi kan identifiera en institution är dess strukturerade 

och organiserade karaktär, och att det här sker något som skiljer sig 
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från andra verksamheter i samhället (medicin är inte samma sak som 

poesi).” (Berglez, 2010, s. 272)  

 

Det är i det avskiljandet mellan institutionen och allt som inte är en del av institutionen 

som en institution bildas, etableras och reproduceras. Foucault menar att en diskurs, och 

därmed institutionerna som diskursen hjälper till att uppehålla, definieras lika mycket 

eller mer av det som inte innefattas som det som faktiskt innefattas i diskursen (Nilsson, 

2008). 

 

Kopplingen mellan den första och andra definitionen av diskurs som vi använder i 

denna studie är att diskursen inom en institution som legitimerar att det är 

expertiskunskap som produceras inom den sagda institutionen (den andra definitionen) 

synliggörs genom specifikt språkuttryck, kommunikativa händelser (första 

definitionen), inom institutionen. 

 

2.1.4 Nyheter som diskurs 

För att människor ska kunna förstå nyheter använder nyhetsproducenterna kognitiva 

scheman som konsumenterna, läsarna i den här studiens fall, redan är införstådda i. 

Läsaren vet till exempel vad rubriken fyller för funktion och skillnader mellan hur 

ekonomi- och evenemangsnyheter brukar presenteras. Nyhetsdiskursen, nyheten, blir 

förstålig då läsarna på förhand har kunskap och förståelse om hur en nyhet ska tolkas 

och brukar presenteras (Berglez, 2010). 

 

Mellan producenten och konsumenten (skribenten och läsarna) finns då en 

meningsrelation. Utan att skribenten behöver förklara vad rubriken fyller för syfte vet 

läsaren det. Det är delvis på grund av att läsaren har lärt sig det men också på grund av 

de kulturellt gemensamt inlärda föreställningar av omvärlden. Föreställningar som vid 

en första anblick kan ses som sanna och objektiva men som egentligen inte är det, utan 

är så kallade gemensamma sociokulturella traditioner. Nyhetsdiskursen både påverkar 

dessa föreställningar och påverkas av dessa föreställningar (Berglez, 2010). 

 

Nyheter paketerar och producerar en bild av verkligheten utifrån sitt egna språk och 

med sin egna “expertiskunskap”. Nyheter produceras inom ramen för institutionella 

regler, rutiner och normer, till exempel utifrån den journalistiska handboken som vi 
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redogjorde för i bakgrundsdelen. Utifrån definitionerna som vi redogjort för tidigare 

betyder det att nyheter är diskurs (Berglez, 2010).  

 

Då nyheter är diskurs går det således att applicera ideologikritiska metoder och teorier 

på nyheter för att synliggöra hur nyheter legitimerar, samspelar eller förändrar 

ideologier och deras maktintressen (Berglez, 2010). 

 

2.1.5 Intertextualitet 

Intertextualitet innebär att ingen kommunikativ händelse står ensam i den meningen att 

den inte är baserad på andra, tidigare kommunikativa händelser. Texter är en typ av 

kommunikativa händelser och för att minska abstraktionsnivån något kommer vi i 

fortsättningen att använda texter som exempel för kommunikativa händelser. 

 

En förenklad syn på intertextualitet är att “Man kan aldrig undgå att använda ord som 

andra har använt tidigare” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77). 

Intertextualitetsbegreppet beskriver ett förhållande mellan texter där alla texter bygger 

på tidigare texter, vilket betyder att ingen text står på egen hand. En text byggs alltid på 

tidigare texter och genom att nya texter tillkommer sällar sig de nya texterna till den 

grunden som kommande texterna kommer att bygga på (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

 

Då en text alltid står i relation till texter som skrivits tidigare men också till de texter 

som kommer att komma kan varje text ses som en länk i en kedja, en intertextuell kedja 

där både det som skrivits tidigare och det som kommer att skrivas i framtiden binds 

samman (Ledin & Moberg, 2010). “En skribent eller talare skriver eller säger något i 

relation till vad som har sagts och skrivits av någon annan.” (Ledin & Moberg, 2010, s. 

156). Intertextualitet innefattar dock även adressivitet vilket betyder att en text inte bara 

är ett “svar” på tidigare texter utan även ställer sig dialogiskt mot framtida texter och 

därmed förväntar sig någon form av respons av dessa (Ledin & Moberg, 2010). 

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 77) förklarar intertextuella kedjor som: “... en 

serie texttyper som binds samman i en kedja genom att varje text införlivar element från 

en annan text eller andra texter.”. Intertextuliatet pekar alltså dels på historiens 
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påverkan på texten och dels på hur texten är med och formar framtiden, den är alltså en 

del av historien och ett resultat av den. 

 

Intertextualitetsbegreppet innefattar även idén om att en text kan låta olika röster 

komma fram i texten, idén om den så kallade flerstämmiga texten. Det vill säga att det 

inte bara är skribenten själv som kan avläsas i en text utan att även andra röster kommer 

till tals. Dels genom att en text explicit citerar eller refererar en annan person och dels 

implicit, dolt, genom att vissa ord, beskrivningar, tankestrukturer eller “allmänt 

normerande uppfattningar” som härstammar från andra personer eller idéer kan skönjas 

i texten. (Ledin & Moberg, 2010).  

 

En form av intertextualitet är interdiskursivitet. Winther Jørgensen  och Phillips (2000, 

s. 77) förklarar interdiskursivitet så här: “Artikuleringen av olika diskurser inom och 

mellan olika diskursordningar är ett uttryck för interdiskursivitet.”. Vi kommer att gå 

djupare in på vad en diskursordning är längre ner i texten men för att resten av detta 

stycke ska bli förståeligt kan vi för tillfället definiera diskursordning som en samling av 

diskurser som används på specifika sätt inom diskursordningens ramar, till exempel 

mediernas diskursordning eller polismyndighetens diskursordning (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). 

 

Interdiskursivitet är alltså en form av intertextualitet där tidigare diskurser reproduceras 

eller förändras i en text. I en text kan diskurser användes på ett kreativt sätt vilket både 

driver och är en effekt av en förändring av diskursen (diskursiv förändring) eller på ett 

reproduktivt sätt, alltså på det vanliga eller konventionella sättet, vilket istället fungerar 

legitimerande och därmed stärker den diskursordning som diskursen används i (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

“Genom att utnyttja existerande diskurser på nya sätt skapar man 

förändring, men möjligheterna till förändring begränsas av 

maktrelationer som bland annat sätter ramar för olika aktörers 

tillträde till olika diskurser.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

78) 
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Som citatet ovan berättar kan diskurser användas på nya och kreativa sätt för att skapa 

en social förändring men då alla inte har samma tillträde till diskursordningar blir det 

svårare för vissa sociala grupper att åstadkomma förändring. Detta då de dominerande 

sociala grupperna kämpar för att bevara diskursordningar genom konventionell 

diskursanvändning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den kampen om 

diskursordningen för oss in på hegemoni. 

 

2.1.6 Hegemoni 

I samhället finns det flera olika diskurser som konkurrerar och förhandlar med varandra 

om kulturell hegemoni (ledande ställning, dominans). Det betyder dock inte att alla 

diskurser är lika starka, utan olika diskurser har olika stark genomslagskraft i samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

För att förklara den sociala kampen och de sociala konflikterna i diskursiva relationer 

vänder vi oss till Faircloughs syn på diskursiv praktik och maktrelationer, förklarad av 

Winther Jørgensen och Phillips, då hans syn på ideologiska maktrelationer går att 

koppla ihop med vår tidigare redogjorda syn på ideologier. Han uppfattar kampen om 

den kulturella makten baserad på en viss syn på ideologier och hegemoni. Som vi 

redogjorde för i ideologiavsnittet menar Zizek (1990) att ideologier produceras och 

reproduceras i kommunikationen och relationen mellan människor vilket vi kopplar 

ihop med Faircloughs syn på ideologier då han menar att ideologier konstruerar 

betydelse som producerar, reproducerar och förändrar dominansrelationer (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Ideologier är inte direkt synliga i vardagen utan tar sig uttryck och arbetar genom 

diskurser för att stärka och upprätthålla maktrelationer. Synen på att det skulle finnas en 

stor, övergripande ideologi i samhället förkastar Fairclough och menar istället att 

samhället innehåller olika, konkurrerande ideologier som kämpar om kulturell 

hegemoni. Fairclough menar dock att människor inte är helt underkastade dessa 

ideologier utan kan konkurrera med eller misstro och ifrågasätta dem. Med andra ord är 

kampen om makten mellan olika sociala grupper och ideologier inte bara en fråga om en 

grupps dominans över en annan grupp. Hegemoni är en förhandlingsprocess mellan 

sociala grupper och ideologier som leder fram till betydelsekonsensus. En konsensus 

som alltid är i rörelse och förändring då förhandlingsprocesserna hela tiden förändras. 
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Kampen om samhällets hegemoni är aldrig stabil och fullbordad utan alltid i ständig 

rörelse och förändring som hela tiden påverkas av olika, konkurrerande ideologier 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Vi har nu redogjort för hur texter länkas ihop med varandra (intertextualitet), hur det i 

sin tur innefattar att diskurser används inom olika diskursordningar (interdiskursivitet) 

och att diskurser är en del av en större, ideologisk maktkamp (hegemoni). Vi kommer 

nu att redogöra för hur vår syn på hur den faktiska relationen mellan text, diskurser och 

ideologier ser ut. 

 

2.1.7 Relationen mellan språkbruk och diskursordningen 

Diskurs innefattar endast lingvistiska element, det finns alltså en skillnad mellan 

diskursiva och icke-diskursiva element. Diskurser har tre stycken funktioner; En 

identitetsfunktion, en relationsfunktion och en ideationell funktion och dessa funktioner 

medverkar till att konstruera “... sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- 

och betydelsesystem.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 73). 

 

Det finns två stycken relevanta delar av en diskurs, den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är en användning av språk, till 

exempel en tidningsartikel. Begreppet diskursordning innefattar alla de diskurser och 

genrer som finns inom en sociala institution, till exempel mediernas diskursordning, 

som tidningsartikeln producerats inom (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

“Diskursordningen är summan av alla de genrer och diskurser som 

används inom en social institution eller en social domän. 

Diskursordningen är framför allt en form av system som både formar 

och formas av specifika fall av språkbruk, Den är därmed både 

struktur och praktik.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 76) 

 

Vi har valt att att använda Faircloughs syn på kommunikativa händelser då hans 

perspektiv tydliggör hur faktiskt användning av språk är kopplat till diskursordningar. 

Fairclough menar att varje gång språk används, till exempel i en tidningsartikel, är det 

en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. När han tar upp en kommunikativ 

händelse menar han att: 
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 “den är en text (tal, språk, bild eller blandning av det språkliga 

och det visuella) 

 den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och 

konsumtion av texter 

 den är en social praktik” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

74) 

 

För att tydligöra relationerna mellan de tre dimensionerna går vi till Faircloughs 

tredimensionella modell (Figur 1). 

 

 

(Figur 1) 

 

Modellen visar på samspelet mellan den sociala praktiken och texten där den sociala 

praktiken formar texten men texten genom kreativt språkbruk påverkar den sociala 

praktiken. Den visar också att detta samspel inte är direkt utan att det är genom den 

diskursiva praktiken, där text konsumeras och produceras, som samspelet sker. Det är 

alltså en indirekt koppling. Samtidigt påverkar texten, det vill säga de lingvistiska 

strukturerna i själva texten, den diskursiva praktiken eftersom de diskurser som används 

för att producera och konsumera text är uppbyggda lingvistiskt. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000) 

 

Diskursordningar (den sociala praktiken) är alltså ett slags system som kan förändras 

genom kreativt språkbruk inom det. Genom att uttrycka diskurser (den diskursiva 

praktiken) på nya sätt kan diskursordningen förändras då språkbruk (text) både formas 

av och formar diskursordningen (sociala praktiken). Användningen av existerande 
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diskurser på nya användningsområden är extra fruktbart när det kommer till att förändra 

diskursordningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

När diskursordningar förändras genom att nya eller existerande diskurser som används 

på nya sätt används inom diskursordningen är det ett tecken på sociokulturell förändring 

men reproduceras enbart de existerande diskurserna är det ett tecken på fortsatt stabilitet 

inom diskursordningen utan skift i maktförhållandena (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

 

2.1.8 Kritisk diskursanalys i teorin 

I denna studie kommer vi att göra en kritisk diskursanalys, en så kallad CDA (Critical 

Discourse Analysis). CDA är en metod som är starkt teoretiskt förankrad, förankrad till 

teorier kring diskurs, maktrelationer och ideologi. CDA är dock inte en enhetlig, 

bestämd metod utan olika forskare har olika sätt att se på teorierna som CDA är 

förankrad i och på hur dessa teorier borde operationaliseras i empiriska undersökningar. 

Det finns dock fem stycken gemensamma teoretiska grundstenar, fem 

ställningstaganden, som vi som forskare måste acceptera och arbeta utifrån (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Det första gemensamma ställningstagandet är att “Sociala och kulturella processer och 

strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 67). Genom att producera och konsumera text (till exempel genom att prata 

eller se på teve) bidrar människor till att tillsammans grunda sociala identiteter och 

sociala relationer. Den diskursiva praktiken (där text produceras och konsumeras) är då 

en version av en social praktik som genom sitt grundande av till exempel sociala 

identiteter bidrar till att forma och skapa den sociala världen. Genom att till exempel 

kommunicera med andra människor genom konversation (re)produceras och/ eller 

förändras den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Den andra gemensamma ställningstagandet är att “Diskurs är både konstituerande och 

konstituerad” (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 67). Diskurser formas alltså inte 

av sociala strukturer utan att själva påverkas. Det finns sociala fenomen som inte enbart 

är diskursiva och som speglas i diskurser. 
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“I den kritiska diskursanalysen är språk som diskurs både en form av 

handling (Austin, 1962), varigenom människor kan påverka världen, 

och en form av handling, som är socialt och historiskt situerad och 

står i ett dialektiskt förhållande till andra aspekter av det sociala.” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68) 

 

Genom CDA undersöker vi kopplingen och spänningen mellan dessa två definitioner av 

språk som diskurs (Fairclough, 1995). 

 

Det tredje ställningstagandet är att “Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala 

sammanhanget”. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68). 

 

Det fjärde ställningstagandet är att “Diskurs fungerar ideologiskt” (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 69). Som vi tidigare tagit upp har diskursiva praktiker ideologiska 

effekter då de legitimerar och skapar ojämlikheter mellan sociala grupper, till exempel 

mellan olika etniska grupper (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Hur människor 

lever och kommunicerar är länkat till orsaker och effekter som är mycket svåra att 

urskilja i det vardagliga livet (Fairclough, 1995). Att forska om dessa effekter och hur 

diskurserna som bidrar till att legitimerar dem är en del av det forskningsfokus som 

CDA har. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 69) beskriver: 

 

“Den kritiska diskursanalysens forskningsfokus riktas på motsvarande 

sätt både mot de diskursiva praktiker som konstruerar världsbilder, 

sociala subjekt, sociala relationer, inklusive maktrelationer, och mot 

den roll som dessa diskursiva konstruktioner spelar i främjandet av 

bestämda sociala gruppers intressen.” 

 

Och så kommer vi till det sista ställningstagandet, det femte, nämligen att CDA är just 

kritisk. Bedriver en forskare en CDA tar forskaren ställning. Genom att belysa hur 

diskursiva praktiker upprätthåller den sociala världen syftar CDA till att bidra till mer 

jämlika maktrelationer i den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det 

handlar alltså inte om att skilja mellan sant eller falskt, innehållet i en kommunikativ 

händelse är i sig inte intressant. Det är istället hur texten relateras till ideologiska 

synsätt som är intressant och ska lyftas fram (Zizek, 1990). Forskaren analyserar text 
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(nyhetsartiklar i denna studies fall) med ett kritiskt kunskapsintresse och ställer frågor 

som “Varför ser texten ut som den gör?” och “Hur hade den annars kunnat se ut?” 

(Berglez, 2010). Som forskare som använder CDA uppfattar vi inte oss själva som 

neutrala i politisk mening. Vi ställer oss hos de socialt undertryckta grupperna i 

samhället då kritiken som CDA syftar att ta fram ska kunna användas för social 

förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Syftet är dock inte att komma åt någon “större sanning” bakom diskurserna eller att 

skilja mellan sant eller falskt i kommunikativa händelser, en så kallad “icke-diskursiv 

verklighet”. Foucault menar att det finns en icke-diskursiv verklighet men att den endast 

är åtkomlig via diskurser, den ges mening genom diskurser och har ingen egen mening 

(Nilsson, 2008). Det gemensamma syftet med olika versioner av CDA beskriver istället 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 67) så här: 

 

“Syftet med den kritiska diskursanalysen är att kasta ljus över den 

lingvistisk-diskursiva dimensionen hos de sociala och kulturella 

fenomen och förändringsprocesser i senmoderniteten.” 

 

 

2.2 Framing – Gestaltningsteorin 

 

Framingteorin eller gestaltningsteorin (i fortsättningen kommer vi att använda den 

svenska termen gestaltningsteorin) syftar på hur mediernas innehåll presenteras och 

uppfattas, till skillnad från den nära besläktade dagordningsteorin som fokuserar på vad 

som finns på mediernas agenda. Utgångspunkten för gestaltningsteorin är hur 

kommunikation påverkar människans syn på sin omvärld (Shehata, 2015). 

 

Effekterna av framing kan ses på två olika sätt, både på en individnivå och en 

samhällelig nivå. På en individuell nivå kan en persons åsikter förändras eller stärkas 

beroende på vilka gestaltningar som personen utsätts för. På det samhälleliga planet kan 

gestaltningar påverka till exempel beslutsfattande eller stärka vissa samhälleliga normer 

(de Vreese, 2005). 
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Det finns flera definitioner av gestaltning men vi har valt att använda Entmans (1993, s. 

52). 

 

“To frame is to select some aspects of a percieved reality and make 

more salient in a communicating text, in such a way as to promote a 

particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation 

and/or treatment recommendation.” 

 

För att kunna förstå hur gestaltningar tar sig uttryck i kommunikativa händelser tar vi 

hjälp av Entmans syn på gestaltningar. Som Entman lyfter fram i citat ovan finns det 

enligt honom fyra områden som gestaltningar arbetar för att påverka i text. En specifik 

händelse kan gestaltas på olika sätt för att på olika vis påverka publikens syn på 

händelsen. De fyra områden som en gestaltning försöker påverka är publikens syn på: 

 

 Problemdefinitionen 

 Orsakstolkningen 

 Moraliska bedömningar 

 Lämpliga/ rimliga lösningar 

 

Han lyfter speciellt fram urval, uppmärksamhet och betydelsefullhet (egen översättning) 

som grunderna för gestaltning. Han menar att gestaltning framhäver vissa delar av en 

text för att få publiken att anse att vissa delar är viktigare och angelägnare än andra 

delar i texten. Det kan göras genom placering av text, upprepning eller hänvisning till 

vissa igenkänningsbara (för publiken) kulturella referenspunkter. På det sättet kan idéer 

och synsätt föras fram i text utan att vara direkt framträdande (Entman, 1993). 

 

När synen på en händelse manipuleras genom gestaltningar handlar det om en 

bakomliggande ideologiers maktkamp. Berglez (2010) menar att genom att utnyttja 

nyheternas sanningsanspråk försöker ideologier få sina gestaltningar av ett problem att 

framstå som sanna och därmed odiskutabla.  

 

Gestaltningar är textuella men då de syftar till att påverka mottagarens syn på till 

exempel en nyhet är de även en del av en social praktik. Som Fairclough förklarar i sin 

tredimensionella modell är samspelet mellan den textuella dimensionen och den sociala 
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praktikens dimension indirekt. Genom den diskursiva praktiken påverkas texten 

(gestaltningarna i nyhetstexten) av den sociala praktiken men då diskurs även är 

konstituerande påverkar även texten den sociala praktik som den är en del av. Med 

andra ord innehåller gestaltningar i nyhetstexter diskurser och på det sättet är 

gestaltningar ideologiska. 

 

2.2.1 Journalistisk gestaltning 

Då gestaltningsteorin är en väldigt utbredd teori inom journalistikforskningen (och inom 

andra vetenskapsområden också) finns det olika åsikter kring hur den bäst ska förklaras. 

Shehata (2015, s. 361) menar att det finns två stycken huvudinriktningar. Hur mediers 

gestaltningar tar sig uttryck och hur publiken påverkas av mediernas gestaltningar. Vår 

studie syftar till att undersöka hur gestaltningar tar sig uttryck, alltså den första 

inriktningen. 

 

Strömbäck (2014, s. 113) delar istället upp gestaltningsteorin i tre “skepnader”. Han 

menar att den kan handla om 1) hur mediers gestaltningar av verkligheten påverkar 

publikens bild av verkligheten. Den kan också handla om 2) hur mediers väljer att lyfta 

fram vissa aspekter från verkligheten istället för andra och därmed stödjer och 

legitimerar vissa maktstrukturer eller 3) om vilket innehåll som finns i medier och vad 

innehållet representerar. Det är den andra skepnaden som vi kommer att arbeta med i 

denna studie. 

 

När det gäller forskning om gestaltning i journalistiken skiljer de Vresse (2005) på 

gestaltningar som är specifikt begränsade till ett visst ämne (ämnesspecifika) och 

gestaltningar som inte är begränsade till ett visst ämne utan kan identifieras inom olika 

kontexter och ibland till och med inom olika kulturer (generiska). 

 

Generiska gestaltningars källor är medierna själva. De uppkommer till resultat av allt 

det som ligger bakom nyheten, till exempel redaktionella normer och det aktuella 

mediets förhållningsramar, till exempel sändningstider. Ett exempel på gestaltningar i 

nyheter är den så kallade konfliktgestaltningen där journalistiken gestaltar ett ämne 

genom att sätta upp två sidor som står i konflikt med varandra (Shehata, 2015). 
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Då dessa gestaltningar är inbyggda i det journalistika arbetssättet kommer vi antagligen 

att stöta på dessa i vår textanalys. Då flyktingar och asylboenden också är en aktuell och 

politisk fråga kommer vi med någorlunda säkerhet även att stöta på ämnesspecifika 

gestaltningar i samma texter. 

 

De ämnesspecifika gestaltningarna är kopplade till de ämnena som finns på den aktuella 

mediala dagordningen. Dessa gestaltningars källor är inte medierna (i grunden) utan 

politiska ideologier. Dessa gestaltningar syftar till att definiera problem i 

överensstämmelse för att legitimera en viss ideologi (Shehata, 2015). 

 

Fast än vi inte gör en effektstudie tycker vi att det är relevant att redogöra för en 

gestaltningseffekt, nämligen tematiska och episodiska gestaltningars effekter. 

Anlednigen är att beroende på vilket sätt en fråga framställs ändras synen på problemet i 

publikens ögon. Vid tematiska gestaltningar gestaltas ett problem ur ett samhälleligt och 

mer abstrakt synsätt vilket enligt Iyengar (1991) betyder att publiken i högre grad lägger 

skulden hos staten och politiker.  

 

Vid episodisk gestaltning gestaltas ett problem genom individer som påverkas. Det gör 

att publiken i högre grad lägger skulden på personen som inslaget handlar om (Iynegar, 

1991). Hur texterna i vår textanalys väljer att vinkla texterna kan alltså spela in i vår 

textanalys då våra texter kan förmedla olika syner på skuld och ansvar beroende på 

vinklingen i texten. Då gestaltningar ofta är “osynliga” i texter blir de svåra att 

ifrågasätta för publiken. Gestaltningarna kan tas för “sanningar” eller självklarheter 

(Olausson, 2009) och kan då legitimera ideologier och maktstrukturer (Shehata, 2015). 

 

 

2.3 Postkolonial teori 

 

I vår studie kommer vi att undersöka hur relationen mellan nyhetsartiklars textuella och 

social dimensioner ser ut ur ett diskurskritiskt perspektiv. Till hjälp för att kunna förstå 

och tolka den relationen vänder vi oss till den postkoloniala teorin om makt och 

diskurser. 
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Den säger att den rasistiska synen och överlägsna förhållningssättet som européer hade 

mot omvärlden under kolonitiden även lever kvar i dagens samhälle. Att 

kolonialmakternas vilja att separera sig själva från människorna som levde i kolonierna 

har lämnat kvar tankesätt som finns kvar i samhället. Inte bara tankar kring kulturella 

skillnader utan också uppfattningen av att det finns ofrånkomliga, nedärvda skillnader 

mellan människor. De icke-europiska människorna blev då tillskrivna egenskaper som 

ansågs negativa, till exempel låg intelligens, våldsamhet eller lathet (Loomba, 2005).  

 

Brune (2004) menar att dessa tankesätt som legitimerade de västerländska 

kolonimakterna fortfarande finns i dagens samhälle som omedvetna 

tolkningsrepertoarer. Rasism, att tilldela människor egenskaper baserat på deras etniska 

bakgrund, har inte längre någon legitimitet i den vetenskapliga världen idag och i det 

svenska samhället är det ofta sett som klandervärdigt att framföra rasistiska tankar. 

Trots det menar Brune att rasismen finns kvar i västvärldens undermedvetande och som 

speglar sättet som människor definierar och förstår sig själva och sin omvärld. Ideologin 

lever kvar och dess diskurs fortsätter att reproduceras i texter genom till exempel 

mediernas gestaltningar. 

 

Den nutida rasismen beskriver Brune (2004, s. 33) så här: 

 

“Spillror och spår av rasismens ideologi lever likväl kvar som 

tolkningsrepertoarer som upprättar absoluta skillnader mellan 

grupper, där människor som Andra inte bemöts som individer utan 

som exponenter för sin “ras”, kultur eller etnicitet. Också dessa 

former av rasism uttrycker sig både som socialt utestängande och i 

stereotypiseringar.” 

 

Dessa utestängningar och stereotypiseringar behöver inte vara av etnisk och biologisk 

karaktär menar Brune (2004). Dessa “spillror och spår” av rasismen kan också ta sig 

uttryck i diskurser som legitimerar tankgångar kring kulturskillnader, så stora att de blir 

oöverstigliga. Vid en första anblick verkar inte dessa diskurser legitimera vissa 

människors överlägsenhet över andra då fokus hamnar på kultur. Men individer blir 

istället exponenter för sin kultur till skillnad från sin “ras” och då tankar om 
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oöverstigliga kulturkrockar finns dolda i dessa diskurser legitimeras ojämlikhet och 

skiljandet av människor ändå (Brune, 2004). 

 

Då dessa tankestrukturer finns och reproduceras i samhället finns de även i medier och 

nyheter då nyheter ett resultat av sin samhälleliga kontext (Djerf-Pierre & Olausson, 

2015). 

 

2.3.1 Vi och dem 

Som en förgrening av postkolonial teori kommer vi att använda tolkningsramen “vi och 

dem” i vår studie. Brune (2004, s. 35) skriver att “Teorier om representation av de(n) 

Andra är centrala i postkoloniala analyser”. 

 

“Vi och dem” handlar om att berättaren (i vårt fall nyhetstexten och skribenten) försöker 

bilda ett “vi”, en gemenskap som inkluderar berättaren, publiken och budskapet, genom 

att samtidigt försöka skapa ett “dem”. “Dem” som enligt berättarens argument då inte 

hör till “oss”. Stúr (2000, s. 46) beskriver begreppet så här: 

 

“Det är ett välkänt grepp inom den klassiska retoriken. Man bygger 

upp en gemenskap genom att dela upp världen i ett “vi” och ett 

“dom”. Vi är talaren, åsikterna som förs fram i tal och publiken, som 

tillsammans ställs mot en yttre fienden, dom.” 

 

Brune fann i sin forskning om svenska tidningars nyhetsrapportering om flyktingar 

1993 att svensk journalistik gestaltade flyktingar som ett kollektiv och förminskade 

denna grupp till “hot” och “kostnad”. Samtidigt gestaltades de svenska myndigheterna 

som legitima, de gjorde sitt jobb och arbetade med ett problem som inte var orsakat av 

dem. Det fanns ett “vi”, en nationell svensk gemenskap understödd av svenska, statliga 

myndigheter. Dessa myndigheter stod under press från ett hot mot ordningen, det vill 

säga “flyktingströmmen” eller “dem andra” (Brune, 1998). 

 

Att sätta gränser för vad som är “vi” och vad som är “dem” behöver inte handla om 

rasism, svenskhet och invandrare. Det är naturligt för människor att dela upp sig för att 

skapa gemenskap. Andrande kan ske mellan till exempel män och kvinnor eller 

människor bosatta i Stockholm respektive Göteborg.  
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Det är dock inte i det sammanhanget som Andrande (att gestalta någon/ några som “de 

andra”) är problematiskt. Det är när det kopplas ihop med postkoloniala teori om makt 

som det blir aktuellt att analysera texter. Ur ett postkolonialt perspektiv beskriver Brune 

(2004, s. 36) problematiken kring “vi och dem” så här: 

 

“Kolonisatören beskriver den situation som råder och beskrivningen 

upphöjs till dominerande sanning i ett samhälle vid en viss tidpunkt. 

För det andra är beskrivningen sådan att den legitimerar 

kolonisatörens övermakt, inte bara i termer av militär överlägsenhet 

eller ekonomisk styrka, utan också efter kriterier som handlar om 

kompetens och moral. De Andra är underordnade, inte bara för att de 

befinner sig i ett materiellt underläge, utan för att de saknar 

egenskaper, som skulle möjliggöra en jämlik relation.” 

 

Det finns en till aspekt av “vi och dem” som är relevant för vår studie. Det är sättet som 

“de Andra” blir en måltavla för “vår” projicering av oönskade egenskaper och attribut. 

Det som “vi” inte tycker passar vår idealidentitet skrivs över på “dem”. “De Andra” blir 

då motsatsen mot den påstådda normen och deras identitet konstrueras enbart i relation 

med “vår” konstruerade identitet (Brune, 2004). 

 

Brune (2004) menar att “den andre” kan nekas sin egna identitet i postkoloniala 

diskurser. Antingen är “den andre” nästan som “oss” och bör sträva mot att blir som 

“oss” eller så är “den andre” exotisk, annorlunda och/ eller underlägsen. Det innebär att 

genom att hur våra texter använder “Andrandet” kan vi utröna vilken bild av “den 

andre” som texten har, vilket kan ge en bild av hur normen som texten är skriven i ser 

ut. 

 

I svenska journalistiska texter har Brune (2000) även funnit att artiklarna 

“förbarnsligar” människor som i artiklarna exkluderas från artikelns konstruerade 

gemenskap, människor med invandrarbakgrund. Det görs genom att artiklarna definierar 

personer utifrån ett “vi”-perspektiv och bedömer personen efter mallar som ses som 

riktiga i den gemenskapen som artiklarna bygger upp. Personerna tillåts inte själva tolka 
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sina situationer då de verkar oförmögna till det, vilket enligt Brune skapar en bild av 

dem som barn eller barnsliga, trots att de är vuxna personer. 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att empiriskt undersöka om och hur nyhetsartiklar om 

asylboenden i lokaltidningar konstruerar ett “Vi och dem” utifrån ett postkolonialistiskt 

teoriperspektiv och därmed även huruvida texterna reproducerar och legitimerar 

rådande diskursordning eller om nyhetsartiklarna bidrar till social förändring genom 

kreativt språkbruk. För att kunna fullfölja vårt syfte kommer vi att undersöka texternas 

gestaltningar genom följande frågeställningar: 

 

 Hur gestaltar artiklarna nyheter om asylboenden? 

 Hur konstrueras de asylsökande i nyhetstexternas gestaltningar? 

 

  

4 Metod 

 

 

4.1 van Dijks kritiska diskursanalys 

 

För att kunna belysa och analysera diskurserna i texterna valde vi att använda van Dijks 

CDA för att analysera våra texter, beskriven av Berglez. van Dijks CDA är utformad för 

att kunna studera nyhetstexters makro- och microstrukturella nivåer, alltså detaljstudera 

diskurser i texten (micronivån) samt de tematiska och schematiska strukturerna i 

texterna på ett mer heltäckande plan (makronivån) (Berglez, 2010).  

 

Då van Dijk redogör för en strukturerad metod för att analysera nyhetstexter steg för 

steg ansåg vi det lämpligt att använda oss av van Dijks för att kunna besvara våra 

frågeställningar. van Dijks metod ger tillgång till strategiska verktyg som förstärker och 

tillåter analyser av till exempel ideologiskt sammanhängande perspektiv och justeringar 

av synsätt i nyhetstexter (van Dijk, 1988). 
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För att kunna analysera de micro- och makrostrukturella nivåerna ger Berglez förslag på 

följande schema för att analysera texter genom CDA à la van Dijk: 

 

 “Redogör för rapporteringens huvudsakliga innehåll och 

kartläggning av de eventuella bilder och faktarutor som 

kompletterar artikeln. 

 Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 

 Nyhetstextens schematiska struktur (makro) 

 Microorienterad analys av nyhetstexten 

 Sociokulturella kontextualiseringar” (Berglez, 2010, s. 277) 

 

Dessa fem punkter görs då i den ordningsföljd som de presenterades ovan fastän 

punkterna inte är helt separerade, de går in i varandra. För att visa hur vi använde detta 

schema kommer vi nu redogöra för de fem punkterna och vad de innebär. 

 

Att redogöra för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartlägga de eventuella 

bilder och faktarutor som kompletterar artikeln är enligt Berglez (2010) en inledande 

kartläggning av materialet som forskaren har framför sig. I det här skedet är syftet att få 

en bild av vad artikeln handlar om och att få en försmak på det analytiska arbetet. Att 

kartlägga eventuella faktarutor och bilder syftar till att tydliggöra deras funktion och 

deras relation till texten. Efter att gått vidare och utfört senare moment i analysen är det 

lämpligt att gå tillbaka till detta moment för att utveckla det ytterligare (Berglez, 2010). 

Då våra frågeställningar fokuserar på nyhetsartiklar, alltså själva texten, avgränsade vi 

oss till att enbart analysera det skrivna utan att gå djupare in på bilderna förutom att 

snabbt redogöra för dem. Denna avgränsning innebär att vi kan ha gått miste om vissa 

analytiska dimensioner som analyser av bilderna kunnat bidra med (Fogde, 2010). 

 

Det andra steget, nyhetstextens tematiska struktur, innebär att forskaren letar efter och 

registrerar vilka teman som finns i texten, och analytiskt avgöra textens temans 

hierarkiska ordning. Vilket är huvudtemat och vilka är de underordnade temana och hur 

ser deras relation ut? Teman i det här sammanhanget innebär händelser och ämnen som 

tas upp i texten. Genom att analysera relationen mellan temana, speciellt relationen 

mellan huvudtemat och de underordnade,  går det att se hur texten ser på relevansen hos 
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de olika temana. Ju mer åsidosatt ett tema är i relation till huvudtemat desto mindre 

relevans tillskrivs det (Berglez, 2010). 

 

Nyhetens schematiska struktur analyseras enligt Berglez (2010) för att kunna identifiera 

“nyhetsdiskursens sociokognitiva berättarkonventioner” (s. 275). Dessa 

“överenskommelser” kring nyhetstextens berättande är dels till exempel rubriker, 

ingresser och brödtext som har sina egna funktioner, dels hur historisk bakgrund tas upp 

och påverkar texten och dels att en nyhetstext tillåter andra människor än skribenten att 

också redogöra för ett tema eller komma med kommentarer till texten (Berglez, 2010). 

 

Berglez delar in analysen av den schematiska strukturen i flera olika delmoment som 

senare och tillsammans med den tematiska analysdelen bildar bakgrunden till den 

microorienterade analysen av texten. Frågorna som forskaren ställer texten är då: 

 

a) “Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

b) Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna 

(en institution, organisation, nationalstat, företag, sig själva etc.)?  

c) Vilken historisk bakgrund till händelserna redogörs det för och utefrån vilka 

aktörers handlingar/ kommentarer? 

d) Vad för slags resonemang kring konsekvenser och orsaker/ verkan förekommer 

utifrån särskilda aktörers verbala kommentarer inklusive journalisten själv? 

e) Vem/ vad riktas aktörernas kommentarer till/ mot? 

f) Vem tillåts sammanfatta och/ eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 

aktuella händelsen?” (Berglez, 2010, s. 279) 

 

Nästa steg är att göra en mikroorienterad analys av nyhetstexten, där vi lämnar den 

makrostrukturella nivån och går in i texten på allvar. I förflyttningen till den 

microstrukturella analysen flyttas fokus något till hur snarare än vad, fastän båda 

frågorna självklart genomsyrar hela analysen. På det här stadiet fokuserar analysen på 

att ta reda på hur händelsen eller ämnet konstrueras i texten (Berglez, 2010). Här 

används olika analytiska verktyg, beroende av hur den aktuella studiens frågeställningar 

är formulerade. Olika analysverktyg lyfter fram olika aspekter av en text som kan 

användas för att förstå den. Vi begränsade oss till vissa analysverktyg, verktyg som vi 

ansåg bäst lämpade för att besvara våra frågeställningar. Det utelämnar dock andra 
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analysverktyg som vi ansåg sämre lämpade för vår studie men som eventuellt hade 

kunnat ta fram andra aspekter av texterna som hade kunnat påverka vår analys av 

texterna. 

 

De verktyg som vi valde att använda i vårt analysarbete var koherens, närvarande 

implikationer, textens stil och modalitet. Att använda koherens innebär för det första att 

analysera och undersöka relationen mellan den lokala och globala koherensen och hur 

den globala koherensen byggs upp av den lokala koherensen i en nyhetstext. Global 

koherens syftar på nyhetstextens huvudsakliga innebörd, en innebörd som förverkligas 

genom att textens olika mindre partier logiskt hänger ihop (lokal koherens) vilket 

innefattar argumenteringar, påståenden och beskrivningar.  

 

För det andra syftar koherensverktyget till att undersöka hur betydelse skapas i text 

genom både producentens och konsumentens förförståelse. Koherens finns i texten men 

enbart för att konsumenten fyller i de underförstådda luckor som producenten lämnar 

tomma i texten. Forskaren undersöker hur konsumentens tidigare förförståelse och 

förkunskap gör texten förståelig (Berglez, 2010). Det är det sociokulturella bandet 

mellan producenten och konsumenten som gör det möjligt och “Genom att fastställa 

och studera textluckorna får man således grepp om nyhetsproducentens och 

nyhetskonsumentens sociokulturella relation och dess eventuella ideologiska karaktär.” 

Berglez, 2010, s. 276)  

 

Närvarande implikationer handlar om vad som faktiskt står i texten till skillnad från 

“luckorna” i texten. Vilken information finns med i texten utan att faktiskt tillföra något 

till nyheten? “Mer bestämt handlar det om att undersöka förekomsten av överflödig 

diskurs som egentligen inte tillför något relevant till nyhetsstoryn.” (Berglez, 2010, s. 

276). De närvarande implikationerna kan vara ett resultat av skribentens personliga 

agenda men Berglez (2010) menar att det oftast är ett tecken på hur omedvetna 

sociokulturella bestämmelser tar sig uttryck. Finns det information som inte är relevant 

för nyhetsstoryn och hur tar den sig då uttryck? 

 

Textens stil innebär att de skriftliga val som innebär vissa språkliga betydelser i en text 

analyseras. Det blir relevant då Berglez (2010) menar att det faktum att en text har en 

stil innebär att den hade kunnat skrivas med en annan stil och då fått en annan 
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betydelse. Vilka ord hade skribenten kunnat använda istället och hur hade meningarna 

kunnat se ut istället? Vi valde att studera båda dessa aspekter, dels hur meningarna är 

uppbyggda (syntaktiskt) och dels texternas ordval (lexikalt) då dessa meningar och 

ordval kan vara uttryck av sociokulturella praktiker (Berglez, 2010). 

 

Analyser av modalitet syftar till att lyfta fram vilken grad av instämmande texten hyser 

till en speciell sats, till exempel ett påstående. Till exempel uttrycker både “det kommer 

bli regnigt” och “det kan bli regnigt” oro för regn men det första exemplet är säkert 

medan det andra exemplet uttrycker en viss osäkerhet i huruvida det annalkande regnet 

är odiskutabelt eller inte. I vår studie studerade vi hur texterna förhöll sig till en typ av 

modalitet, det vill säga “sanning”. Modalitet kan uttrycka sig genom att skribenten 

“tillåter” textkonsumenten att göra vissa saker.  

 

Modalitet kan också ta sig uttryck genom att distansera sig till en sats genom en 

“hedge”. En “hedge” är när skribenten justerar ett påstående så det sjunker i 

“sanningsvärde”, till exempel genom att använda ord eller uttryck som “lite” eller “på 

sätt och vis” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi valde att använda modalitet som 

analysverktyg då Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 88) menar att: “Vilken 

modalitet som väljs får konsekvenser för diskursens konstruktion av sociala relationer 

och kunskaps- och betydelsesystem.” Vi ansåg att modalitetsverktygen överlappade till 

en stor del med textens stil, eller rättare sagt var ett sätt att undersöka textens stil. Därför 

analyserade vi modalitet i samband med att vi även undersökte syntaktiska och lexikala 

valen och såg det som en utökning av vår analys av textens stil. 

 

Att studera de sociokulturella kontextualiseringarna är ett moment som hela tiden var 

med oss under de andra momenten i vårt analysarbete. Berglez menar att de micro- och 

makroanalysmomenten hela tiden måste göras sida vid sida med den sociokulturella 

kontexten. Han skriver att: 

 

“Ovanstående makro- och microanalysmomoent måste hela tiden 

utföras i relation till den sociokulturella kontexten, dvs. på vilka olika 

sätt kan nyhetsdiskursen ge uttryck för, vara en del av, förhandla med 

eller motverka särskilda ideologiska processer?” (Berglez, 2010, s. 

279) 
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I analysarbetet försökte vi hela tiden ha denna punkt i bakhuvudet och fundera kring hur 

nyhetsdiskursens relation till den sociokulturella kontexten såg ut. Vi gick sedan 

tillbaka efter de tidigare punkterna var gjorda och gjorde en grundligare analys av de 

sociokulturella kontextualiseringarna. När man arbetar med CDA präglas mycket av 

textanalysen av teori, ett exempel av det är hur de sociokulturella kontextualiseringarna 

hela tiden ska vara med i textanalysen (Berglez, 2010).  

 

Konkret innebar det att vi genom hela analysarbetet kopplade de olika delmomenten till 

postkolonial teori och vår tolkningsram “vi och dem”. 

 

Det innebar en risk för att de ideologikritiska teorier som var basen för vår studie kunde 

“ta över” och hindra oss från att se texten som den är i vårt analytiska arbete. De valda 

teoretiska perspektiven kan göra forskaren för uppmärksam på de aspekter av en text 

som bekräftar de valda teorierna och därmed göra analysen snedvriden (Berglez, 2010). 

Då vi gjorde en kritisk diskursanalys, det vill säga en metod där forskaren som tolkar 

materialet själv fungerar som ett analysverktyg, var vi även medvetna om att våra egna 

värderingar och erfarenheter kan ha påverkat våra analyser. Våra analyser kan även ha 

påverkats av den litteratur som vi läst. Skulle en person med andra värderingar och 

erfarenheter som läst annan litteratur gjort samma undersökning hade den personen 

kanske kommit fram till delvis andra slutsatser och resultat. 

 

För att motverka dessa risker arbetade vi aktivt med att ifrågasätta våra analyser och 

försökte se om andra perspektiv kunde ha gett ett annat resultat. För att ytterligare 

minska vår personliga påverkan på analyserna i vår uppsats valde vi att använda 

analysverktyg som tidigare använts i diskursanalyser. Genom att beskriva dessa 

analysverktyg och hur vi valde att använda dem arbetade vi med att minska våra egna, 

personliga perspektivs påverkan på våra analyser. 

 

Då vi var två personer som analyserade texterna var det viktigt för oss att göra 

analyserna ihop och hela tiden föra en diskussion om hur texterna borde tolkas. Då en 

av oss är född och uppvuxen i Sverige medan en av oss är kurd, född i den turkiska 

delen av Kurdistan, och kom som vuxen till Sverige blev detta ännu viktigare för oss då 
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våra tolkningar hade kunnat se annorlunda ut om vi inte gjort analyserna tillsammans 

och hela tiden diskuterat vad vi såg i texterna. 

 

Det finns ett paradoxalt metodproblem när det kommer till att göra en CDA. Forskaren 

ska använda sina egna kunskaper och förförståelser i analyserna men samtidigt ska 

forskaren försöka att ställa sig utanför sin egna kontext för att kunna se texten utan att 

ens egna sociokulturella förförståelser kommer i vägen och därmed kunna gå djupare in 

i analysen och få fram underliggande diskurser (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

Trots att vi arbetade med självkritik i våra analyser och diskuterade det vi kom fram till 

fanns det en risk för att våra egna sociokulturella förståelser kan ha påverkat våra 

analyser. 

 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

 

I vår studie valde vi att analysera artiklar som inkluderade asylsökande och asylboende i 

svensk lokalpress och som publicerats under 2015. För att få en uppfattning om hur 

många artiklar som publicerats i svenska lokaltidningar använde vi Retrievers 

mediearkiv och använde sökorden ”asylboende” och ”asylboenden” vilket ledde fram 

till 5725 träffar. Då våra frågeställningar och vårt metodval hänvisade till en kvalitativ 

studie, där en djupare förståelse är målet snarare än generaliserbarhet, insåg vi att vi var 

tvungna att tydligt staka ut avgränsningar för att kunna göra studien genomförbar. 

 

Anledningen till att studera artiklar skrivna under 2015 är att det skedde en 

upptrappning i bevakningen av flyktingar och den generella flyktingsituationen i 

Sverige från svensk press under 2015. Vi valde att ta med artiklar i studien som var 

publicerade under tre olika månader, mars, juni och september. Denna avgränsning 

innebar att vi minskade risken för att få en snedvriden bild av nyhetsbevakningen som 

en månad hade kunna ge oss men gjorde dock att vi begränsade studiens empiriska 

material till tre månader. Vi är medvetna om att ett annat val av månader hade kunnat ge 

ett annat urval av empiriskt studiematerial som eventuellt hade kunnat generera ett 

något annorlunda resultat. 
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Vi valde sedan att avgränsa oss till prioriterad landsortspress, det vill säga tidningar som 

var störst eller näst störst i sitt län, med en genomsnittlig upplaga på mellan 30 000 och 

65 000 per utgivningsdag. Detta innebar att vi valde bort de mindre lokala tidningarna 

samt de absolut största. När tidningar nådde fler läsare ansåg vi att dess artiklar var 

relevantare att undersöka då människor i större städer och orter är mer beroende av 

medier för att orientera sig än i mindre orter där individer i högre grad orienterar sig 

genom sina egna kontakter. Vi är dock medvetna om att en hög spridning av en tidning 

inte garanterar att tidningen påverkar läsarna mer än en mindre tidning (Johansson, 

1998, 2. 36 s. 37) Tidningar med en upplaga över 65 000 ansåg vi inte vara tillräckligt 

”lokala” för att passa in i studien och valdes därför bort. 

 

Vi valde även att ha en geografisk spridning på de tidningar vi valde. Utifrån dessa 

kriterier valde vi fyra stycken tidningar som vi tog artiklar ifrån, Nerikes Allehanda 

(Örebro län), Uppsala Nya Tidning (Uppsala län), Helsingborgs Dagblad (Skåne län) 

och Västerbottens-Kuriren (Västerbotten län). Genom att välja ut tidningar som 

publicerats i olika delar av Sverige ville vi minska risken för att vårt empiriska material 

skulle få en geografisk snedvridning. Risken finns dock fortfarande då det hade kunnat 

finnas omständigheter kring just dessa tidningars geografiska lägen som skulle kunnat 

påverka deras innehåll till att ge en snedvriden bild. 

 

Vi använde sedan Mediearkivet Retriever för att hitta artiklar som uppfyllde våra 

kriterier. Vi markerade valet ”prioriterad landsordspress”, använde sökorden 

”asylboende” och ”asylboenden” och sökte på mars, juni och september. Då fick vi 99 

träffar. Då vi var intresserade av tidningens egna producerade nyhetsartiklar sållade vi 

bort allt material som inte fyllde de kriterierna, såsom nyhetsbyråmaterial, reportage och 

debattartiklar. Det lämnade kvar 47 artiklar. Vi läste igenom dessa för att få en 

överblick över materialet och utifrån den överblicken valde vi ut en artikel för en 

närmare, djupgående analys. Artikeln (”Smutsigt och trångt tycker de asylsökande”) 

valdes ut då den skildrade en konflikt mellan asylsökande och en chefen på ett 

asylboende och lät båda sidorna komma till tals vilket vi ansåg relevant för våra 

frågeställningar. Efter att ha analyserat den första artikeln kände vi att vi fått en viss 

insikt i hur asylsökande kunde konstrueras och ville därför bredda den insikten för att 

kunna få in flera sätt att konstruera asylsökande i analysen. Nästa artikel valdes då den 
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skiljde sig från den första och efter en ytlig genomläsning av artikeln anade vi att de 

asylsökande i artikeln konstruerades på ett annorlunda sätt än i den första.  

 

 

Vid analysen av den femte artikeln började vi känna igen tidigare konstruktioner av 

asylsökande. Vi kände att varje tidigare analys hade bidragit med nytt analytiskt 

material men när vi försökte välja en artikel för den sjätte analysen hittade vi ingen 

artikel som vi trodde skulle ge oss material för att kunna bredda vår analys. 

Vi ansåg att flera analyser av artiklar inte hade bidragit med tillräckligt mycket nytt 

analytiskt material för att rättfärdiga fortsatta analyser och avslutade därmed analyserna 

då vi kände en så kallad analytisk mättnad. 

 

Att få med artiklar från olika geografiska platser i Sverige och olika tidpunkter i 

analysen ansåg vi mindre viktigt i valet av artiklar för de djupgående analyserna. Vår 

urvalsprocess baserades istället på att vi ville få in så många olika aspekter av 

konstruktionen av asylsökande som möjligt. Varje ny artikel som valdes ut för en 

djupgående analys valdes då vi ansåg det rimligt att artikeln skulle bidra med nya 

aspekter till vår analys. Vi arbetade på det sättet då vårt mål med urvalsprocessen främst 

var att hitta olika konstruktioner av asylsökande men det fick vissa konsekvenser. En 

konsekvens blev att ingen artikel från Västerbotten-Kuriren valdes för en djupare 

analys. Att inte ha med tidningen ansåg vi inte innebära något stort problem för studien 

då artiklarna från tidningen antingen var för lika andra artiklar som vi redan analyserat 

eller för tunna innehållsmässigt för att rättfärdiga en analys av dem.  

 

En annan konsekvens av vår urvalsprocess blev att fyra av artiklarna som vi analyserade 

publicerades i juni och en i september. Många artiklar från juni och ingen från mars. 

Ovan argumenterar vi för varför vi använde oss av vår urvalsprocess men vi är 

medvetna om att den stora fokuseringen på juni skulle kunna innebära en viss 

snedvridning av det analytiska materialet. Vi anser dock att risken är liten då vi läste 

igenom artiklarna från alla tre månader och att vi kände en analytisk mättnad efter våra 

fem analyser. 
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4.3 Etik 

 

Först vill vi klargöra att vi tog del av Vetenskapsrådets riktlinjer för god vetenskapsetik 

i samband med vår studie (Vetenskapsrådet, 2015). Det var av stor vikt för oss då all 

vetenskaplig forskning måste ta hänsyn och reflektera kring de etiska problem som kan 

uppstå i samband med forskning (Ekengren & Hinnfors, 2012). Då vi inte bedrev 

forskning om människor utan om nyhetstexter ansåg vi att vi inte riskerade att skada 

människor genom farlig forskning mot människor. För vår forskning kändes det mer 

relevant att fundera kring och ta hänsyn till Vetenskapsrådets syn på oredlighet i 

forskning, det vill säga att inte konstruera, förfalska eller plagiera vetenskaplig data och 

resultat.  

 

Vi reflekterade även över vår studies empiriska urval men då allt material i vår 

undersökning redan var publicerat ansåg vi att det inte fanns något risk att vårt 

forsknings urval skulle kunna skada någon. 

 

Det fanns dock etiska dilemman när det kom till vår metod. Att publicera resultatet av 

en kritiska diskursanalys innebär etiska risker som vi som forskare var tvungna att 

diskutera och acceptera. Nämligen att det fanns en risk att resultatet i den här studien, 

likväl som alla studier som använder en kritisk diskursanalys, skulle kunna komma att 

användas som ett verktyg i vad Fairclough kallar “social ingenjörskonst” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 92). Genom att vi belyste hur diskursiva praktiker hänger 

samman med text och sociala praktiker riskerar vi att underlätta för människor att aktivt 

använda diskursiva praktiker för att manipulera människor. Vi accepterade det som ett 

nödvändigt ont då samma resultat även skulle kunna bidra till att människor får mer 

insyn i hur diskurser och ideologier präglar och påverkar deras vardag och därmed 

kunna hjälpa dem att utveckla ett mer kritiskt synsätt på sin omvärld. 
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5 Resultat och analys 

 

Den övergripande konstruktionen som alla texter använde, var konstruktionen av de 

asylsökande som just asylsökande, det vill säga människor som inte ännu fått sitt 

uppehållstillståndsbeslut från Migrationsverket. Den definitionen av personerna som 

bodde på asylboendena fungerade i texterna som grund för konstruktionen av dessa 

personer, personer som sedan tillskrevs andra attribut och konstruerades i olika 

versioner men alltid i sin “egenskap” av att vara asylsökande. Grunden för 

konstruktionen av de asylsökande kom alltså från ett myndighetsperspektiv där 

personerna i första hand definierades utifrån deras asylstatus. 

 

“Smutsigt och trångt tycker de asylsökande” (“Smutsigt och trångt tycker de 

asylsökande” Helsingsborgs Dagblad 18-06-2016) 

 

“Ett besök på klappakvariet och sen en vandring på röda stigen. Det stod på 

programmet när asylsökande från boendet i Margreteberg besökte naturum 

Kullaberg.” (“Gröna fötter gick” Helsingborgs Dagblad 18-06-2015) 

 

Genom att utgå från ett myndighetsperspektiv på dessa personer kan det tolkas som att 

artiklarna även tog till sig andra aspekter av samma perspektiv. För att förtydliga vad vi 

menar ser vi ordet “asylsökande” som ett ord som beskriver en person som söker asyl. 

Det finns dock mer till ordet än enbart det. Ordet innebär att det inte ännu (ur ett 

myndighetsperspektiv) är klarlagt om personen har tillstånd att bo i Sverige och därmed 

är det inte heller klarlagt om personen kommer att få spendera sin framtid i Sverige. Då 

det ordet används gestaltas inte personerna i första hand som till exempel människor, 

låginkomsttagare eller kvinnor utan efter en myndighetsdiskurs som berättar att deras 

huvudsakliga attribut är deras uppehållstillståndsstatus. 

 

Då en diskurs inte bara definieras utav vad den innehåller utan i minst lika stor grad 

utav vad den utesluter är det intressant att se vad som utesluts från ordet “asylsökande”. 

Ordet asylsökande exkluderar människor som inte söker asyl vilket i artiklarna då blir 

resten av aktörerna, som då inte kan gestaltas som asylsökande.  

 

“När beskedet kom att det ska bli ett asylboende i Nyhyttan gick föreningslivet i byn 

samman. Med målsättningen att göra vad de kan för att hjälpa de asylsökande 
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människorna.” (“Byborna organiserade sina hjälpinsatser” Nerikes Allehanda 17-09-

2015) 

 

Genom användningen av ordet “asylsökande” tydliggörs det en skillnad mellan 

personerna som inkluderas i beskrivningen “asylsökande” och de som exkluderas då 

asylsökarna exkluderas ur det svenska samhället som icke-svenskar samtidigt som 

resten av aktörerna, de som inte är inkluderade i ordet “asylsökande”. Trots att alla 

aktörer i artiklarna befinner sig i Sverige exkluderas de asylsökande från samhällets 

gemenskap och de personer som är en del av den gemenskapen. 

 

I artiklarna tar det sig uttryck bland annat genom att de asylsökande och asylboendet i 

texten har mindre rätt att befinna sig på en plats än grannarna. I artikeln “Nya protester 

mot asylboende” tolkas orsakerna bakom grannarnas protester mot asylboendet i 

grannskapet att asylboendet och de asylsökande som bor där inkräktar på deras 

privatliv, att deras ekonomiska situation hotas och genom att berätta att familjen som 

intervjuas har bott i samhället i minst tio år stärks bilden av att de har rätten att vara där. 

Det leder artikeln till den moraliska bedömningen att då asylboenden riskerar att 

påverka familjen och grannarna negativt är det asylboenden som är problemet och 

därför är det lämpligt att rikta kritik mot boendet. Det kan även tolkas som att “dem”, de 

asylsökande och asylboendet, påverkar “oss” negativt. Familjen och grannarna i första 

hand men då de inkluderas i den konstruerade gemenskapen i artikeln kan deras oro 

tolkas som “vår” oro då den inte beskrivs som speciell för just det grannskapet utan som 

någonting som drabbar “oss” när asylboenden byggs i “vår” närhet. 

 

“De är också oroade över att marknadspriserna på villorna i området kommer att 

sjunka om boendet blir permanent, samma oro som grannarna till det planerade 

boendet i Svanby uttryckte.”  (“Nya protester mot asylboende” Uppsala Nya Tidning 

13-06-2015) 

 

Återkopplar vi det till vår tolkningsram “vi och dem” kan artikeln tolkas som ett försök 

till att bilda en gemenskap mellan läsaren, journalisten, grannarna och samhället genom 

att samtidigt dra en gräns mellan vad som är en del av gemenskapen, “oss”, och vad 

som inte är det, det vill säga de asylsökande. Genom att låta personer som artiklarna 

inkluderar i gemenskapen, i “oss”, beskriva händelser, situationer och asylsökande 

legitimeras inte bara artiklarnas bild av att det finns skillnader mellan de asylsökande 
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och icke-asylsökande aktörer utan också att rätten att beskriva den rådande situationen 

ligger hos de icke-asylsökande aktörerna i artiklarna då deras beskrivningar betraktas 

som de riktiga. 

 

“- Vi bestämde att asylboendet i Nyhyttan inte ska bli ett boende med problem och 

polisbesök som tidningarna skriver om, utan att det här ska bli ett boende där 

människor trivs. Och då krävs det att vi som bor här i byn hjälper till, säger Lars 

Gille.” (“Byborna organiserade sina hjälpinsatser” Nerikes Allehanda 17-09-2015) 

 

I citatet blir det tydligt hur ett “vi” konstrueras, speciellt då det explicit är utskrivet i 

citatet att “Vi bestämde att... “ och “... vi som bor här i byn…”.  Citatet blir dock 

intressant då användningen av “vi” tyder på en gemenskap som inkluderar vissa 

människor men på samma gång exkluderar andra människor. Vid ett första ögonkast på 

citatet kan det tolkas som att alla som bor i byn var med och tog beslutet och att alla i 

byn nu kommer att hjälpa till med “det som krävs”. Det stämmer inte i fortsättningen av 

artikeln då det framkommer att det enbart var en viss del av människorna i byn som var 

med och tog beslutet, men artikeln förmedlar ändå en gemenskap i byn som alla bybor 

är en del av genom att använda gruppen som anordnade “hjälpinsatserna” och “byn” 

synonymt, något som även citatet ovan gör. 

 

Genom att citatet konstruerar ett “vi” som är förknippat med “vi som bor här i byn” blir 

det intressant att se vilka som inte inkluderas i den beskrivningen. I resten av texten 

framgår det tydligt att det enbart är människor som har bott i byn sedan tidigare som är 

med och “hälper till”, med andra ord deltar inga asylsökande i hjälparbetet vilket 

tydliggörs genom citat som: 

 

“ - Vi vill engagera och inkludera dessa människor i de aktiviteter som finns i byn, 

till exempel i alla de föreningar som finns.“ (“Byborna organiserade sina 

hjälpinsatser” Nerikes Allehanda 17-09-2015) 

 

Så trots att flera asylsökande har anlänt till byn när artikeln skrevs räknas de inte in i 

beskrivningen bybor vilket tyder på att de även inte tillhör byn och dess gemenskap. Det 

tolkar vi som att artikeln menar att endast att bo i byn inte räcker för att tillhöra den 

gemenskapen som konstrueras i artikeln. Asylsökande utesluts från gemenskapen, från 

“oss” i artikeln och byborna, de aktörer som tillskrivs större legitimitet till platsen, får 
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beskriva situationen som råder. Det som då sker är att de asylsökande tillskrivs attribut 

av “oss” i artikeln och konstrueras utifrån den konstruerade gemenskapens perspektiv, 

som genom att stå oemotsagd och tilldelas hög modalitet konstrueras som en sanning. 

 

“Nyligen vägrade några asylsökande att ta plats på boendet eftersom de tyckte det 

var smutsigt och trångt. En uppfattning som delas av flera som bor på 

Blinkarpsgården.” (“Boende attackerades på asylanläggning” Helsingborgs Dagblad 

26-06-2015) 

 

I en artikel konstruerar journalisten en konflikt mellan ett asylboende och dess ledning 

på ena sidan och de boende på andra sidan. I artikeln tillåts flera asylsökande att uttala 

sig om asylboendet, vilket artikeln lyfter fram som kritik mot boendet. Med andra ord är 

de asylsökande med i texten som aktiva aktörer och nekas därmed inte utrymme för att 

kommentera nyheten.  

 

“- Det är en sak att städa i ens egna rum, men vi måste också städa duschutrymmen, 

toaletter och vardagsrum, säger han [en av de boende på asylboendet] och visar upp 

ett städschema.” (“Smutsigt och trångt tycker de asylsökande” Helsingsborgs 

Dagblad 18-06-2016) 

 

Konstruktionen av ett “vi och dem” i artikeln är inte lika tydlig i den artikeln. Företaget 

som driver asylboendet och som gestaltas som ena delen i konflikten konstrueras inte så 

att läsaren känner en gemenskap med asylboendet utan det konstrueras som klandervärt. 

Texten lyfter dock fram att de boende är asylsökande, att en man är flykting och att två 

män är syrier. 

 

“Smutsigt och trångt tycker de asylsökande” 

 

“Men flera av dem som bor där menar att deras tillfälliga hem är smutsigt och 

trångbott.” 

 

“Inne på en av avdelningarna träffar vi Shadi Khair Allah, flykting från Syrien, som 

städar duscharna.” 

 

“Abdu Majeed, läkare från Syrien, ser inte bara brister i hygienen utan pekar också 

på att flera av vännerna kommit till honom och klagar på magsmärtor.” (“Smutsigt 

och trångt tycker de asylsökande” Helsingsborgs Dagblad 18-06-2016. Observera att 

understrykningarna är gjorda av oss.) 
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Informationen lyfts fram i artikeln utan att det tillför någonting till nyhetens 

huvudsakliga innebörd. Det gör att vi tolkar informationen som närvarande 

implikationer vilket i sin tur kan tolkas som ett resultat av omedvetna sociokulturella 

bestämmelser (Berglez, 2010). Vi tolkar det som ett förtydligande av att personerna inte 

är svenskar och därmed inte heller en del av det svenska samhället vilket i sin tur 

betyder att de inte är som “oss”, “vi” som tillhör gemenskapen som inkluderas i det 

svenska samhället ur ett myndighetsperspektiv. “De” är alltså inte som “oss” och trots 

att “de” (de asylsökande) får uttala sig i artikeln lämnas rätten att beskriva situationen 

och komma med de slutgiltiga slutsatserna till andra aktörer. 

 

“Aida Malkoc, enhetschef på Migrationsverket, säger att hon tänker undersöka 

uppgifterna från de boende. 

- Det här är ingenting jag fått kännedom om men ska kontakta leverantörerna för att 

höra om de fått klagomål och vad de tänker göra.” (“Smutsigt och trångt tycker de 

asylsökande” Helsingsborgs Dagblad 18-06-2016) 

 

Då artikeln använder ord som “tycker” och “klagar” samt berättar att “Personalen säger 

att kritiken mot boendet är orättvis.” skapas också en bild av att kritiken som artikeln 

menar kommer från de asylsökande inte är riktigt legitim. Inte att kritiken är felaktig 

och att de asylsökande ljuger men att den är otydlig och därmed inte rättvis. 

 

“Personalen säger att kritiken mot boendet är orättvis.” (“Smutsigt och trångt tycker 

de asylsökande” Helsingsborgs Dagblad 18-06-2016) 

 

Sådana ord kan ses som en “hedge”, det vill säga att journalisten justerar ett påstående 

så att det sjunker i sanningsvärde. Genom att använda sådana ord sänks de asylsökandes 

trovärdighet i artikeln vilket gör det mer logiskt att vända sig till andra aktörer för 

huvudsakliga slutsatserna, i det här fallet Migrationsverket. 

 

Tätt förknippat med konstruktionen av de asylsökande som just asylsökande fanns 

bilden av dem, både som personer och som grupp, som ansvarslösa i den betydelsen att 

de själva inte har ansvar för deras situation utan att andra aktörer i texterna är ansvariga 

för dem. Bilden av att andra aktörer är ansvariga för de asylsökande stärks av att andra 

aktörer ofta talar för eller om dem och texterna underlåter de asylsökande att komma till 



  
 

   36 

tals, vilket kan tolkas som ett resultat av att de själva inte har något ansvar i frågan och 

därför blir deras kommentarer mindre betydelsefulla. 

 

När de asylsökande får tala för sig själva fungerar deras citat som bekräftelse för vad 

andra aktörer eller journalisten tidigare har lyft fram och utan någon stark påverkan på 

texten annat än att just styrka det som andra aktörer har lyft fram. I artiklarna blir det 

mer eller mindre uppenbart vilka aktörer som är ansvariga för situationen eller 

problemet som nyheten tar upp då kritik riktas mot en specifik aktör eller en speciell 

aktör får dra de slutgiltiga slutsatserna i artikeln. Artiklarna bygger dock också på en 

förförståelse hos läsarna när det kommer till vilka aktörer som är ansvariga i artiklarna, 

en förförståelse om att de asylsökande på asylboendena inte sitter i någon maktposition 

utan är utelämnade till andra aktörer. Det blir synligt då artiklar inte aktivt skriver ut 

vilka som är ansvariga men det ändå blir synligt i texten genom läsarens förförståelse. 

Det blir tydligt i citatet nedan där artikeln manifest skriver “De ansvariga” utan att 

närmare berätta vilka “De ansvariga” är men det i texten ändå blir tydligt att det inte är 

de asylsökande (eller en asylsökande från asylboendet) på asylboendet som är de 

ansvariga, trots att det har begåtts ett brott där gärningsmannen bodde på asylboendet. 

 

“De ansvariga tonar ner onsdagens yxattack på Blinkarpsgården.” (”Boende 

attackerades på asylanläggning” Helsingborgs Dagblad 26-06-2015) 

 

När nyheterna skrivs ur ett perspektiv som bottnar i en syn på problematiken som 

kommer från aktörer som inkluderas i den konstruerade gemenskapen legitimeras 

aktörernas synsätt och beskrivningar och de får “sanningsstämpel” i artikeln, det vill 

säga hög modalitet. Då de asylsökande i sin roll som “de andra” endast får bekräfta de 

perspektiv som kommer från “oss” i artiklarna skapas inget behov av att höra “de 

andras” egna perspektiv då “vår” syn på problematiken även legitimeras av “de andras”.  

 

Att asylsökande inte har ansvar över sig själva blir även synligt i citaten nedan, speciellt 

då texten använder ordet “vägrade” och “skjutsades” då orden kan tolkas som att uttala 

att man inte tänker göra det man blivit tillsagt vilket antyder att det finns en ansvarig 

som då inte är asylsökande som har försökt att få de asylsökande att göra något. 

 

“Fem asylsökande vägrade kliva av vid Blinkarpsgårdens asylboende.” (“Smutsigt 

och trångt tycker de asylsökande” Helsingsborgs Dagblad 18-06-2016) 
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“De asylsökande skjutsades i fredags från ett boende i Simrishamn där de hade haft 

det bra. En av dem som kom med bussen sade att han blev chockad när han kom in 

på Blinkarpsgården.” (“Smutsigt och trångt tycker de asylsökande” Helsingsborgs 

Dagblad 18-06-2016) 

 

Vid ett tillfälle i artiklarna tillskrivs en asylsökande en viss auktoritet, om dock inte 

ansvar. Det är en läkare som bor på ett asylboende som genom sin roll som läkare tillåts 

uttala sig om problematik på sitt boende. Det kan tolkas som att det krävs speciell 

sakkunskap för att en asylsökande ska kunna påverka en artikel men det stödjer också 

gestaltningen av asylsökande som ansvarslösa då texten fortsätter med att ge 

Migrationsverket ansvaret för att undersöka problematiken och även definitionsrätten, 

det vill säga att artikeln tilldelar Migrationsverket rätten att avgöra huruvida läkaren har 

rätt eller inte.  

 

I samma artikel tillskrivs de asylsökande ansvar. Artikeln konstruerar en bild av att 

asylsökande har fått ansvaret att hålla sitt asylboende rent då personalen inte klarar av 

det, något som underförstått inte går så bra då boendet beskrivs som “Smutsigt och 

trångt”.  

 

“- Vi gör en städning på morgonen och en noggrannare på kvällen. Sen har vi en 

städfirma som kommer hit en gång i månaden. Man kan inte komma ifrån att det lätt 

blir smutsigt när så många personer bor på en liten yta. Vill de boende städa så får 

de förstås gärna göra det. 

Bilden av att det är de boende som måste ansvara för renhållningen bekräftas av 

flera boende.” (“Smutsigt och trångt tycker de asylsökande” Helsingsborgs Dagblad 

18-06-2016) 

 

Trots att artikeln riktar kritik mot boendets och personalens brister antyds det att de 

asylsökande på boendet inte tar det ansvar de har fått samtidigt som en del av kritiken 

faktiskt är att de asylsökande faktiskt måste ta ansvar för städningen vilket ses som ett 

problem. Artikeln gestaltar då asylsökande som en grupp som inte bör behöva ta ansvar 

för städningen på asylboendet men också som en grupp som inte klarar av det. 

 

Även om artiklarna konstruerar asylsökande som annorlunda, som “andra” som inte 

tillhör den konstruerade gemenskapen som inkluderade läsaren, journalisten, det 
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svenska samhället och de icke-asylsökande aktörerna var inte synen på de asylsökande 

likadan. Som vi tar upp i teorikapitlet om “Vi och dem” säger Brune (2004) att hon i 

hennes studier om postkoloniala diskurser fann att antingen konstruerades “den andre” 

nästan som “oss” och därmed borde sträva efter att bli mer som “oss” eller så var “den 

andre” exotisk, annorlunda och/ eller underlägsen. 

 

I våra artiklar fann vi exempel på hur “de andra” i texterna, det vill säga de asylsökande, 

skulle bli mer som “oss” i artiklarna då de redan var nästan som “oss”. Vi fann dock att 

ansvaret för att “de andra” skulle förändras och bli mer som “oss” låg hos den 

konstruerade gemenskapen i artiklarna, hos “oss” snarare än hos “de andra”.  

 

“När det akuta behovet av kläder och skor är tillgodosett ska därefter ett 

integreringsarbete komma igång.” (“Byborna organiserade sina hjälpinsatser” 

Nerikes Allehanda 17-09-2015) 

 

Huruvida integreringsarbetet är viktigt eller hur viktigt det är skrivs inte ut i artikeln. 

Artikeln lyfter fram att näst efter det “akuta behovet” är det integreringsarbetet som 

kommer att dras igång. Det skapar en bild av att näst efter kläder och skor är det 

integreringsarbetet som är det viktigaste när det kommer till att hantera de asylsökande, 

“de andra”. I den gestaltningen av asylsökande tolkar vi det som att artikeln konstruerar 

en bild av asylsökande som tillräckligt lika “oss” för att kunna bli en del av “oss” men 

som just nu är för olika oss för att kunna inkluderas. Artiklarna är dock tydliga med att 

det är “de andra” som ska närma sig oss fastän de andras erfarenheter inte helt förkastas. 

 

“Vi vill engagera och inkludera dessa människor i de aktiviteter som finns i byn, till 

exempel i alla de föreningar som finns. Och vi vill även starta nya aktiviteter som 

kan vara lämpliga utefter önskemål från de asylsökande, säger Anita Maria 

Karlsson.” (“Byborna organiserade sina hjälpinsatser” Nerikes Allehanda 17-09-

2015) 

 

I artiklarna fann vi även exempel på hur asylsökande kunde framställas som annorlunda 

men genom integrationsarbete skulle kunna inkluderas i gemenskapen, i “oss”. Det vill 

säga att det fanns en skillnad mellan asylsökande (icke-svenskar) och det svenska 

samhället men att skillnaden inte var oöverstiglig. 
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“De är själva invandrare och driver en rörelse i köpingen sedan tio år tillbaka. De 

har full förståelse för att ungdomarna beöver ha någonstans att bo men tycker att det 

är fel att placera boendet i villabebyggelse.” (“Nya protester mot asylboende” 

Uppsala Nya Tidning 13-06-2015) 

 

Citatet ovan syftar på en familj. Genom att texten lyfter fram att familjen har invandrat 

till Sverige skapas ett band mellan familjen och de asylsökande, ett band av förståelse 

för varandra då de delar gemensamma erfarenheter och tillhör samma “grupp 

människor”, ett band som en svensk som fötts i Sverige då inte delar. Genom att lyfta 

fram familjens koppling till samhället blir det dock tydligt att familjen, trots det faktum 

att de invandrade till Sverige och var annorlunda, nu tillhör gemenskapen och blev 

svenska. 

 

Vårt resultat skiljer sig därmed något från Brunes då artiklarna konstruerar ansvaret för 

“förändringsarbetet” så att det ligger hos “oss” istället för hos “de andra”. Vi fann även 

andra konstruktioner av “de andra” men dessa skiljde sig från konstruktionen av “den 

andre” som exotisk, annorlunda och/ eller underlägsen, i alla fall så som Brune 

beskriver den. De asylsökande i artiklarna tillskrevs attribut som annorlunda och 

underlägsna i artiklarnas konstruktioner av dem som “de andra” men vi fann även att de 

asylsökande konstruerades som offer, som problem, som hot och som barn vilket vi 

redogör för längre ner. 

 

Vi fann även Brunes andra exempel på hur den “andra” människan kunde konstrueras, 

där “den andra” konstrueras som annorlunda och underlägsen. Ovan lyfter vi fram ett 

exempel på hur svenska aktörer som inkluderas i samhället tillskrivs ansvaret för en så 

kallad “yxattack”, där en boende på ett asylboende anföll en annan med en yxa. Genom 

att artikeln tillskriver andra aktörer ansvaret för händelsen istället för mannen i fråga 

skapas en bild av att han inte bär ansvaret, vilket vi har tagit upp tidigare. Men genom 

att han inte tillskrivs något ansvar för händelsen ses det som naturligt för honom att bete 

sig på det sättet, våldsamt och agressivt, och därför läggs skulden på andra aktörer som 

placerat honom så olämpligt. 

 

“På Blinkarpsgården, där det finns plats för över hundra asylsökande, har 

Migrationsverket valt att enbart placera ensamkommande män. Lennart Pettersson, 

ordförande för Centerpartiet i Svalöv, tror att bristen på social blandning kan vara en 
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grogrund för konflikter.” (“Boende attackerades på asylanläggning” Helsingborgs 

Dagblad 26-06-2015) 

 

Istället för att beskriva händelsen som ett resultat av till exempel en konflikt mellan två 

personer eller en persons agressionsproblem beskrivs händelsen som ett resultat av att 

för många asylsökande män har placerats ihop, och eftersom det implicit är “naturligt” 

för “dessa män” att anfalla varandra med yxa i sådana situationer kan de således inte 

hjälpa det, vilket i sin tur leder till att de inte kan skuldsättas för händelsen. 

 

I artikeln konstrueras en bild av asylsökande som en homogen grupp människor som 

skiljer sig från den icke-asylsökande gruppen människor, då asylsökande män, “de 

andra”, är naturligt våldsammare än män från den konstruerade gemenskapen i artikeln, 

från “oss”. För att tydliggöra vår argumentation kan vi för argumentationens skull sätta 

svenska män i samma situation. Skulle det ses som naturligt för en svensk man att 

anfalla en annan svensk man med en yxa för att dessa män placerats med många andra 

svenska män i ett trångbott hem? Eller skulle det ses som ett “vansinnesdåd” från en 

galning? 

 

 

5.1 Asylsökande som offer 

 

En konstruktion av asylsökande som vi fann i artiklarna var asylsökande som offer. Den 

tydligaste, explicita, delen av offerkonstruktionen blir synlig när artiklarna beskriver de 

asylsökande som “flykting”, “flyktingar” och “flyktingungdomar” samt 

“ensamkommande” (då ensamkommande är ett ord som starkt associeras med ordet 

flykting). Ordet flykting lyfter fram associationer som människor på flykt och 

människor i behov av hjälp, människor som har råkat ut för något så illa att de har 

tvingats att fly. De är alltså offer.  

 

Bilden av de asylsökande som offer då de är flyktingar stärks när bilden av att 

asylsökande är i behov av hjälp stärks. I artikeln “Byborna organiserar sina 

hjälpinsatser” användes orden “hjälpa”, “hjälpinsatser” och “akut behov” när artikeln 

beskriver de asylsökande som precis kommit till byn och deras situation.  
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“- Men det som nu främst ska prioriteras är de asylsökande människornas behov av 

kläder och skor.” 

 

“När de akuta behovet av kläder och skor är tillgodosett ska därefter ett 

integreringsarbete komma i gång.” (“Byborna organiserade sina hjälpinsatser” 

Nerikes Allehanda 17-09-2015) 

 

Genom att använda dessa ord konstruerar artikeln en bild av att de asylsökande är 

väldigt utsatta och behöver stor hjälp, vilket stärker bilden av att de asylsökande är offer 

som utan hjälpen inte kommer att klara sig. För att tydliggöra hur ordvalen i artikeln 

stärker gestaltningen av asylsökande som offer kan ordet “hjälp” jämföras med till 

exempel ordet “stöd”. Båda orden syftar på att en person underlättar något för någon 

annan men “hjälp” ger en bild av att personen inte klarar sig utan “hjälpen” medan 

“stöd” kan ges till någon som ändå hade klarat sig måttligt bra utan stödet. Då de 

asylsökande i texten är i behov av “hjälp” blir deras situation mer akut och allvarlig 

vilket då kan sättas i relation till den andra aktören i artikeln, de bybor som bestämt sig 

för att hjälpa de asylsökande som kommit till deras by. Dessa bybor blir synonyma för 

hela byn i artikeln då deras handlingar får stå för hela byn. 

 

“Och samma dag hade byn mobiliserat krafterna och påbörjat sitt hjälparbete.” 

(“Byborna organiserade sina hjälpinsatser” Nerikes Allehanda 17-09-2015) 

 

Artikeln konstruerar en gemenskap där hela byn ingår, inte bara byborna som har 

engagerat sig utan även byn överlag. Genom att artikeln har en bild med loggan “#Vi 

bryr oss NA” samt en faktaruta där det redogörs för hur läsaren själv kan vara med och 

bidra till hjälpen inkluderas även journalisten och läsaren samt samhället i stort. En 

gemenskap som ska hjälpa de asylsökande, vilka då utesluts från gemenskapen. 

 

“- I april fick vi på ett informationsmöte veta om planerna för anläggningarna i 

Nyhyttan, och att ett asylboende var en del i dessa planer. Och då bildade vi en 

samordningsgrupp som skulle vara beredd att hjälpa till när de asylsökande skulle 

komma, säger Kristina Dybeck.” (“Byborna organiserade sina hjälpinsatser” Nerikes 

Allehanda 17-09-2015) 

 

Påståendet om att de asylsökandes “behov av hjälp” är lika stort som journalisten och 

aktörerna i artikeln påstår ifrågasätts inte utan får alltigenom artikeln en hög modalitet. 
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Det behöver inte heller förklaras då vi tolkar det som att artikeln utgår från en 

förförståelse hos läsaren som är införstådd i att asylsökande är “i behov av hjälp”. 

 

Det bildades ett motsatsförhållande i artikeln där “vi”, den konstruerade gemenskapen, 

blir det som de asylsökande inte är. “Vi” är inte i akut behov av hjälp, “vi” måste inte 

integreras och “vi” har kläder så det räcker och “vi” är inga offer. “Vi” har det bra och 

måste därför ta hand om “dem” som inte har det bra. Det blir också ett 

beroendeförhållande i artikeln då de asylsökande behöver hjälp enligt artikeln, hjälp 

som de snälla byborna bidrar med vilket sätter “dem”, de asylsökande i en 

beroendeställning till “oss”, då byborna i förstahand men även den konstruerade 

gemenskapen som skapas i texten.  

 

I samma artikel lyfts en stor och organiserad hjälpinsats vars syfte är att hjälpa de 

asylsökande fram. Artikeln lägger stort fokus på att den är organiserad, att många är 

delaktiga och att den är omfattande.  

 

“Och samma dag hade byn mobiliserat krafterna och påbörjat sitt hjälparbete.” 

(“Byborna organiserade sina hjälpinsatser” Nerikes Allehanda 17-09-2015) 

 

Att beskriva hjälpinsatserna som stora och omfattande hade inte varit förståeligt om inte 

artikeln lagt fram de asylsökandes situation som allvarlig och akut. Märk även 

användningen av uttrycket “mobilisera krafterna”, ett uttryck som ger en militär klang. 

Genom att använda ord som “mobilisera” antyder artikeln att situationen är mer av ett 

problem än en utmaning, det ges en negativ ton vilket får bilden av de annalkande 

asylsökandena att framstå som någonting stort och allvarligt vilket kräver en 

mobilisering, de är en påfrestning. 

 

Att hjälpinsatserna nu är så omfattande konstruerar en bild av att asylsökande är utsatta 

och förtjänar hjälp, vilket stärker deras offerroll. Artikeln klargör också att byn (där 

hjälpinsatserna görs) hjälper de asylsökande, vilket betyder att inga asylsökande är med 

i själva hjälparbetet utan enbart får ta emot stödet. “Dem” är en påfrestning för “oss” då 

“dem” är många, utsatta och i behov av hjälp, i behov av “vår” hjälp.  

 

I artiklarna kunde vi också urskilja en annan typ av offerkonstruktionen av asylsökande 

där de inte är offer i sin roll som flykting utan som offer för myndigheters, kommuners 
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och asylboendens bristfälligheter, misstag och handlingar. I den gestaltningen 

konstrueras en bild av de asylsökande som bor på asylboenden som utsatta och hjälplösa 

när det kommer till myndigheternas, kommunernas och asylboendenas handlingar. När 

artiklarna konstruerar asylsökande som offer blir de även “de andra”. Genom att berätta 

att det är just asylsökande tydliggörs det att de inte är svenskar vilket etablerar en 

skillnad mellan de asylsökande och svenskar där de asylsökande inte inkluderas i 

artiklarnas gemenskap. Artiklarna berättar om hur “de andra” behandlas fel av 

maktinnehavare och därmed blir offer utan eget ansvar (allmänt sett brukar ansvaret för 

en händelse inte läggas på offret) men tydliggör att det inte är “vi” som drabbas. 

 

“Centerpartiet i Svalöv har vid flera tillfällen kritiserat Attendo för att göra för lite 

för att aktivera de asylsökande. På Blinkarpsgården, där det finns plats för över 

hundra asylsökande, har Migrationsverket valt att enbart placera ensamkommande 

män. Lennart Pettersson, ordförande för Centerpartiet i Svalöv, tror att bristen på 

social blandning kan vara en grogrund till konflikter.” (“Boende attackerades på 

asylanläggning” Helsingborgs Dagblad 26-06-2015) 

 

Innan citatet klargörs det att någonting allvarligt har hänt (en boende attackerade en 

annan med en yxa) på asylboendet Blinkarpsgården. Artikeln väljer att lyfta fram kritik 

mot Migrationsverket och Attendo (som driver asylboendet). Genom att lyfta fram 

kritiken mot Migrationsverket och Attendo skapas en bild av att dessa aktörer är 

ansvariga för den allvarliga händelsen och att de asylsökande har blivit offer för de 

andra aktörernas misstag. Istället för att vara personer, individer, som är ansvariga för 

sig själva blir de enbart “asylsökande offer” som klumpas ihop till en grupp, som 

“asylsökande” som är en homogen social grupp som inte är ansvarig för sina egna 

handlingar och som inte heller är en del av “oss”. 

 

Då de asylsökande inte själva är ansvariga men ändå påverkas (negativt) skapas en bild 

av dem som offer. Offerbilden stärks av att de asylsökande, när de får uttala sig, får 

uttala sig om hur de själva påverkas och deras åsikter men deras kommentarer tillskrivs 

låg modalitet i artiklarna. Artiklarna skriver att de “klagar” eller dementerar deras 

kommentarer med motkommentarer vilket stärker bilden av asylsökande som utsatta 

offer utan auktoritet som är utelämnade åt andra aktörer. De asylsökande kan på sin 

höjd föreslå något men artiklarna lämnar rätten att dra de slutgiltiga slutsatserna till 

andra aktörer. 
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“Abdu Majeed, läkare från Syrien, [en av de boende på det aktuella asylboendet] ser 

inte bara brister i hygienen utan pekar också på att flera av hans vänner kommit till 

honom och klagat på magsmärtor.  

- Många av mina vänner har kommit till mig med magsmärtor. När de beskriver sina 

problem så låter det som att det kan vara maten vi får. Den kanske inte är tillredd på 

rätt sätt.  

Aida Malkoc, enhetschef på Migrationsverket, säger att hon tänker undersöka 

uppgifterna från de boende.  

- Det här är ingenting jag fått kännedom om men jag kontakta leverantörerna för att 

höra om de fått klagomål och vad de tänker göra.” (“Smutsigt och trångt tycker de 

asylsökande” Helsingsborgs Dagblad 18-06-2016) 

 

Både när asylsökande konstrueras som offer i sin roll som flyktingar och som offer för 

samhälleliga institutioner (Migrationsverket, kommuner eller asylboenden) beskrivs de 

som passiva i den betydelsen att de inte aktivt gör någonting för att ändra på situationen. 

Detta gör att vi tolkar att båda dessa konstruerade offergestaltningar av asylsökande 

innefattar ett passivt element hos de asylsökande när det kommer till att själva arbeta för 

att lösa situationen och ta sig ut från offerrollen. När de asylsökande konstrueras som 

offer gestaltas de moraliska bedömningarna i artiklarna som att “vi”, någon annan, 

måste hjälpa “dem” då de inte klarar sig utan “oss”. Ansvaret behöver inte hamna hos 

den konstruerade “vi-gemenskapen” som helhet i artiklarna men den hamnar bland 

aktörer som tolkas som svenska, såsom Migrationsverket, vilket stärker bilen av att “vi” 

måste ta hand om och har ansvar för “dem”. 

 

 

5.2 Asylsökande som ett problem 

 

I artiklarna fann vi en problemgestaltning, både för samhället på ett myndighets- och 

samhällsplan där asylsökande var problematiska för Migrationsverket på ett mer lokalt 

plan där grannar till asylboenden (därmed asylsökande) ansåg att de var ett problem. 

Det skulle även kunna kallas för ett myndighetsplan och ett privat plan. 

 

På det samhälleliga planet konstruerades asylsökande som ett problem för 

Migrationsverket då det var problematiskt för dem att hantera de asylsökande. I 

artiklarna blir de asylsökande problematiska för Migrationsverket då Migrationsverket 
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har ansvar för asylboendena. Något som är intressant att påpeka är att fastän de 

asylsökande gestaltas som ett problem för myndigheter (Migrationsverket) så lägger 

inte artiklarna skulden helt och hållet på de asylsökande. Artiklarna konstruerar även 

problem som bottnar i Migrationsverkets misstag vilket minskar Migrationsverkets 

legitimitet.  

 

Det skiljer sig från vad Brune (1998) fann i sin forskning om nyhetsrapportering om 

flyktingar då hon fann att de svenska myndigheterna beskrevs som legitima och 

arbetade med problem som inte var orsakade av dem. 

Artiklarna ger Migrationsverket det yttersta ansvaret för asylboendena samtidigt som 

asylboendena beskrivs som problematiska. I artiklarna beskrivs asylboenden som 

konfliktfyllda platser där allvarliga händelser inträffar, med dålig luft och som är 

måltavlor för attentat. På det sättet stärks bilden av att asylsökande indirekt är 

problematiska. 

 

“Aida Malkoc, enhetschef på Migrationsverket i Malmö, väljer att tona ner 

onsdagens händelse. 

- Det är en allvarlig händelse med Blinkarpsgården är inget undantag.” (“Boende 

attackerades på asylanläggning” Helsingborgs Dagblad 26-06-2015) 

 

Till skillnad från konstruktionen av asylsökande som problem för Migrationsverket 

innebär problemkonstruktionen på det privata planet just problem för privatpersoner och 

samhället runt omkring asylboendet. Artiklarna gestaltade asylboenden med 

asylsökande som ett problem för människorna som bor runt omkring. Genom att lyfta 

fram reaktioner från personer som bodde i närheten av asylboendena stärks 

gestaltningen av asylboenden och asylsökande som problem. Reaktionerna från 

omgivningen kunde vara olika, antingen klagomål och kritik mot placeringen av 

asylboendet eller stöd för att kunna hjälpa de asylsökande och därmed motverka ett 

problematiskt asylboende men i båda fallen så gestaltas asylboenden som 

problematiska.  

 

I en artikel byggs nyheten upp på ett citat som berättar att “byborna” organiserade sig 

för motverka ett problematiskt boende. 
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“- Vi bestämde att asylboendet i Nyhyttan inte ska bli ett boende med problem och 

polisbesök som tidningarna skriver om, utan att det här ska bli ett boende där 

människor trivs. Och då krävs det att vi som bor här i byn hjälper till, säger Lars 

Gille.” (“Byborna organiserade sina hjälpinsatser” Nerikes Allehanda 17-09-2015) 

 

Betydelsen av citatet kan tolkas som att så länge de asylsökande trivs på boendet 

kommer asylboendet inte att bli problematiskt och få polisbesök men att det krävs 

arbete, arbete från byn för att motverka den skräckbilden. Då boendet, själva 

byggnaden, inte skulle kalla till sig polisbesök på egen hand får citatet tolkas som att 

det är asylsökande som i grunden är problematiska. Det kan möjligen tolkas som att 

asylsökande är problematiska i större grupper men de asylsökande och problematik 

kopplas likväl ihop. 

 

Ingenstans i artikeln finns det någon kritik mot eller ifrågasättning av satsen att 

asylboenden till sin natur är problematiska, snarare fungerar resten av artikeln till att 

stärka den uppfattningen genom att alla hjälpinsatser verkar göras för att motverka just 

ett problematiskt boende. På det sättet får den satsen en hög modalitet i artikeln. Vilken 

typ av problem som asylboendet skulle ha resulterat i redogör inte artikeln för men 

artikeln blir ändå begriplig. Det kan då tolkas som att artikeln förutsätter att läsaren är 

“införstådd” (alltså har en förförståelse) i att asylboenden och asylsökande är 

problematiska. Den förförståelsen används även i en annan artikel där artikeln inte rakt 

ut säger att människor inte vill bo nära asylboendet och asylsökande men vi tolkar det 

ändå som att läsaren förstår att så är fallet.  

 

“De är också oroade över att marknadspriserna på villorna i området kommer att 

sjunka om boendet blir permanent, samma oro som grannarna till det planerade 

boendet i Svanby uttryckte. 

Alla här har lagt ner flera miljoner på sina villor, de pengarna får vi aldrig tillbaka 

om det blir ett asylboende här, säger Naciye Yildiz.” (“Nya protester mot 

asylboende” Uppsala Nya Tidning 13-06-2015) 

 

Genom att använda läsarens “förförståelse” om problematik kring asylboenden och 

asylsökande görs artiklarnas citat förståeliga. Då läsaren inte behöver läsa om vad 

problematiken faktiskt består av och hur den ser ut i texten för att förstå vad artikeln 

menar kan den förförståelsen ses som naturlig och odiskutabel, något som stärker bilden 

av asylboenden och asylsökande som problem. 



  
 

   47 

 

De asylsökande förminskas då ner till ett kollektiv som innebär problematik för 

omgivningen. Det är som problem för omgivningen som det asylsökande kollektivet får 

sin identitet, som ett problem för “oss”, för de icke-asylsökande i det svenska samhället. 

När de asylsökandes identitet konstrueras som ett problem konstrueras de utifrån 

artiklarnas konstruerade gemenskaps syn på dem, istället för hur de ser på sig själva. 

Artiklarnas konstruerade gemenskap står för samhället medan “de andra” finns enbart 

då “de” är ett problem för “oss”. En person som definieras som asylsökande i artiklarna 

blir då ansvarig för och representativ för det asylsökande kollektivet och personens 

handlingar och citat ses som en konsekvens av personens status som asylsökande i 

Sverige istället för personens egna historik, erfarenheter och karaktär.  

 

 

5.3 Asylsökande som ett hot 

 

Konstruktionen av asylsökande som hot är snarlik bilden av asylsökande som problem, 

man skulle kunna se “hot” som ett problem i artiklarna. Vi väljer ändå att redovisa dessa 

två konstruktioner separat då vi anser att hot innebär en annorlunda problematik, en 

problematik som spelar på en fara för livet och därför fungerar på ett annat sätt. 

 

Konstruktionen av asylsökande som hot syftar inte till att asylsökande själva kommer 

att anfalla någon utan på asylsökande och asylboenden som måltavlor för attentat vilket 

i sin tur innebär ett hot mot grannarna som skulle kunna drabbas av eventuella attentat 

som varit ämnade mot asylboendet. Hotet kommer alltså egentligen från de eventuella 

attentatsmännen men i artikeln “Nya protester mot asylboende” (UNT) fokuserar 

problematiken på ett asylboendet istället, vilket skapar en bild av att det är asylboendet 

och dess boende som är problemet och inte till exempel de eventuella attentatsmännen. 

Då artikeln konstruerar asylboendena som ett hot istället för de eventuella 

attentatsmännen blir det även logiskt för artikeln att göra den moraliska bedömningen 

av att det är asylboendet och de asylsökande som är problemet och därför borde flyttas.  

 

“När det planerade asylboendet för ensamkommande ungdomar i Svanby stötte på 

patrull flyttades fokus till Bäggeby där ett tillfälligt boende finns. Men även här hörs 

protester från grannar i området.” (“Nya protester mot asylboende” Uppsala Nya 

Tidning 13-06-2015) 
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Genom att artikeln konstruerar asylboendet och de asylsökande som faror och hot läggs 

skulden på “de andra” istället för de eventuella gärningsmännen. Gärningsmän som vi 

tolkar skulle varit svenskar, alltså en del av “oss” då vi tolkar “oss” som en svensk 

gemenskap. Genom att artikeln skriver över hotet på de asylsökande behöver inte 

artikeln vara självkritisk, då problemet inte ligger hos artikelns konstruerade gemenskap 

utan hos “de andra”. 

 

Artikeln bygger gestaltningen av asylboenden som ett (indirekt) hot på en förförståelse 

hos läsaren som “vet” att asylboendet allmänt sett har en hotbild mot sig. 

 

“- Alldeles nyligen slängdes det in brandbomber mot två asylboenden och samma 

sak kan hända här, tillägger Mehmet Yildiz.” (“Nya protester mot asylboende” 

Uppsala Nya Tidning 13-06-2015) 

 

Artikeln ifrågasätter inte satsen att alla asylboenden har en hotbild mot sig eller hur stor 

risken är för att samma sak ska hända “här” vilket gett påståendet en hög modalitet. Den 

ifrågasätter inte heller hur stor risken är att grannarna till asylboendet skulle drabbas av 

ett eventuellt attentat. Genom att artikeln lyfter fram grannarnas oro och hur nära 

grannarnas hus som asylboendet ligger utan att specificera varför den informationen är 

relevant stärker artikeln gestaltningen av asylboenden och asylsökande som hot. 

 

“- Vi är oroliga, säger Mehmet och Naciye Yildiz vars några år gamla villa ligger ett 

fåtal meter från Bäggeby dagcenter, som var tänkt att omvandlas till förskola men 

som nu är tillfälligt hem för ett antal asylsökande ungdomar.” (“Nya protester mot 

asylboende” Uppsala Nya Tidning 13-06-2015) 

 

Då artikeln inte redogör för ett specifikt asylboende som ett möjligt mål för ett attentat 

skapas en bild av att alla asylboenden i Sverige är eventuella mål. Det skapas också en 

bild av att personer i ett asylboendes närhet är i fara vilket då stärker gestaltningen av 

asylboenden och asylsökande som hot. Genom att konstruera dem som asylsökande och 

inte en del av samhället blir det inte heller samhället som hotas av eventuella attentat 

utan samhället, “vi” hotas av att ha asylboenden och asylsökande (dem) i närheten.  
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5.4 Asylsökande som omogna/ barn 

 

En konstruktion av asylsökande i artiklarna som vi fann var kontruktionen av de 

asylsökande som barn och/ eller omogna där nyheter gestaltas som en förälder kontra 

barn-situation. Den gestaltningen blir dels synlig genom hur de asylsökande beskrevs i 

artiklarna och dels genom deras relation till de övriga aktörerna. Genom att beskriva de 

asylsökandes handlingar och kommentarer som att de “vägrade”, “klagar” och gick på 

“utflykt” skapar artiklarna en bild av att asylsökande beter sig som barn. Genom att en 

artikel till exempel använder ordet klagar när den redogör för bosatta asylsökare på ett 

asylboendes kritik mot boendet minskar betydelsen i problematiken som lyfts fram då 

kritiken ger ett barnsligt intryck. Missnöjet uttrycks men på ett negativt, barnsligt sätt 

och artikeln ger satsen en “hedge”. 

 

“Men flera vi pratar med klagar på små och trånga rum, få duschar och toaletter och 

inga utrymmen där det går att studera.” (“Smutsigt och trångt tycker de 

asylsökande” Helsingsborgs Dagblad 18-06-2016) 

 

Genom att konstruera asylsökande som barn sätts de i motsats till andra aktörer i 

artiklarna som tillskrivs högre auktoritet och gestaltas som vuxna, med rätten att dra 

slutsatser. 

 

“En av dem som kom med bussen sade att han blev chockad när han kom in på 

Blinkarpsgården. 

Stället är förfärligt, litet, skitigt, och mitt i ingenting. 

Blinkarpsgården drivs av vårdbolaget Attendo, och boendets chef Sonja Spirovska 

säger att de asylsökande uttalade sig negativt innan de ens sett sina rum. 

Uttalandet kom innan de varit inne och sett hur här ser ut.” (“Smutsigt och trångt 

tycker de asylsökande” Helsingsborgs Dagblad 18-06-2016) 

 

Det kan kopplas ihop med det som vi lyfte fram tidigare, nämligen att asylsökande inte 

tillskrivs ansvar i artiklarna. Genom att de inte har ansvar blir de tvungna att klaga då de 

själva inte kan påverka situationen, ungefär som barn. “De” blir då som barn medan 

auktoriteten kommer från samhället, från “oss”, som “de” inte är en del av. 

 

Artiklarna talar också för de asylsökande och berättar om vad de asylsökande tänker 

utan att det är direkt kopplat till deras citat. Det ger en bild av att journalisten är bättre 
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lämpad för att beskriva de asylsökandes åsikter än de själva, vilket ofta är ett sätt som 

journalister skriver om barn och deras åsikter. 

 

“Den friska luften uppskattades även av Raafat Almushaiad från Irak. 

- Jag gillar mest städer men tycker om att besöka naturen då och då, säger han. 

(“Gröna fötter gick” Helsingborgs Dagblad 18-06-2015) 

 

Genom att artiklar talar för de asylsökande även när det kommer till deras erfarenheter 

stärks bilden av att de asylsökande inte kan tala för sig själva, eller att “det blir bäst” om 

journalisten tolkar det de asylsökande har gjort. 

 

“I samband med att stranden städades lärde sig gruppen också mer om vilken 

inverkan vi människor har på miljön.” (“Gröna fötter gick” Helsingborgs Dagblad 

18-06-2015) 

 

Artiklarna tenderar också att låta andra aktörer komma tills tals och definiera problem 

och slutsatser utan att låta någon asylsökande som berörs uttala sig. Andra aktörer 

tillskrivs ansvar, auktoritet och tillåts därmed att uttala sig. Då de asylsökande inte får 

uttala sig skapar artiklarna en bild av att deras åsikter inte är tillräckligt viktiga för att 

höras i artikeln, trots att nyheten i högsta grad berör dem. Även det kan kopplas till en 

konstruktion av de asylsökande i artiklarna som barn, då barn ofta berörs av nyheter 

men sällan ges en betydande roll i presentationen av nyheten. 

 

När artiklar konstruerar asylsökande som barn och omogna blir deras relation till andra 

icke-asylsökande aktörer i artiklarna intressanta då dessa aktörer kan tilldelas en typ av 

förälder- eller vuxenroll i nyhetens gestaltning, som vuxna som tar hand om de 

asylsökande men som också “vet bäst” och därmed får uttala sig i artiklarna. 

 

“- Många av de som har anlänt hit äger bara kläderna de har på kroppen, säger 

Kristina. En omfattande klädinsamling startar därför nu i byn. Motionshallen i 

Nyhyttan blir insamlingscenter med öppehållande tre kvällar i veckan.” (“Byborna 

organiserade sina hjälpinsatser” Nerikes Allehanda 17-09-2015) 

 

Artiklar fråntar de asylsökande rätten att själva definiera sig och sin situation vilket 

skapar en bild av dem som barn. 
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“- Vi tycker att det här är fel plats, både för ungdomarna [dem asylsökande i 

artikeln] och för oss som bor i området. Ungdomarna behöver röra på sig, inte sitta 

instängda på ett boende. Hälsohuset är ett bättre alternativ, där är det mer aktivitet 

för ungdomarna som ändå har nära till centrum och skola.” (“Nya protester mot 

asylboende” Uppsala Nya Tidning 13-06-2015) 

 

Påståendet i citatet ovan har en hög modalitet i artikeln vilket också legitimerar att de 

asylsökande inte behöver höras i texten, då citatet berättar “hur det är” enligt artikeln. 

Värt att notera i citatet ovan är att det handlar om ungdomar, asylsökande ungdomar, 

men att sättet som artiklarna låter andra aktörer tala för asylsökande även används när 

det handlar om vuxna människor. 

 

“- Ingen har blivit skadad, det är det viktigaste, säger Sonja Spirovska, chef för 

Attendos boende i Binkarpsgården, som inte vill säga mer. Att det är dålig stämning 

på det kritiserade asylboendet är känt sedan länge.” (“Boende attackerades på 

asylanläggning” Helsingborgs Dagblad 26-06-2015) 

 

Sättet som artiklarna fråntar de asylsökande rätten att tolka sina egna situationer liknar 

det som Brune (2000) funnit vid analyser av svensk journalistik om “de andra”, då sättet 

som artiklarna inte tillmäter “de andra” förmågan att själva tolka sina situationer 

förbarnsligar “de andra”. Att artiklarna då “förbarnsligar” asylsökande skapar (som 

tidigare nämnt) en bild av att asylsökande inte kan eller bör uttala sig om sina egna 

situationer då deras uttalanden inte anses riktiga eller korrekta. 

 

 

6 Sammanfattande resultat och analys 

 

Här kommer vi att sammanfatta vår analys och våra resultat för att sedan återkoppla 

dem till våra teorier, frågeställning och vårt syfte.  

 

Postkolonial teori menar att “den andre” kan nekas möjligheten att själv få definiera sig 

i postkoloniala diskurser. Istället konstrueras “den andres” identitet utifrån ett “vi”-

perspektiv och ges en identitet utifrån “vårt” perspektiv. I vår analys fann vi fyra olika 

konstruktioner av “den andre”, nämligen konstruktionen som offer, problem, hot och 

som omogna/ barn. Dessa fyra konstruktioner av asylsökande i artiklarna kan också ses 
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som fyra olika versioner av “Vi och dem”-diskursen, som offerdiskursen, 

problemdiskursen, hotdiskursen och barndiskursen. Fyra diskurser som alla utgår från 

en konstruerad gemenskap i artiklarna som de asylsökande exkluderas ur och därmed 

konstrueras som en underordnad homogen social grupp.  

 

Texter är en form av kommunikativa händelser, där det förutsett att en text skrivs av 

någon baserat på tidigare kommunikativa händelser men också riktar sig mot en 

eventuell läsare och en framtid som kommer att innehålla andra texter, texter som 

kommer att fungera som svar på tidigare texter. Texter står aldrig ensamma. Artiklarna i 

denna studie står alltså per definition inte ensamma som isolerade kommunikativa 

händelser, utan är en del av en (eller flera) intertextuell kedja. I artiklarna beskrivs vissa 

människor som asylsökande. Detta utan att förklara varför just dessa människor 

beskrivs utifrån sin asylstatus medan andra personer i artiklarna beskrivs utifrån andra 

aspekter. 

 

Att vissa personer ändå beskrivs som asylsökande och det accepteras som en rimlig 

förklaring av dessa människor kan tolkas som att tidigare kommunikativa händelser har 

använt den beskrivningen och att artiklarna i vår studie då kan ses som en länk i en 

intertextuell kedja som fortsätter att förmedla bilden av beskrivningen av vissa personer 

utifrån deras asylstatus är legitim, speciellt då personerna i fråga inte ännu har beviljats 

asyl av landets myndigheter. Enligt Faircloughs tredimensionella modell av 

kommunikativa händelser är en kommunikativ händelse dels en text i sin form av 

språkbruk men också en del av en social praktik. När då artiklarna använder sig av 

benämningen asylsökande i beskrivningen av vissa människor är det inte bara ett 

resultat av artikelns del av en intertextuell kedja utan också ett resultat av den sociala 

praktik som artikeln är en del av. 

 

Interaktionen mellan en kommunikativ händelses textuella dimension och dess sociala 

praktiks dimension är indirekt, dessa två dimensioner interagerar via den 

mellanliggande diskursiva praktikens dimension. Via tolkningsramen “Vi och dem”, 

som är ett sätt att tolka den diskursiva dimensionen i till exempel nyhetstexter, kan 

kopplingen mellan artiklarnas beskrivning av vissa personer som asylsökande på ett 

textuellt plan kopplas till den social praktikens dimension. När artiklarna konstruerar en 

gemenskap mellan tidningen, läsaren och vissa aktörer i artiklarna samtidigt som 
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artiklarna exkluderar människorna som benämns som asylsökande skapas en distinkt 

skillnad mellan de som tillhör gemenskapen och de som inte gör det, en skillnad som 

klargörs utefter olika människors rätt att vara i landet.  

 

Då skillnaden mellan “oss” i gemenskapen och “dem” utanför tydliggörs genom 

personernas asylstatus verkar den skillnaden viktig. Människors asylstatus konstrueras 

som en viktig aspekt hos människor som legitimerar gränsdragning mellan människor. 

När artiklar sedan tilllåter personer som inkluderas i den konstruerade gemenskapen att 

dra det slutgiltiga sammanfattningarna och tillskriver dessa personer mer ansvar och 

legitimitet stärker det bilden av att människor som tillhör gemenskapen står i en högre 

position med mer kunskap, makt och betydelse vilket i kontrast sätter dem som 

exkluderas ur gemenskapen i ett motsatsförhållande där de inte tillskrivs kunskap, makt 

och betydelse. 

 

Det kan tolkas genom postkolonial teori, då den säger att människor som tillhör “de 

andra” bemöts som företrädare för sin kultur eller etnicitet istället för att bemötas som 

individer i “västerländska” länder. Teorin menar sedan att skiljandet mellan ett 

europeiskt “vi” och ett icke-europeiskt “dem” legitimerar skiljandet och diskriminering 

av vissa sociala grupper. Genom artiklarnas sätt att beskriva vissa människor som 

asylsökande, exkludera dem från den konstruerade gemenskapen och konstruera andra 

aktörer som mer betydelsefulla kan det ses som konventionellt bruk av språk. Genom att 

använda “vi och dem”-diskursen konventionellt kan det tolkas som att artiklarna 

reproducerar diskursen vilket tyder på fortsatt stabilitet av dels den samhälleliga 

diskursordningen men också den mediala diskursordningen.  

 

Det kan argumenteras för att “vi och dem”-diskursen i artiklarna syftar mer på 

kulturkrockar och diskriminering mellan svenskar kontra icke-svenskar snarare än 

mellan människor från “västvärlden” och människor som exkluderas ur “västvärlden”. 

Vår motargumentation består av två delar. Först menar vi att en svenska kontra icke-

svenska medborgare-diskurs kan tolkas som en version av, ett uttryck för, de 

postkoloniala tankestrukturerna om överlägsenhet mot “de andra”. Den andra delen av 

vår motargumentation består av två delar. Först kan vi analysera orden flykting och 

asylsökande. De två orden förknippas i första hand i dagens samhälle till människor 

som är i nöd men också till människor som inte kommer från västvärlden. Sedan kan vi 
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titta på vart vart dem som söker asyl i Sverige idag kommer ifrån. 2015 kom den absolut 

största delen av den gruppen från Syrien, Afghanistans och Irak och av de femton 

största nationaliteterna var endast tre stycken europeiska (Kosovo, Serbien och 

Albanien) (Migrationsverket, 2015). Dessa personer kommer alltså för det mesta från 

länder som kan räknas som exkluderade ur begreppen västvärlden och 

exkolonialmaktsländer.  

 

Vi fann dock även exempel på hur vissa asylsökande (då de ändå beskrevs som 

asylsökande) tillskrevs en viss auktoritet och i samband med det även tog ett steg bort 

från att enbart vara en exponent för asylsökande utan även blev en individ. Genom att 

lyfta fram att en man är läkare kommer en läkardiskurs in i en av artiklarna som menar 

att läkare har insyn och kunskap om sjukdomar och kroppsliga besvär. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) säger är att diskursordningar är system som styr över de 

diskurser och kommunikativa händelser som finns inom diskursordningen men att 

diskursordningen även påverkas av de diskurser och kommunikativa händelser som sker 

inom diskursordningen, relationen är så att säga ömsesidig. Att använda existerande 

diskurser kreativt och inom nya diskursordningar menar Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) är extra effektivt vid förändring av diskursordningar. När artikeln använder 

läkardiskursen och kombinerar den med “vi och dem”-diskursen kan det ses som 

kreativt språkbruk som påverkar och förändrar diskursordningen indirekt genom den 

diskursiva dimensionen. Det kan också ses som en ideologisk maktkamp där en 

läkardiskursen står för ett sätt att tänka, en social praktik, där en läkare har insyn och 

auktoritet när det kommer till sjukdomar och kroppsliga besvär samtidigt som en 

postkolonial tankestruktur tar sig uttryck genom en “vi och dem” - diskurs som menar 

att människor som tillhör “de andra” inte har samma auktoritet som människor som 

tillhör “oss”. 

 

Sammanfattande genomsyrade “vi och dem”-diskursen artiklarna om asylboendena. 

Den uttryckte sig på olika sätt, vilket kan tolkas som olika sätt att se på asylsökande där 

de kunde ses som problematiska eller som personer som behövde hjälp och stöd, men 

asylsökande som en social, homogen grupp som utmärkte sig och skiljde sig från andra 

aktörer och från den konstruerade gemenskapen i texterna. “Vi och dem”-diskursen 

kunde sättas mot andra diskurser och tvingas till textuell förhandling i artiklarna och 

som kan ses som förändring inom samhällsordningen men genom att samtidigt 
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reproducera en postkolonial “vi och dem”-diskurs kan det även ses som en generell 

stabilitet inom diskursordningen men med vissa mindre förändringar. 

 

 

7 Diskussion 

 

I vårt resultat har vi kunnat se att sättet som artiklarna har gestaltat nyheter om 

asylboendet textuellt, och i dessa gestaltningar även sättet som de konstruerat 

asylsökande, har en ideologisk koppling. En koppling till ett postkolonialistiskt 

tankesätt som legitimerar skiljandet mellan människor baserat på etnicitet och kultur. 

Brune menar att tolkningsrepertoarer efter kolonialismen finns kvar som spillror i 

dagens samhälle och tar sig uttryck genom skiljandet och diskriminering mellan 

människor. Dessa spår efter kolonialismens tankestruktur har även vi sett i vår studie. 

Nyheterna om asylboenden gestaltas efter ett postkolonialistiskt synsätt på “vi och 

dem”, där “vi” är överlägsna “dem” och där asylsökande konstrueras som “de andra” i 

dessa gestaltningar. Det skapas en överlägsen gemenskap i texterna som de asylsökande 

exkluderas ur. I enskilda artiklar kan gemenskapen ses som lokal till byn eller det lokala 

samhället men skiljandet mellan de asylsökande och de andra aktörerna går mellan vilka 

som tillhör det “svenska samhället” och vilka som inte gör det. 

 

Vi har dock även funnit hur postkolonialismens sociala praktik inte är statisk och stabil. 

Synen på de asylsökande, synen på “de andra”, var inte likadan i alla artiklar och vi fann 

även exempel på hur gränsen mellan “vi” och “dem” suddades ut genom kreativt 

språkbruk. Den övergripande bilden, den sociala praktiken, som skiljde på “oss” och 

“dem” fanns med även där men genom kreativt språkbruk som utmärkte sig genom 

interdiskursivitet såg vi ett tecken på att diskursordningen är föränderlig. En viss 

diskursiv förändring i den postkoloniala diskursordningen. 

 

En viss förändring i diskursordningen alltså, men det övergripande resultatet från 

analyserna är ändå att artiklarna legitimerar postkolonialismens sociala praktik genom 

konventionellt språkbruk. Dock anser vi det viktigt att poängtera att det inte finns en 

ideologi i samhället utan flera olika, som är i ständig konkurrens om kulturell hegemoni 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Artiklarna har inte enbart blivit till baserat på en 

ideologi och ett annat teoretiskt perspektiv hade kunnat generera andra slutsatser från 



  
 

   56 

artiklarna. Våra teoretiska perspektiv har utgått från teorier om postkolonialism vilket 

har resulterat i att vi undersökt artiklarna utifrån just det perspektivet och därmed kan 

uttala oss om artiklarna utifrån just ett postkolonialistiskt ideologiperspektiv (med en 

viss ödmjukhet, naturligtvist) men vi vill poängtera att våra slutsatser kring varför 

artiklarna såg ut som de gjorde inte är de enda slutsatserna. Det kan ses som kritik mot 

vårt metodval, då vi, genom att ha smalnat av oss till ett specifikt teoretiskt perspektiv, 

inte kunde komma fram till mer heltäckande slutsatser på grund av vårt metodval. Men 

syftet med studien var inte att komma fram till mer heltäckande vilket vi anser gjorde 

metod - och teorivalet legitimt för vår studie. 

 

Syftet med studien var att undersöka nyhetsartiklarns ideologiska koppling till 

postkolonialism utifrån ett kritiskt perspektiv, vilket gjorde det logiskt för oss att 

använda oss av en kritisk diskursanalys. Vid en CDA är metoden hårt kopplad till 

teorier om diskurser och makt vilket gjorde det möjligt för oss att kunna förklara vårt 

resultat och se kopplingar mellan vad artiklarna faktiskt skrev och ideologiska 

maktförhållanden. En brist med vår studie och vårt metodval var att kombinationen 

fallstudie och kritisk diskursanalys gjorde det svårt för oss att komma med några mer 

generella slutsatser kring hur “vi och dem”-diskursen förändras i samhället och i 

medier. Vi kunde se hur diskursen tog sig uttryck i artiklarna som vi analyserade men 

det var svårt för oss att sätta det i kontext med andra artiklar och kommunikativa 

händelser och se hur diskursen vi fann förhöll sig jämfört med andra texter, vilket 

hindrade oss från att dra mer generella slutsatser om “vi och dem”-diskursen i 

lokaltidningar. 

 

En sak som vi anser vara viktig att diskutera kring är vårt egna användande av 

beskrivningen “asylsökande” i denna studie. Då vi själva använder den definitionen för 

en viss “typ av människor”, bidrar vi inte själva till en legitimering av sättet att 

konstruera vissa människor utifrån deras asylstatus? Vi ser det på två olika sätt. 

 

Dels använder vi benämningen för att det ska bli klart vilken aktör i artiklarna det är 

som vi syftar på. Vi analyserar enbart artiklarna och har inte haft tillgång till eller som 

syfte att undersöka “hur det faktiskt står till”. När artiklarna använder “asylsökande” 

som samlingsbegrepp på alla personer som bor på ett asylboende så använde även vi det 
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ordet då vi undersökte hur konstruktionen av “andra” (en roll som “asylsökande” fick i 

artiklarna) ser ut i artiklarna.  

 

Dels kan det även ses som ett tecken på hur svårt det är att komma ur sin sociala 

kontext. Även vi som har skrivit denna uppsats är även en del av samhället och 

påverkas av de definitioner och tankestrukturer som finns. Vi valde dock att använda 

begreppen “asylsökande” eller “flyktingar” då vi var tvungna att använda definitioner 

som fanns i samhället som utgångspunkt i vår presentation av vår analys för att sedan 

kunna arbeta oss bort från dem och tydliggöra hur konstruktionen av “asylsökande” som 

“de andra” är ideologiskt baserat. 

 

Vår analys besvarade frågeställningarna och syftet som vår studie grundades på men i 

vårt analysarbete har det hos oss väckts nya tankar och frågeställningar som skulle 

kunna stå till grund för framtida studier. Vår studie riktade sig mot lokaltidningar och 

hur deras artiklar påverkades av en postkolonialistisk tankestruktur men vi satte det inte 

i relation till rikstäckande tidningar förutom i avseendet att lokala medier fyller en 

annan roll hos medborgare än riksmedier gör. Men finns det några skillnader eller 

likheter i hur “vi och dem”-diskursen tar sig uttryck mellan en lokal och en riksnivå? 

 

En annan frågeställning dök även upp under vårt analysarbete. I våra analyser 

undersökte vi enbart ena sidan av hur diskurser påverkar textkonsumtion. Vi undersökte 

text, hur den textuella dimensionens relation med den diskursiva och sociala praktikens 

dimensioner såg ut och tolkade enbart hur en läsare skulle kunna tolka artiklarna. Det 

kanske finns skillnader mellan hur vi tolkade att eventuella läsare skulle ha påverkats av 

artiklarna och hur de faktiskt skulle ha gjort det? Hur påverkas läsare faktiskt av 

postkoloniala tankestrukturer i nyhetsartiklar? En receptionsundersökning med dessa 

frågeställningar som grund hade kunnat skina ljus på andra sidan av myntet och ge ny 

förståelse hur diskurser påverkas och omförhandlas av mottagare av nyhetsartiklar. 
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