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Abstract 

 

This bachelor’s thesis studies how refugees and the refugee crisis during the autumn of 2015 has 

been depicted in two local Swedish newspapers, Smålandsposten and Laholms tidning. Articles from 

both newspapers were analyzed through using four different dimensions dealing with attitude 

towards recieving refugees, what solutions are deemed necessary, views of the refugees and 

where the responsibility lies. Conservatism and reformed socialism are applied to the articles in 

order to understand how Smålandsposten and Laholms tidning relate to these theoretical perspectives. 

Similarities and differences in both the dimensions and the theoretical perspectives are then 

compared. 

 

The comclusion drawn by this study is that Smålandsposten is more negative in it’s depiction of 

refugees, while Laholms tidning is more positive. Both papers contain different point of views and 

oppinions though. Smålandsposten contains almost the same number of conservative and socialistic 

values while Laholms tidning has more socialistic influences. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

 

Den här uppsatsen syftar till att belysa diskussionen om flyktingsituationen i två lokala tidningar. 

Då denna fråga varit vanligt förekommande på nyhetsbevakningen och i politiska debatter under 

en tid nu anser jag att det är viktigt att erbjuda vetenskapliga studier som förklarar och ger 

förståelse om situationen. Migrationsverket hävdade den 5 november att boendesituationen för 

de nyanlända är akut, och att systemet är överbelastat. Man uppskattar att det kommer att 

behövas 50 000 bostäder i år och ytterligare 60 000 år 2016.1  

 

Tidningar har en stor del att i att sprida nyheter och kunskap till sina läsare, som i sin tur 

använder informationen för att skapa en uppfattning om flyktingsituationen. Det finns en 

möjlighet till påverkan som faktiskt kan leda till att folk agerar på ett visst sätt. Om någon läser en 

ledarartikel som är väldigt kritisk mot att Sverige ska ta emot asylsökande kan det påverka en 

individs benägenhet att sympatisera med vissa partier. Mona Sahlin menade t.ex. att 

Sverigedemokraterna, via sajten Avpixlat, sprider retorik som uppmanar till näthat. Hon anser 

även att partiet har ett ansvar för de bränder som anlagts vid asylboenden.2 Det är således viktigt 

att genomföra en studie av tidningarna för att sedan jämföra hur de skriver om flyktingar. På så 

sätt går det att göra en kritisk värdering av innehållet för att avgöra eventuella ståndpunkter. 

 

Kent Asp och Johannes Bjerling skriver i sin bok Mediekratin från 2014 om medias påverkan på 

val i Sverige.  De hävdar att: ”Journalisterna har en central maktposition genom det sätt på vilket 

de gestaltar valrörelsen. Genom sitt urval och redigering kan de gynna eller missgynna olika 

partier och åsiktsriktningar.” Om valet år 2010 menar de att det borgerliga blocket gynnades av 

media, då deras kärnfrågor, som skatter, sysselsättning och skolan fick störst utrymme. Frågor 

som var viktiga för Vänster- och Miljöpartiet, t.ex. miljö- och klimatfrågor fick mycket mindre 

                                                           
1 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-05-
Boendesituationen-nu-akut.html, läst 6/11 2015 
2 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/mona-sahlin-sd-har-ett-ansvar-for-branderna, läst 6/11 2015 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-05-Boendesituationen-nu-akut.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-05-Boendesituationen-nu-akut.html
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/mona-sahlin-sd-har-ett-ansvar-for-branderna
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utrymme. Socialdemokraterna diskuterades mest i relation till förtroende för partiledaren Mona 

Sahlin, stämningen inom partiet och opinionsundersökningar.3  

 

Både politiska journalister och riksdagsledamöter anser att media har ett stort inflytande över 

politiken, dagordning och allmänheten i Sverige.4  

 

Som synes kan media ha stor påverkan på politiken i Sverige. Det är därför rimligt att anta att 

lokaltidningar kan påverka hur folk resonerar kring flyktingar angående de dimensioner som den 

här uppsatsen använder: flyktingmottagande, uppfattning av flyktingsituationen, flyktingsyn och 

ansvarssyn.  

 

1.2 Sveriges invandrings- och flyktingpolitik i historien 

 

Från 1600-tal till 1900-tal har invandringen till Sverige begränsats till kvalificerade yrkeskunniga. 

De drogs främst till storstäder och bruksorter. Det var inte förrän på 1880-talet som redovisning 

av statistik över invandring började föras. Under denna tioårsperiod invandrade ca 4 000 

personer till Sverige, medan ca 50 000 utvandrade. Den stora utvandringen utgjorde den stora 

problematiken under det sena 1800-talet.  Det fanns ingen lagstiftning som bestämde vad som 

gällde för invandring.5 

 

Under slutet av 1880-talet skedde det en framväxt av antisemitism och rasfrågor som gav 

nationalismen extra uppsving. I början av 1900-talet började rasbiologin utvecklas i Sverige. Allt 

detta kom att påverka lagstiftningen under 1900-talets början. Första världskrigets 

flyktingströmmar från särskilt Finland och Ryssland resulterade i införandet av restriktioner i 

Sverige år 1917 som begränsade mottagandet. Passtvång infördes också. Myndigheterna fick allt 

                                                           
3 Asp, Kent, Bjerling, Johannes, 2014, Mediekratin- Mediernas makt i svenska val, Scandbook AB, Falun, s. 133, 
144 
4 Strömbäck, Jesper, 2008, Medialisering och makt- En analys av mediernas politiska påverkan, 
Statsvetenskaplig tidskrift, vol. 110, nr. 4, s. 401 
5 Lindström, Anders, 2002, Inte har dom gjort mig nåt- En studie av ungdomars attityder till invandrare och 
flyktingar i två mindre svenska lokalsamhällen, Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. 7-8 
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större möjligheter att avvisa folk. År 1927 lagstadgades utlänningskontrollen, och den restriktiva 

invandringspolitiken motiverades med främst arbetsmarknadssituationen, men även med 

bostadsfrågan och med vissa argument om ”rassammansättning”. Fram till andra världskriget 

präglades den svenska invandringspolitiken av främlingsfientlighet, rastänkande, rädslan för 

utländsk konkurrens, antisemitism och nationalism. Reglerna utgick från rastänkande och 

skyddandet av arbetsmarknaden. Inför 1937 års utlänningslag diskuterades hur man skulle 

behandla judar som ankom som politiska flyktingar, med resultatet att de måste påvisa starka skäl 

för att få stanna. I och med ökade judeförföljelser i Tyskland och Österrike 1938-1939 

förberedde de svenska myndigheterna medel mot en fruktad massinvandring.6 

 

År 1939 infördes viseringstvång för utomnordiska invandrare och flyktingar. Från och med 1940-

talet skedde dock en viss förskjutning mot en större vilja att hjälpa krigets flyktingar. 1941 

bildades Statensflyktingnämnd, med målet att förmedla statsbidrag till arbetet med flyktingar, och 

följande år började man undersöka potentiella hjälpinsatser för judar, och man blev mer öppen 

för att ta emot flyktingar. Vid slutet av 1944 fanns ca 90 000 flyktingar samt ytterligare 80 000 

från Finland i Sverige. Vid krigsslutet hade Sverige tagit emot långt fler flyktingar än vad man 

varit beredda att göra från början. 1946 inträffande den så kallade baltutlämningen, då 167 balter 

som varit i tysk tjänstgöring under kriget utlämnades till Sovjetunionen.7 

 

Det var först under 1940-talet som Sverige övergick till att ha en större invandring än utvandring. 

Fram till 1970-talet var invandringspolitiken relativt öppen, och folk var toleranta mot 

arbetskraftinvandringen. Vissa problem med etablering i det svenska samhället hade dock 

uppstått under 1960-talet, där en rådande lågkonjunktur bidrog till att införa krav på uppehålls- 

och arbetstillstånd. Arbetskraftinvandringen nådde sin topp 1970 med ca 78 000, men en ny 

lågkonjunktur resulterade i lagstiftning som satte stopp för nästan all arbetskraftinvandring.8 

 

Totalt under perioden 1945-1970 anlände 451 803 invandrare till Sverige, varav ungefär 13 %, ca 

60 000, klassas som flyktingar. Det svenska flyktingmottagandet handlade alltså om några tusen 

per år. Dessa flyktingar kom från de baltiska länderna, Polen, Tyskland, Sovjetunionen, Österrike, 

                                                           
6 Lindström, 2002, s. 9-10 
7 Lindström, 2002, s. 11 
8 Lindström, 2002, s. 12-13 
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Ungern, Tjeckoslovakien och länder på Balkan, dock inte Grekland. Av dessa hade tyskar, särskilt 

Sudettyskar det lätt att etablera sig i Sverige. De bedömdes vara arbetskraftsinvandrare trots att de 

kom från flyktingläger i Tyskland och Österrike. De behandlades likt svenskar, fick svenskt 

medlemskap snabbt och prioriterades av myndigheterna. Detta kan jämföras med synen på 

flyktingarna som kom från Baltländerna (dock inte estlandssvenskar), Polen, Sovjetunionen, 

Tjeckoslovakien, Ungern och Jugoslavien. Även om de bestod av överlevare från 

koncentrationsläger och hade vårdbehov såg man i den allmänna debatten dem som parasiter 

som inte ville arbeta. Balterna fick inte bosätta sig i vissa städer, de fick inte vara politiskt aktiva 

och man ansåg att de borde låta sig assimileras och inte hålla sig kvar vid sina språk och 

traditioner.9  

Från och med år 1975 blev flyktingar den stora invandrargruppen, och den kom att vara som 

störst under 1990-talet då folk flydde från forna Jugoslavien och Afrika. 1994 anlände 83 598 

asylsökande. År 1969 hade Statens invandrarverk bildats, och det kom att ta över ansvaret för det 

lokala flyktingmottagandet från Arbetsmarknadsstyrelsen 1984. 1998 inrättades Migrationsverket, 

som fick i uppgift att tillämpa lagar och regler för invandring och beviljandet av medborgarskap. 

Integrationsverket bildades för att verka för förutsättningar för minoriteters försörjning och 

delaktighet i samhället, samt för att motverka diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. 

Från och med 1995, då Sverige gick med i EU, kom migrationspolitiken att knytas an till en 

internationell nivå.10  

 

För att redogöra för flyktingmottagandet under Syrienkonflikten presenteras antalet asylsökande 

under åren 2011-2015 i tabellform nedan. För varje år inkluderas de tre länder som hade flest 

ansökningar. De benämns Land 1, Land 2 och Land 3, där Land 1 hade flest antal, Land 2 näst 

flest och Land 3 tredje flest. Som synes har det skett en kraftig ökning från konfliktens start år 

2011, och året därefter utgör Syrien det land med flest asylsökande i Sverige. 

 

 

 

                                                           
9 Rauhut, Daniel, 2014, I moder Sveas ömma famn- Flyktinginvandringar 1945-1970, Scandbook AB, Falun, s. 
50, 113-114, 120 
10 Lindström, 2002, s. 13-14, 16-17 
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Tabell 1 Asylsökande i Sverige 2011-201511 

 2011 2012 2013 2014 2015* 

Totalt antal 

asylsökande 

29 648 43 887 54 259 81 301 112 264 

Land 1 Afghanistan: 

4122 

Syrien: 

7814 

Syrien: 

16 317 

Syrien: 

30 583 

Syrien: 

38 636 

Land 2 Somalia: 3981 Somalia: 

5644 

Statslös: 

6921 

Eritrea: 

11 499 

Afghanistan: 

21 551 

Land 3 Serbien:  

2699 

Afghanistan: 

4755 

Eritrea: 

4844 

Statslös: 

7863 

Irak: 

13 180 

* Januari till oktober. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för hur flyktingsituationen beskrivs i artiklar från 

lokaltidningar. De olika artiklarna kommer sedan att jämföras med varandra för att kategoriseras 

och sorteras efter olika dimensioner som rör ämnet flyktingar. Således kommer jag att referera 

innehållet i artiklarna och göra en komparativ analys av innehållet. Innehållet kommer även att 

appliceras mot konservatism och reformistisk socialism. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

De frågeställningar som kommer att styra det empiriska arbetet lyder: 

1. Vilka skillnader och likheter finns det hos tidningarna angående de dimensioner som 

används i uppsatsen? 

2. Vilka skillnader och likheter finns det hos tidningarna angående de teoretiska perspektiv 

som används i uppsatsen?  

                                                           
11http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-
ar.html, översikter och statistik från tidigare år, åren 2011-2015, alla lästa 18/11 2015 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html
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3. Vilken tidning har varit mest positiv/negativ i skrivandet om flyktingar och 

flyktingsituationen?  

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats består av åtta kapitel. Metod och material återfinns i kapitel två, där även 

dimensionerna redogörs för. Kapitel tre innehåller de teoretiska perspektiven konservatism och 

reformistisk socialism. I det fjärde tas tidigare forskning upp som är relevant för denna studie. 

Det empiriska arbetet finns i kapitel fem och resultaten redovisas i kapitel sex. I det sjunde 

kapitlet sker en kortare slutdiskussion av mina resultat och eventuella möjligheter för framtida 

studier. Det åttonde och sista kapitlet innehåller alla referenser. 

 

2. Metod och material 

 

2.1 Dimensioner  

 

För att kunna sortera och tolka artiklarna kommer jag att använda mig av fyra konstruerade 

dimensioner. Dessa dimensioner fångar upp artikelförfattarens syn på olika aspekter av 

flyktingsituationen. Genom att använda mig av denna metod kan jag avgöra var ett påstående 

eller en uppfattning passar in hos en dimension.12 Det går också att avgöra huruvida den 

analyserade artikeln ger en positiv eller negativ beskrivning av flyktingar med hjälp av denna 

metod. Detta innebär en möjlighet att koppla samman dimensionerna med min teoretiska 

utgångspunkt i konservatism och reformistisk socialism (se kapitel 3) genom att se vilken av dem 

som har den mest positiva eller negativa synen på flyktingar. 

 

Artiklarna kommer att analyseras för att hitta påståenden som direkt eller indirekt kan kopplas till 

en av dimensionerna. Om en person t.ex. skriver att Sverige inte bör ta emot fler flyktingar på 

grund av bostadsbrist, då är det en tydlig negativ syn som hamnar hos dimension 1 om 

                                                           
12 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, 2012, Textens mening och makt- Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, Studentlitteratur AB, Lund, s. 156-157 
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flyktingmottagande. Om någon istället skriver att det finns stora problem med integrationen kan 

det tolkas som en indirekt negativ syn på svenskt flyktingmottagande, då man ger en bild av att 

landet redan har problem med de som anlänt tidigare. Det avgörande i denna metod är min 

tolkning av skribenternas texter och för att undvika tvivel om deras eventuella uppfattningar eller 

ståndpunkter kommer jag att ange när det finns olika tänkbara tolkningar att göra, samt hur lätt 

eller svårt det är att avgöra vilken dimension som fångar upp innehållet.   

 

 De dimensioner som jag kommer att använda är: 

 

1. Flyktingmottagande: Huruvida skribenten förhåller sig positivt eller negativt till att Sverige ska 

ta emot flyktingar. Observera att textförfattaren kan i grunden vara positiv till flyktingmottagande 

men samtidigt ge skäl till varför det inte bör ske under rådande omständigheter. Det som är 

intressant för uppsatsen är hur synen ser ut i den analyserade artikeln. 

 

2. Uppfattning av flyktingsituationen: Hur skribentens bild av situationen ser ut. Behövs flera 

åtgärder eller är det ett fåtal större problem som behövs lösas? 

 

3. Flyktingsyn: Hur skribenten beskriver flyktingarna. T.ex. utsatta människor i behov av hjälp, 

offer för människosmugglare eller framtida skattebetalare. Är det en positiv eller negativ syn? 

 

4. Ansvarssyn: Hur skribenten ser på ansvaret att hjälpa flyktingar. Ska Sverige ta större ansvar, 

borde EU agera bättre eller är det länderna i närområdet som måste dra det tyngsta lastet. Anses 

ansvarsfrågan vara bred eller smal? 

 

2.2 Material 

 

Materialet kommer att utgöras av ledarartiklar, där det finns en möjlighet för skribenten att 

framföra sin åsikt. Jag har valt tidningarna baserat på hur många relevanta artiklar som skrivits 

under undersökningsperioden. De tidningar som kommer att användas är Laholms tidning och 
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Smålandsposten. Laholms tidning är centerpartistisk och Smålandspostens ledarsidor är 

moderata. Den undersökta tidsperioden är 1/10- 15/11 2015. Under denna period har det 

förekommit bränder vid asylboenden, en överenskommelse om migrationspolitiken och 

införande av tillfälliga uppehållstillstånd. mellan regeringen och delar av oppositionen, akut brist 

på boende, vädjan om stöd från EU och införande av gränskontroller.  Allt detta har tidningarna 

haft en möjlighet att bevaka och gestalta vilket i sin tur kan ha påverkat deras läsare. Under 

perioden förekom 17 relevanta ledare som diskuterade flyktingsituationen på något sätt. 9 i 

Smålandsposten och 8 i Laholms tidning. Alla dessa ledare redogörs för och diskuteras i 

uppsatsen. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

 

För att undersöka hur tidningarna förhåller sig mot konservatism och reformistisk socialism 

angående flyktingar och flyktingsituationen presenteras i detta kapitel dessa perspektiv samt de 

analysmallar som jag kommer att använda.  

 

3.1 Konservatism 

 

Konservatismen uppstod som en motideologi efter den franska revolutionen år 1789. Edmund 

Burke kritiserade i Reflections on the Revolution in France revolutionen i sig som ett verktyg för 

samhällsförändring. Förändring skulle istället uppnås gradvis utifrån historien och nationella 

politiska traditioner. Staten sågs som en organism, där varje del hade sin specifika funktion i 

samhället. På så sätt såg man det givet att det skulle finnas olika sorters grupper med olika 

förutsättningar. Den tidiga konservatismen var även kritisk mot frihandel och laissez-faire.13 

 

Med tiden uppstod socialkonservatism som försökte integrera arbetarklassen genom en tidig 

välfärdspolitik där män hade rösträtt. Ett sådant exempel är det tyska riket under sent 1800-tal. 

Under 1900-talet anammade konservatismen några av liberalismens ekonomiska idéer och blev 

                                                           
13 Larsson, Reidar, 2014, Politiska ideologier i vår tid, åttonde upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, s. 43-45 
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mer negativt inställd mot socialism och kommunism. Till sist hade två huvudinriktningar 

uppstått: social- och värdekonservatism, som byggde på kristen moral och etik och blev grunden 

för Europas kristdemokrater; och liberalkonservatism, som övergått till liberalismens frihandel 

och ökat individuellt självbestämmande.14 

 

Konservatismen hämtar sina värderingar främst från historien, den egna nationens politiska och 

kulturella tradition. Religion är också en källa för värderingar, särskilt för kristdemokratin. 

Konservatismen utgör snarare en skeptisk attityd än en ideologi, menar Quentin Hogg i The Case 

for Conservatism. Vissa hävdar att tradition, sedvana och fördom är konservatismens vägvisare, och 

det finns en misstro mot politikens möjligheter att reformera samhället. Lincoln Allison15 menar 

att patriotism, kärlek till att äga och bruka mark, egen skapande verksamhet, välgörenhet samt 

dynastitanken- om att man är en länk i en kedja av något större än en själv- är konservativa 

värden. På senare tid har politisk och juridisk jämlikhet och allmän rösträtt blivit självklara 

värden, men konservatismen sträcker sig inte längre än så. Ojämlikhet ses som naturligt, och 

inkomstskillnader ses som mått på prestationsförmåga. Man ställer sig mot utjämnande skatter 

och för omfattande välfärdssystem, då detta skulle motverka den naturliga ojämlikheten.16  

 

Ytterligare konservativa värderingar är människans ofullkomlighet och auktoritet. Med 

ofullkomlighet menar man att människan varken är eller kan bli naturligt god. Människan dras 

därför till det trygga och stabila och känner ett behov av att ”veta sin plats” i samhället. Detta 

skapar ett behov av en viss social ordning. Den engelska filosofen Thomas Hobbes menade till 

och med att friheten behövdes begränsas för att kunna prioritera ett stabilt samhälle. Gällande 

auktoritet uppstår den naturligt i ett sådant samhälle och verkar för att bevara stabiliteten. Den 

stärks av ledarskap och disciplin.17 

 

Den viktigaste enheten i samhället är, enligt konservatismen, nationen, och dess självständighet 

och försvar är därför centralt. Detta har inneburit ett motstånd mot europeisk integration. EU ses 

som ett hot mot nationalstatens suveränitet. Man sätter också ett stort värde på kärnfamiljen, och 

                                                           
14 Larsson, 2014, s. 45-46 
15 Lincoln Allison är en konservativ skribent tidigare verksam vid University of Warwick. 
16 Larsson, 2014, s. 47-49 
17 Heywood, Andrew, 2012, Political Ideologies- An Introduction, femte upplagan, Palgrave Macmillan, 
Houndmills, s. 68, 70, 76 
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det har funnits olika uppfattningar om hur djupt staten bör involvera sig i uppfostran, utbildning 

och hur välfärdssystemet bör se ut. Tendensen har dock varit att man vill ha liten statlig 

inblandning i det privata med vissa skyddsnät.18 

 

Under senare delen av 1900-talet har konservatismen även kommit att inkludera vad man anser 

vara demokratibevarande värden som kontinuitet, stabilitet, rättsordning, privat egendom och 

ökad autonomi för individer och grupper gentemot staten. Gällande ekonomi betonar man privat 

ägande av produktionsmedlen och man är mot statlig styrning. Man vill låta den naturliga 

ojämlikheten råda. Då konservatismen ser samhället som i behov av långsam förändring finns 

ingen föreställning av ett perfekt samhälle. De finns inte någon ytterst harmoni eller 

rättfärdighet.19  

 

För att operationalisera konservatismen i analysen av tidningsartiklarna kommer följande begrepp 

att användas som analysmall:  

Tabell 2 Konservativ analysmall 

Staten som organism Staten består av olika givna 

grupper/samhällsskikt med givna roller.  

Naturlig ojämlikhet Alla grupper kan inte ha samma 

förutsättningar. Måste vara så. 

Religion (kristendom) Viktig värdegrund. 

Individualitet Individens frihet kontra staten. 

Historia och tradition Man bör ta hänsyn till praxis och tidigare 

erfarenheter. 

Skepticism Misstänksamhet mot förslag eller människor. 

Begränsad välfärd Staten bör ej lägga sig i det privata för mycket. 

Man ska kunna välja själv. 

Auktoritet Man ska respektera samhällsordningen och 

veta sin plats. 

Uppoffring för social ordning Beredvillighet att offra frihet för stabilitet. 

                                                           
18 Larsson, 2014, s. 49-50 
19 Larsson, 2014, s. 52-53, 55-56 
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Egna nationen Kopplas både till värdegrund och tillhörighet. 

Sätter den egna nationens intresse före t.ex. 

EU:s. 

Välgörenhet Att hjälpa de som har det sämre. Behöver ej 

vara statlig välfärd eller bistånd. 

 

3.2 Reformistisk socialism 

 

Eduard Bernstein, den närmsta medarbetaren till Friedrich Engels, ansåg det nödvändigt att 

reformera marxismen. Han lade grunden till vad som skulle komma att bli de flesta av Europas 

socialistpartier vid 1900-talets början. Bernstein menade att marxismens determinism angående 

samhällsförändring inte var hållbar. Han valde att förankra sina värderingar i Immanuel Kants 

moraliska regler, såsom: ”Handla alltid så att du skulle vilja att den princip efter vilken du handlar 

kan upphöjas till universell lag”, och ”Behandla alltid människor som mål, aldrig blott som 

medel”. Vissa talar om ett socialt samvete som värderingsgrund. Ojämlik fördelning av politiska 

resurser skulle bekämpas genom utbildning och inkomstutjämning. Viktiga grundvärden för 

socialister är gemenskap, samarbete och jämställdhet.20 

 

Reformistisk socialism har en optimistisk syn på människors sociala egenskaper och anser att 

förbättrade samhällsförhållanden har en positiv påverkan på människor. Man tror dock inte att 

förbättrade materiella förhållanden gör människor goda. En stor skillnad mot marxism och 

kommunism är att man inte hävdar att det finns definitiva lösningar på samhällsproblem.21 

 

Den främsta enheten är arbetare eller löntagare, och ”småfolket” eller ”folket”. Man talar dock 

inte om en arbetarklass eller ett klassystem. Det finns en stark lojalitet mot den egna nationen, 

och nationalstaten har- trots den internationalistiska traditionen som finns hos reformistisk 

socialism- varit det givna verktyget för att driva förändring. Reformistisk socialism har alltså en 

positiv syn på att staten kan åstadkomma förändringar, till skillnad mot marxism. Detta kräver en 

demokratisering av staten, vilket i sin tur förutsätter att de minst lyckade har fått vissa rättigheter 

                                                           
20 Larsson, 2014, s. 85-86, Heywood, 2012, s. 100 
21 Larsson, 2014, s. 87 
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så att de inte kräver revolution. Man vill även få till liknande verktyg via europeisk gemenskap för 

att förverkliga planer bortom nationalstaten. Dessa förändringar bör dock ske gradvis, då detta 

möjliggör politiskt samförstånd och demokratiska metoder. Det socialistiska samhället är dock 

inte naturligt, utan måste påtvingas vad man kallar för det ”omoraliska samhället”.22 

 

Reformistisk socialism inkluderar representativ demokrati, fri partibildning, allmän rösträtt och 

parlamentarism. Gällande ekonomi ha det funnits två huvudspår: socialisering av näringslivet och 

statlig hushållsplanering med styrning av näringslivets inriktning. Dessa var i början 

sammanflätade, men planhushållning kom att bli mer populär under mellankrigstiden, främst tack 

vare J.M. Keynes tankar om hur staten borde styra upp ekonomin vid behov, utan krav på att 

socialisera företag.23 

 

Då reformistisk socialism menar att industrisamhället hela tiden utvecklar nya problem går det 

inte att skapa ett perfekt samhälle. Istället inriktar man sig på kortsiktiga mål. Staten ses som en 

permanent institution för samhällsbyggnad.24 

 

För att operationalisera reformistisk socialism i analysen av tidningsartiklarna kommer följande 

begrepp att användas som analysmall:  

Tabell 3 Reformistisk socialistisk analysmall 

Jämlik fördelning av resurser Rättvis omfördelning av resurser t.ex. skatter 

för att minska klyftor. 

Kants moraliska regler Moralregler för hur man bör behandla 

människor. 

Optimistisk syn på människor Positiv utgångspunkt i bedömning av 

människor. 

Arbetare De som traditionellt sätt haft det mindre ställt 

och är i behov av minskade klyftor. 

Tilltro till staten som problemlösare Positiv inställning till staten. Litar på den. 

                                                           
22 Larsson, 2014, s. 87-89 
23 Larsson, 2014, s. 89-91 
24 Larsson, 2014, s. 94 
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Europeisk gemenskap Samarbete med liktänkande över 

nationsgränserna. 

Politiskt samförstånd Konsensus är viktigt för att ha brett stöd för 

förändringar.  

Internationellt perspektiv Man kan ej bara utgå från den egna nationen. 

 

4. Tidigare forskning 

 

Gunilla Hultén studerar i sin avhandling Främmande sidor- främlingskap och nationell gemenskap i fyra 

svenska dagstidningar efter 1945 hur det lokala och nationella perspektivet hos journalistiken sett ut 

kring migrationsfrågor. De fyra tidningar hon valt är Arbetarbladet, Borås Tidning, Vestmanlands läns 

Tidning och DN. Hon vill se hur journalismen och migrationspolitiken sett ut över tid och 

jämföra skillnader på lokal och storstadsnivå.25 

 

Hultén använder sig av kvantitativ metod med kodschema för att kategorisera artiklarna, och 

kritisk diskurs- och retorikanalys som kvalitativ metod. Det mest centrala är språkbruk kopplat till 

maktförhållanden. Till detta kommer också de teoretiska perspektiven, som rör nationalism, 

kultur och identitet. Hultén menar att värnet av nationalstatens gränser har varit återkommande 

när journalistiken har behandlat migration. Invandring har setts som ett hot mot vad man anser 

vara en unik nationell identitet, och det är just detta som hon vill undersöka.26 

 

Hulténs resultat visar att de lokala tidningarna hade mer inkluderande drag av invandrare än DN. 

Det har även skett en förändring i benämningen av folk som kommer från utlandet till Sverige. 

Från undersökningsperiodens början fram till slutet av 1960-talet användes nationaliteten i störst 

utsträckning i artiklarna, t.ex. tysk, finsk eller polack. I och med bildandet av Statens 

invandrarverk år 1969 och slutet på arbetskraftsinvandringen kom begreppet invandrare att 

användas oftare. Från mitten av 1970-talet bestod de som kom till Sverige främst av flyktingar 

eller anhöriga till tidigare invandrare. Efter 1985 började invandringen benämnas som 

                                                           
25 Hultén, Gunilla, 2006, Främmande sidor- Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar 
efter 1945, Stockholms universitet, institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Akademitryck, 
Valdemarsvik, s. 16-17 
26 Hultén, 2006, s. 36, 38, 44, 46, 53 
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samhällsproblem, ett hot mot normer, värderingar, jämställdhetsideal och välfärd. Medborgarskap 

blev dessutom mer beskrivit ur ett kulturellt perspektiv.27 

 

Hultén har alltså gjort en studie som liknar denna ifråga om syftet att beskriva framställningen av 

flyktingar och invandrare och använt material. Skillnader i metod och teori finns dock, samt 

tidningar och undersökningsperiod. Ytterligare en skillnad är att Hultén jämför 

storstadsperspektiv med landsortsperspektiv, medan denna uppsats endast jämför tidningarna i 

sig.  

 

Iakob Hayrula skriver i sin masteruppsats från 2014 Har vi råd att ta emot dem? om hur invandrare 

och flyktingar framställdes i Smålandsposten under perioden 1980-1993. De frågeställningar som 

användes var hur de framställdes av Smålandsposten, vilken inställning och förhållningssätt 

tidningen hade och vad som var bakgrunden till tidningens sätt att skriva om invandrare och 

flyktingar. Hayrula utgår från textanalys, och använder sig av en modell av Knut Kjedstadli. Den 

består av tre faser: först skall texten tolkas språkligt, sedan utifrån frågan om mening och 

budskap- om det finns någon dold mening, och slutligen sammanfattas texten med skribentens 

egna ord. ”Vi” och ”dem” används som begrepp för att kategorisera artiklarna utefter hur 

tidningen skriver om svenskar gentemot icke-svenskar.28 

 

Hayrula menar att det under den undersökta perioden har skett en befästning av gränserna mellan 

svenskar och invandrare. Invandrare förknippas oftast med ekonomiska problem, problem i 

skolor, språksvårigheter, brott och segregerade bostadsområden. Han menar att det finns stöd för 

teorin om att tidningen haft liknande behandling av invandrare och flyktingar som myndigheterna 

under denna tid.29 

 

Hayrulas uppsats omfattar en av de tidningar som denna studie kommer att använda, och 

framställningen av flyktingar är också något gemensamt för bådas arbete. Det finns dock viktiga 

                                                           
27 Hultén, 2006, s. 211, 213 
28 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:695628/FULLTEXT01.pdf, läst 18/11 2015, Hayrula, Iakob, 
2014, Har vi råd att ta emot dem?, självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), Linnéuniversitetet, 
fakulteten för konst och humaniora, institutionen för kulturvetenskaper, s.5, 21, 25, 32, 41-42 
29 Hayrula, 2014, s. 70-71, 74 

,%20http:/www.diva-portal.org/smash/get/diva2:695628/FULLTEXT01.pdf
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skillnader som innebär att båda kan bidra med ny kunskap. För det första skiljer sig 

undersökningsperioderna åt, och vi har olika teoretiska och metodologiska arbetssätt. Min 

uppsats inkluderar dessutom flera tidningar och kan göra en komparativ analys, vilket inte var 

syftet med Hayrulas mastersarbete.   

 

I en essä från 2000 skriver Ylva Brune om hur svensk dagspress har skrivit om invandrare och 

flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika under de senaste 30 åren. Brune utgår från att 

svenska myndigheter och experter har avgjort vilka frågor som varit viktiga, och att 

rapporteringen till största delen handlat om konflikter med det svenska samhället. Hon skriver 

om hur kristna kom från främst Turkiet och Libanon 1975-1976 och från Iran, Irak och Libanon 

1984-1985. Brune tar även upp hur svenska tidningar har påverkat läsarna om invandrare och 

flyktingar i Sverige.30 

 

Brune slår fast att journalistiken har varit etno- och eurocentrisk i sin beskrivning av invandrare 

och flyktingar från Mellanöstern. Islam har kontrasterats mot det universella förnuftet och 

framgång och kopplats till terror, fanatism, kvinnoförtryck och traditionalism. Det rådde en 

positivare framställning under periodens början vid mitten av 1970-talet, då invandrare visades 

upp i positiva sammanhang, och det fanns enligt Brune tendenser att journalistiken ville bidra till 

…”förbättrade etniska relationer.” Under tidigt 1990-tal var bilden i tidningarna mer 

främlingsfientlig. Det förekom polis, politiker och flyktingmottagare som problematiserade 

invandringen.31 

 

Precis som hos Hultén och Hayrula utgör Brunes essä en studie av invandrare och flyktingar i 

tidningsartiklar. Det redogörs visserligen inte helt för vilka tidningar som använts mer än att de är 

storstadstidningar32 (vilket får härledas till essäns mindre krav på formalia), men materialet och 

tidsperioden skiljer sig dock ändå från denna uppsats tidningar och kronologiska avgränsning. I 

likhet med de tidigare studierna som förekommer under kapitlet tidigare forskning bidrar alla 

med kunskap till en liknande frågeställning, där teori, metod, material och tidsperiod är de 

avgörande skiljelinjerna. Brune redogör för framställningen av invandrare och flyktingar, vilket är 

                                                           
30 Brune, Ylva, 2000, Stereotyper i förvandling- Svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar, 
Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Norstedts Tryckeri AB, s. 7-8, 9-10, 14, 18 
31 Brune, 2000, s. 37-39 
32 Brune, 2000, s. 42 
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närbesläktat med denna uppsats syfte, men som jag nämnt finns det alltså skäl till att hävda att 

båda bidrar med ny kunskap. 

 

Johanna Ejeskog undersöker hur fyra rikstäckande svenska tidningar skrivit om integration under 

1994 och 2002 i sin masteruppsats från 2004. Syftet är att se vilka diskurser om integration som 

förts, och vilka likheter och skillnader som finns mellan tidningarna och över tid. De fyra 

tidningarna är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet.33  

 

Hennes metod består av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, som är en metod för att 

studera sociala förändringar. Ejeskog är intresserad av sociala tillhörigheter, språk, identitet, och 

sociala relationer. Den kritiska aspekten är att hitta dolda samband och orsaker, den indirekta 

betydelsen i texten. Till detta används även ”vi och dem” som utgångspunkt för att studera 

maktrelationer, och de tre argumentationsinriktningarna ethos, logos och pathos. Argumentation 

bygd på ethos syftar till att vara trovärdig och legitimerande. Logos utgår från förnuftet. 

Pathosargument använder sig av känslor för att övertyga.34 

 

Gällande år 1994 ansåg alla artiklar att integrationen inte fungerade, men det rådde olika 

uppfattningar om vilken åtgärd som var den rätta för att lösa problemet.  Det fanns en betydande 

närvaro av ”vi och dem” resonemang, vilket enligt Ejeskog riskerar att leda till en maktsituation 

där ”vi” som inte är invandrare bedöms vara de enda som kan hjälpa ”dem” som är invandrare. 

År 2002 var det en större närvaro av de politiska partierna i artiklarna, och tidningarnas 

ståndpunkter var lättare att identifiera. När Ejeskog jämför de två tidsperioderna med varandra 

kommer hon fram till att de förekom fler artiklar om integration 2002. Det var också en något 

flitigare användning av logosargumentation. ”Vi och dem”-diskussioner återfanns hos båda 

perioderna. Angående tidningarna ansåg Aftonbladet arbete var viktigast för lyckade integration. 

Dagens Nyheter menade att språk och arbete var viktigast. Expressen stod 1994 för en delning av 

invandrarverket, medan man mest beskrev debatten mellan Socialdemokraterna och Moderaterna 

                                                           
33 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19903/FULLTEXT01.pdf, läst 18 november 2015, Ejeskog, 
Johanna, 2004, Integrationsdiskurser i tidningar- En analys av fyra rikstäckande tidningar, Institutionen för 
tematisk utbildning och forskning, Campus Norrköping, Linköpings universitet, s. 2-3 
34http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19903/FULLTEXT01.pdf, läst 18 november 2015, Ejeskog, 2004, 
s. 5-6, 16-17 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19903/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19903/FULLTEXT01.pdf
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år 2002. Svenska Dagbladet kopplade ihop integration med gemenskap under den tidiga perioden, 

men Ejeskog menar att tidningen förmodligen övergivit den ställningen vid senare tidpunkt.35   

 

Skillnaden mellan min uppsats och Ejeskogs består främst av skillnad på undersökningsperiod, 

valda tidningar, metod och teori. Ejeskog studerar dessutom främst integration, medan jag 

undersöker hur flyktingar framställs. De båda studierna är visserligen lika till formatet då båda 

studerar invandrare och flyktingar i svenska tidningar, men detta är endast på ett övergripande 

plan. 

 

Karin Kvist Geverts avhandling från 2008, Ett främmande element i nationen- Svensk flyktingpolitik och 

de judiska flyktingarna 1938-1944, har syftet att undersöka mekanismerna bakom social 

kategorisering och diskriminering hos svenska myndigheter under andra världskriget. Hon 

studerar hur detta formade den svenska flyktingpolitiken och hur den i sin tur kom att påverka 

mottagandet och synen på judiska flyktingar. De frågor som ligger till grund för studien är om det 

fanns en social kategorisering av judar i Sverige, hur den i så fall såg ut och om det rådde en 

negativ särbehandling från myndigheternas sida.36 

 

Kvist Geverts använder sig av Ian Hackings idé om social konstruktion, och utgår från att 

myndigheter och flyktingar m.m. är socialt konstruerade och har en växelverkan på varandra. På 

så sätt för hon svar på frågan om hur föreställningarna om judar påverkade den svenska 

flyktingpolitiken. Den viktigaste aspekten av social kategorisering i avhandlingen är rasbegreppet, 

och hur de judiska flyktingarna behandlats utefter det. Både kvalitativ och kvantitativ metod 

används i arbetet. Det huvudsakliga källmaterialet består av dokument från de berörda 

myndigheterna.37 

 

Kvist Geverts slår fast att de judiska flyktingarna i Sverige utsattes för diskriminering och negativ 

särbehandling av de svenska myndigheterna på grund av en utgångspunkt i rasbegreppet. Från 

                                                           
35 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19903/FULLTEXT01.pdf, läst 18/11 2015, Ejeskog, 2004, s. 30, 
37, 42, 45-47 
36 Kvist Gevert, Karin, 2008, Ett främmande element i nationen- Svensk flyktingpolitik och de judiska 
flyktingarna 1938-1944, Uppsala universitet, Historiska institutionen och programmet för studier kring 
förintelsen och folkmord, s. 6-9 
37 Kvist Gevert, 2008, s. 29-30, 38 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19903/FULLTEXT01.pdf
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och med 1942 noterar dock hon inte längre någon skillnad i behandlingen av judiska flyktingar 

från Danmark och Norge jämfört med andra flyktingar från dessa länder. Judiska flyktingars 

personakter märktes med ett (m) av de svenska myndigheterna, vilket vissa anställda inom 

administrationen menade var baserat på ras, medan andra menar att det endast syftade till religiös 

tillhörighet. Denna fråga försöktes dock tystas ner av de ansvariga var föremål för utredning. 

Kvist Geverts menar att det fanns antisemitism i Sverige likt ett ”bakgrundsbrus”, likt övriga 

Europa vid den tiden. Judar beskrevs som ”svårassimilerbara”. Det var inte förrän 1942 som det 

inte längre ansågs vara okej att socialt kategorisera judar efter ras. Antisemitismen kvarstod 

dock.38 

 

Jämfört med denna uppsats finns det liknelser angående intresset för synen på flyktingar i 

Sverige, men både tidsperiod, material, teoretisk utgångspunkt och syfte skiljer sig åt. Båda bidrar 

dock med kunskap om hur uppfattningen av ankommande såg ut under en viss tid.  

 

5. Analysdel 

 

5.1 Smålandsposten 

 

Ledare 3/10 ”Skattefrälse ingen lösning” Marcus Svensson 

 

Marcus Svensson utgår från Kristdemokraternas förslag om att nyanlända ska slippa betala skatt 

på de första 500 000 kronorna om man är under 25 år. Han menar att detta skulle göra Sverige 

mer attraktivt och vara ett hot mot arbetsmarknaden. Ett bättre förslag vore att använda en 

progressiv beskattning, som moderaterna föreslår. Gällande integration menar Svensson att de 

permanenta uppehållstillstånd som Sverige ger till flyktingar från Syrien hjälper integrationen, 

men att de även lockar fler att söka sig hit istället för andra länder, vilket försämrar integrationen. 

Han beskyller även EU:s agerande under operation Mare Nostrum, där EU hjälpte folk att ta sig 

                                                           
38 Kvist Gevert, 2008, s. 181, 208-207, 225, 254-255 
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över Medelhavet, vilket även detta leder till att fler människor tar sig till Sverige och Europa, 

enligt Svensson.39 

 

Det faktum att Svensson kritiserar tre olika saker för att leda till att fler söker sig till Sverige gör 

att jag bedömer hans inställning till flyktingmottagande som något negativ. Han tar upp olika 

åtgärder som inte fungerat, vilket pekar att flera lösningar krävs enligt honom. Gällande 

flyktingsyn förekommer det inte klar positiv eller negativ tendens. Svensson tar upp både Sverige 

och EU i frågan och uttrycker en förhoppning om att flyktingar ska söka sig till andra länder. 

Synen på ansvar är alltså mer bred än smal. De konservativa inslag som jag finner handlar om 

individualitet, vilket jag kopplar till skattelättnaderna, och den egna nationen, då Svensson menar 

att Kristdemokraternas förslag hotar den svenska arbetsmarknaden. Två noteringar för 

reformistisk socialism förekommer: jämlik fördelning av resurser, då Svensson framställer 

skattelättnaderna som gynnsamma för låginkomsttagare, och internationellt perspektiv, då EU:s 

operationer diskuteras samt att andra länder bör ta sin del av ansvaret att ta emot flyktingar. 

 

Ledare 9/10 ”Kris i befolkningsfrågan” Marcus Svensson 

 

I denna ledare beskriver Svensson kommunernas svårigheter med det höga asylmottagandet. Han 

menar att denna befolkningsökning i kombination med att allt fler blir äldre kommer leda till 

ökade kostnader får vård och omsorg. Svensson skriver att SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) uppger att de hittat 80 riktade statsbidrag som lett till större administrativa 

omkostnader. Detta kommenterar han med: ”Satsningarna från regeringen riskerar dessutom att 

skapa problem”. I texten nämns att SKL tror att skattehöjningar måste göras framöver. Detta 

kritiserar Svensson eftersom han menar att det är de som är mest utsatta som drabbas av en 

höjning, då jobbskatteavdraget täcker upp för lönarbetare. Angående jobbskatteavdraget skriver 

han att ”Avdraget är som högst i högskattekommuner och som lägst i lågskattekommuner”.40 

                                                           
39 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510035E03C5B2777B0B22C0197A9A8C3
362B8&serviceId=2, läst 20/11 2015, Smålandsposten, 3/10 2015, ”Skattefrälse ingen lösning”, Svensson, 
Marcus  
40 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151009ADF6BF0FF414F4B15FD972B4FA6
A947A&serviceId=2, läst 22/11 2015, Smålandsposten, 9/10 2015, ”Kris i befolkningsfrågan”, Svensson, Marcus 

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510035E03C5B2777B0B22C0197A9A8C3362B8&serviceId=2%20
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510035E03C5B2777B0B22C0197A9A8C3362B8&serviceId=2%20
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510035E03C5B2777B0B22C0197A9A8C3362B8&serviceId=2%20
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151009ADF6BF0FF414F4B15FD972B4FA6A947A&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151009ADF6BF0FF414F4B15FD972B4FA6A947A&serviceId=2
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20 
 

 

Sättet Svensson beskriver kommunernas svårigheter med det höga antalet asylsökande hör 

hemma hos en negativ inställning till flyktingmottagande. I denna ledare diskuteras endast staten 

och SKL som aktörer med ansvar i frågan, vilket jag bedömer som en smal ansvarssyn. Att 

statliga bidrag förvärrar situationen för kommunerna och citatet om regeringen tolkar jag som 

skepsis mot statens förmåga att hantera flyktingsituationen, vilket är en konservativ notering. 

Svenssons resonemang om den eventuella skattehöjningen anser jag dock vara av en reformistisk 

socialistisk karaktär, då han riktar kritik mot ett system som, åtminstone enligt Svensson, skulle 

drabba de fattigare hårdast. Detta och citatet om hög- och lågskattekommuner passar väl in på 

värdet av jämlik fördelning av resurser. 

 

Ledare 10/10 ”De svåra besluten framför oss” Blanche Jarn 

 

Blanche Jarn utgår från bristen på boplatser för flyktingar. Det faktum att folk kan behöva bo i 

tält menar Jarn är ett tecken på att Sverige inte kan ta emot mycket fler människor. Hon skriver: 

”Vad vi alla nu tvingas inse är att det finns en gräns där vi inte kan ta emot fler människor”. 

Hennes lösning för att kunna upprätthålla en human standard är att prioritera vilka som får 

komma till Sverige. Hon jämför situationen i Syrien och Irak med Afghanistan, där hon anser att 

folk inte flyr för sitt liv utan för att få ett bättre liv. Alltså borde flyktingar som är i livsfara 

prioriteras. Jarn menar att detta måste ske för att skydda vad hon kallar ”… en av samhällets 

viktigaste kärnvärderingar…”: nämligen allas lika rätt till lika möjligheter. Denna värdering är 

enligt Jarn grundläggande i Sverige och delas av både högern och vänstern inom politiken.41 

 

Jarn är starkt kritisk mot att Sverige ska ta emot fler flyktingar, eftersom hon anser att vi inte 

skulle kunna ta hand om dem på ett humant sätt. Det råder inga tvivel om att hon tycker att 

landet för tillfället tar emot för många. Gällande flyktingsyn är Jarn dock mer svårbedömd, då 

hon visserligen erkänner att det är ett svårt uppdrag att prioritera mellan flyktingar som ska få 

komma hit men samtidigt gör hon skillnad på dem. Detta är också den enda åtgärd som Jarn tar 

                                                           
41 https://w7eb.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151010377C66123D78649EBF7F6568A5F9
83E0&serviceId=2, läst 22/11 2015, Smålandsposten, ”De svåra besluten framför oss”, 10/10 2015, Jarn, 
Blanche 

https://w7eb.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151010377C66123D78649EBF7F6568A5F983E0&serviceId=2
https://w7eb.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151010377C66123D78649EBF7F6568A5F983E0&serviceId=2
https://w7eb.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151010377C66123D78649EBF7F6568A5F983E0&serviceId=2
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upp för att lösa problemet med få bostäder. Då Jarn endast diskuterar det svenska 

flyktingmottagandet borde staten utgöra den aktör med störst ansvar. Gällande konservativa 

värderingar som artikeln innehåller är historia/tradition en, vilket jag kopplar till hennes 

påstående om att allas lika rätt till möjligheter är en svensk grundvärdering. Hon anser, enligt min 

uppfattning, att en traditionell värdering riskeras om inte ett humant mottagande kan garanteras. 

Man kan dock vända på argumentet och hävda att Jarn slår vakt om det reformistiska socialistiska 

värdet om jämlik fördelning, då alltför många ankommande skulle innebära en sänkt standard i 

mottagandet. Prioriteringen av flyktingar kan kopplas till den konservativa värderingen om att 

göra uppoffringar för stabilitet.  

 

Ledare 20/10 ”Biståndet som stannar i Sverige” Marcus Svensson 

 

Svensson kritiserar regeringen för att avräkna medel från biståndsbudgeten till asylmottagandet. 

Enligt honom uppgick avräkningarna till 19 % år 2013, d.v.s. 4,6 miljarder kronor. Prognosen för 

2016 visar på en ökning till 8,2 miljarder. Svenssons kritik grundar sig i proportionen av pengar 

som försvinner från internationellt bistånd, inte det faktum att det görs avräkningar i sig. Han 

skriver: ”Fattigdomsbekämpning, undervisning och hälsovård får stryka på foten när regeringen 

för över pengar från det internationella biståndet till asylmottagningen”. Ytterligare kritik riktas 

mot regeringen struktur för bistånd och Svensson menar att ”Det är inte försvarbart att en allt 

högre andel av det internationella biståndet stannar i Sverige genom upprätthållande av en 

fortsatt stor biståndsadministration”. 

 

Det första citatet uttrycker en motvilja till att resurser tas från bistånd för att användas i Sverige. 

Detta kan tolkas som negativt angående svenskt flyktingmottagande. Eftersom det är regeringen 

som beslutar om budgetar och avräkningar är det där Svensson placerar ansvaret i denna artikel, 

vilket är en smal ansvarssyn. Om problemet är att pengar inte används för budgeterat ändamål 

kan man hävda att Svensson borde vara för ett förslag om minskat flyktingmottagande som 

lösning på problemet. Svenssons upprördhet över att biståndspengar stannar i Sverige kan 

kopplas till den konservativa värderingen välgörenhet. Visserligen går ju pengarna som avräknas 

till att ta emot flyktingar, vilket också kan ses som välgörenhet, men Svensson utgår från 

budgeterade pengar till internationellt bistånd, och att de inte bör röras. Han uttrycker även stor 

skepsis mot regeringens hantering av resurserna för bistånd och mottagande, vilket också är en 



22 
 

konservativ notering. Det är dock svårt att avgöra om reformistisk socialism får en notering för 

jämlik fördelning i denna fråga. Det står klart att Svensson vill att biståndet inte ska avräknas för 

mycket, alltså bör Sverige hjälpa behövande i världen, men samtidigt gör han en skillnad på 

behövande utomlands och i Sverige. 42 

 

Ledare 22/10 ”Tveksamma argument om flyktingar” Mats Hammarstedt 

 

Professorn i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, Mats Hammarstedt, skriver om tre 

argument i flyktingdebatten som han menar inte håller god grund. Det första handlar om att 

Sverige behöver ta emot flyktingar för att de ska försörja den åldrande befolkningen. Detta 

avfärdar han genom att säga att majoriteten av invandrarna som kommer hit består av flyktingar 

och anhöriga till tidigare invandrade och inte av arbetsinvandring. Dessutom tar det lång tid för 

dem att komma i arbete. Det andra argumentet som Hammarstedt tar upp är att nyanlända kan 

hejda sjunkande befolkningsstatistiken i mindre orter. Detta skulle dock enligt honom vara dåligt 

för integrationen, då arbetslösheten oftast är hög i sådana orter. Bättre vore då att de placeras i 

orter med låg arbetslöshet där de kan komma i arbete snabbare. Till sist tar Hammarstedt upp 

argumentet att flyktingar, särskilt från Syrien, är högutbildade, och därför vore en stor tillgång. 

Detta stämmer inte då majoriteten har en utbildning som motsvarar svensk grundskolenivå. 

Följande citat fångar Hammarstedts ställning i flyktingfrågan rätt väl: 

Det finns självklart skäl att ta emot flyktingar och bevilja asyl till människor som söker sig till 

Sverige. Argumentet att dessa människor behöver skydd och att flyktinginvandringen är en 

humanitär insats är det som bör användas i debatten. Att presentera denna invandring som ett 

medel för att finansiera en åldrande befolkning, eller att lösa problemet med vikande 

befolkningsunderlag på vissa orter, riskerar därför att leda in debatten på villovägar.43 

 

Hammarstedt förefaller ha en kritisk men objektiv syn på argumenten i debatten. Eftersom hans 

avfärdande av de tre argumenten bygger på statistisk data och inte borde vara influerade av 

                                                           
42 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510208768E8626F116BAA03CEF65AF6B
B66BF&serviceId=2, läst 23/11 2015, Smålandsposten, ”Biståndet som stannar i Sverige”, 20/10 2015, 
Svensson, Marcus 
43 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573162015102229B6941A1F19709C833699C0EC24
B3E0&serviceId=2, läst 25/11 2015, Smålandsposten, ”Tveksamma argument om flyktingar”, 22/10 2015, 
Hammarstedt, Mats 

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510208768E8626F116BAA03CEF65AF6BB66BF&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510208768E8626F116BAA03CEF65AF6BB66BF&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510208768E8626F116BAA03CEF65AF6BB66BF&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573162015102229B6941A1F19709C833699C0EC24B3E0&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573162015102229B6941A1F19709C833699C0EC24B3E0&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573162015102229B6941A1F19709C833699C0EC24B3E0&serviceId=2
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personlig åsikt, kan man hävda att hans vilja att använda det humanitära argumentet tyder på 

tendens mot en positiv inställning till flyktingmottagande. Beskrivningen av flyktingar är också 

påverkad av data som säger hur integrationen har lyckats och vilken utbildning de har. Jag skulle 

dock bedöma den som neutral, då Hammarstedt påpekar att flyktingar kan integreras snabbare 

om de hamnar vid rätt ort. Ansvaret kan sägas placeras hos de som använder felaktiga, eller 

åtminstone tveksamma argument i debatten vilket leder till okunskap. Man kan också vända på 

resonemanget och hävda att Hammarstedt inte med säkerhet kan förutse hur väl datan kommer 

att stämma in på det framtida flyktingmottagandet, vilket då kan tolkas som skepsis, vilket då 

skulle vara en konservativ notering. 

 

Ledare 24/10 ”Det bidde en tumme” Marcus Svensson 

 

Svensson riktar kritik mot regeringens överenskommelse med Alliansen om tillfälliga 

uppehållstillstånd. Han menar att de i praktiken inte kommer att vara just tillfälliga, utan att det 

snarare är ett undantag än regel. Enligt Svensson är det främst anhöriginvandringen som beviljas 

flest uppehållstillstånd, 38 % år 2014. De tillfälliga uppehållstillstånden gäller i tre år, sedan kan de 

dock omvärderas till permanenta om skyddsbehovet kvarstår eller om personen kan påvisa 

taxerad inkomst. Barn och barnfamiljer undantas från detta krav. Personer från ett EU-land kan 

återförenas med innehavande av uppehållstillstånd i Sverige som gäller minst ett år. Om 

överenskommelsen hade inkluderat uppehållstillstånd utan sådana undantag skulle Sverige, enligt 

Svensson, inte vara lika attraktivt att söka sig till. Istället riskerar detta att öka det ”byråkratiska 

krånglet” utan att leda till önskad effekt att minska trycket på Sverige. Svensson är dock positiv 

till att regeringen och Alliansen kommit överens om att skärpa kraven på försörjning vid 

anhöriginvandring. Vidare anser han att det är bra att kommuner tvingas ta emot flyktingar för att 

hjälpa de som redan har högt mottagande. Han vill även att Sverige ska införa medicinsk 

åldersbestämning av ankommande.44 

 

Det framgår tydligt att Svensson vill att uppehållstillstånden ska vara mer begränsade och att han 

hade hoppats på strängare krav i den överenskommelse som nåddes mellan regeringen och 

                                                           
44 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510246785D35A980FF8D1DD8271A6EF0
4ECB5&serviceId=2, läst 5/12 2015, Smålandsposten, ”Det bidde en tumme”, 24/10 2015, Svensson, Marcus 

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057316201510246785D35A980FF8D1DD8271A6EF04ECB5&serviceId=2
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Alliansen. Detta blir då en negativ inställning till svenskt flyktingmottagande. Att skärpa 

uppehållstillstånden är den enda lösningen som tas upp i ledaren. Gällande flyktingsyn vill jag 

hävda att den är svårtolkad i artikeln. Man kan säga att kritiken mot att familjer ska kunna 

återförenas på basis av tillfälliga uppehållstillstånd är tuff och möjligen ett uttryck för en negativ 

syn. Ansvaret för överenskommelsen ligger hos regeringen och Alliansen, vilket en smal 

ansvarssyn. Svenssons vilja att införa medicinsk åldersbestämning ser jag som konservativ skepsis 

då detta grundar sig i att man inte litar på när människor uppger hur gamla de är. Att 

kommunerna ska tvingas ta emot nyanlända kan dock kopplas till reformistisk socialism och 

värdet jämlik fördelning av resurser, och den positiva synen på överenskommelsen om 

anhöriginvandring och krav på försörjning ser jag som en anknytning till värdet politiskt 

samförstånd.   

 

Ledare 28/10 ”Vuxna flyktingar ska inte behandlas som barn” Jonatan Lönnqvist 

 

Lönnqvist uttrycker även han stöd för att införa medicinsk åldersbedömning för 

ensamkommande barn. Han menar dock att det inte handlar om att misstänkliggöra barn utan att 

vuxna inte ska ta barns resurser i anspråk. Han skriver att ”Det kan finnas motiv för vuxna 

människor att ljuga om sin ålder och få sina asylskäl prövade som barn”. Tillfälliga 

uppehållstillstånd gäller nämligen inte för personer under 18 år, och de kan dessutom inte avvisas 

till hemlandet om det inte finns någon som kan ta emot dem. Lönnqvist uttrycker dock förståelse 

för varför människor skulle kunna vara beredda att göra sådant om de har ett stort behov av 

skydd. Han är kritisk till att tjänstemän ska göra en åldersbedömning ofta utan ID-handlingar at 

förhålla sig till. Lönnqvist förespråkar att handleds- eller tandröntgen används för att avgöra om 

personen är 18 eller inte. Annars riskerar man att pengar går från barn till vuxna och en 

…”minskad acceptans för generöst flyktingmottagande”… Dessutom menar Lönnqvist att den 

miljö som är anpassad för barns trygghet inte är lämplig för vuxna.45 

 

Det är svårt att hitta en tydlig ståndpunkt gällande flyktingmottagande här. Att Lönnqvist vill 

införa hårdare krav för åldersbedömning behöver inte betyda han vill minska invandringen. 

                                                           
45 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151028DA2BEBDC33D2E143A39562EC875
9266A&serviceId=2, läst 5/12 2015, Smålandsposten, ”Vuxna flyktingar ska inte behandlas som barn”, 28/10 
2015, Jonatan Lönnqvist 
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Dessutom är han rädd för att stödet för vad han kallar generöst mottagande ska minska om folk 

ljuger om sin ålder, vilket kan ses som en rädsla för att opinionen om svenskt flyktingmottagande 

ska påverkas negativt (alltså att man vill ta emot färre). Den enda lösningen som krävs för att lösa 

problemet är enligt honom medicinsk åldersbedömning. Om Lönnqvist tror att det finns 

anledning att införa det på grund av att folka kan ljuga ger detta en bil av en något negativ syn på 

flyktingar, även om han menar att han kan förstå varför folk skulle ljuga om sin ålder. Ansvaret 

för denna fråga borde ligga främst hos regeringen och Migrationsverket.  Den enda notering 

angående teoretisk värdering är skepsis, vilket är kopplat till misstänksamheten mot flyktingar när 

de anger sin ålder. 

 

Ledare 6/11 ”Förlita er inte på EU” Blanche Jarn 

 

I denna ledare skriver Jarn om hur Sverige har ansökt om finansiellt stöd hos EU samt att få ta 

över Ungerns kvot på 54 000 i omfördelningsprogrammet. Detta skulle innebära att upp till 

54 000 flyktingar i Sverige kan omplaceras inom EU. Skulle EU genomföra sitt 

omfördelningsprogram (där de flesta skulle omplaceras från Grekland och Italien) vore det i 

grevens tid. Jarn menar dock att man inte ska förvänta sig mycket av EU, då det är väldigt 

tungrott och långsamt att agera enligt henne. Hon utrycker även oro över att ca 40 000 bor i tält i 

Tyskland och att de kan komma att söka sig till Sverige. Jarn skriver angående boplatser att 

…”landets gymnastiksalar börjar ta slut”. Förutom detta problem behövs även en bättre 

arbetsmarknad och språkutbildning.46 

 

Jag bedömer Jarns resonemang kring bristen på bostäder och viljan att EU genomför 

omfördelningsprogrammet som uttryck för en negativ inställning till flyktingmottagande. Hon tar 

upp fler åtgärder som behövs för att lösa situationen, omfördelningsprogrammet, fler bostäder, 

bättre arbetsmarknad och språkundervisning. Jarns syn på flyktingar framgår inte. Ansvaret i de 

frågor som tas upp läggs främst på EU men även på Sverige. En konservativ notering finns för 

skepsis angående EU:s förmåga att genomföra omfördelning. Man kan även hävda att viljan att 

flyktingar omfördelas från Sverige kan höra ihop med det konservativa värdet om den egna 

                                                           
46 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151106D7F5E2E919CE3E53AE2BB39C3C5
7E7DA&serviceId=2, läst 6/12 2015, Smålandsposten, ”Förlita er inte på EU”, 6/11 2015, Jarn, Blanche  
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nationen. Jarn nämner inte vart flyktingarna skulle omfördelas eller hur de skulle mottas där. Det 

finns dock en möjlighet att koppla detta till den socialistiska värderingen europeisk gemenskap 

och internationalisering, då Jarn vill se ett program om omfördelning på en överstatlig nivå.  

 

Ledare 12/11 ”Sent ska syndaren vakna” Jonatan Lönnqvist 

 

Lönnqvist utgår från beslutet om att införa gränskontroller och menar att …”det är ett sent men 

välkommet beslut”. Detta skulle leda till enklare prioritering av de mest behövande, så att 

ensamkommande och barnfamiljer kan få tak över huvudet. Lönnqvist anser att ”Det nuvarande 

trycket på asylmottagningen måste minskas om Sverige även i framtiden ska kunna erbjuda 

människor en fristad.” Han tycker även att Sverige borde se på resten av Europa, där även 

Tyskland går mot en mer restriktiv flyktingpolitik. Då …”måste Sverige harmonisera politiken 

med resten av EU”. Inrikesminister Anders Ygemans uttalande om ordning och reda är något 

Lönnqvist uppskattar.47 

 

Lönnqvist vill helt klart minska flyktingmottagandet. Han tar upp flera åtgärder som behövs 

lösas: bostäder, skola och jobb. Gällande flyktingsyn går det endast att hitta en bedömning om att 

ensamkommande barn och barnfamiljer borde prioriteras främst, men utgör ingen grund för att 

bedöma generell flyktingsyn. De åtgärder som Lönnqvist tar upp är sådana som staten är främst 

ansvarig för. Hans positiva inställning till gränskontroller och ordning och reda kan tolkas som 

auktoritetsvärderingar, vilket återfinns hos konservatismen. Det handlar då om statens auktoritet 

som krävs för att ordna stabilitet. Således gränsar denna fråga även till värdet om uppoffring för 

stabilitet. Att Sverige måste samordna sin politik med övriga EU är en notering för socialistiska 

värdena europeisk gemenskap och internationellt perspektiv. Min uppfattning är att Lönnqvist 

antingen anser att alla medlemsländer borde ha liknande/samma politik, eller så använder han 

argumentet som ett skäl till varför Sverige borde minska på mottagandet.  

 

                                                           
47 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05731620151112EBDADB6A9D65F1E97316C849433
C6CC0&serviceId=2, läst 6/12 2015, Smålandsposten, ”Sent ska syndaren vakna”, 12/11 2015, Lönnqvist, 
Jonatan 
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5.2 Laholms tidning 

 

Ledare 3/10 ”Öppna hjärtat men erkänn problemen” Stellan Sturesson 

 

Sturesson utgår från Sverigedemokraterna och frågar sig hur de kan ha så stort stöd när vissa av 

deras medlemmar har fascistiska kopplingar. Han tror att de framstår som det enda partiet som 

tar flyktingfrågan på allvar eftersom de vågar ta upp problemen som finns. Sturesson menar att 

”En trovärdig politik för ett parti utgår från en verklighetsbeskrivning som känns igen av 

väljarna”. De problem som han nämner är bostadsbrist, ökade kostnader och utanförskap. Det 

räcker inte att vi tar …”vårt självklara ansvar att ta hand om folk som mördas av sin egen regim 

eller av ynkryggarna i IS”.48 

 

Sturesson har enligt mig en positiv inställning till flyktingmottagande eftersom han menar att det 

är vårt ansvar att göra så, och dessutom framstår han som negativ mot Sverigedemokraterna, 

vilket ju är det mest invandringskritiska partiet. Den åtgärd som han vill ha är att de andra 

partierna vågar diskutera problemen med flyktingmottagande. Flyktingsynen är mer positiv och 

detta grundar jag på citatet om vårt självklara ansvar att hjälpa. Ansvaret i denna artikel ligger hos 

alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna. Detta kan kopplas till den reformistiska 

socialistiska värderingen politiskt samförstånd eftersom Sturesson vill att alla partier tar upp 

debatten med SD. Möjligtvis kan det andra citatet i texten kopplas till Kant och moralregler då 

det så starkt uttrycker stöd för att hjälpa folk. 

 

Ledare 21/10 ”Stötta kommunerna” Yngve Sunesson 

 

Sunesson är kritisk mot försöken till att nå en överenskommelse mellan regeringen och Alliansen 

om flyktingpolitiken. Han menar att man till nästa möte måste komma fram till en samordnad 

politik som tar i tu med både det akuta mottagandet och långsiktig integration. Sunesson menar 

                                                           
48 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057469201510037B5C0BBACC03353FDEE8DBF4DD
D119BD&serviceId=2, läst 12/12 2015, Laholms tidning, ”Öppna hjärtat men erkänn problemen”, 3/10 2015, 
Sturesson, Stellan 
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att många som nyanlända har bra förutsättningar att komma i arbete och att de måste få den 

möjligheten. Han tycker att kommunerna belastas många problem av staten och att detta lett till 

flera lex Sarah-anmälningar när kommunerna inte uppfyller kraven. De borde kompenseras bättre 

finansiellt och Migrationsverket måste ge bättre framförhållning för att hinna hitta bostäder.49  

 

Sunesson ger inte någon klar ståndpunkt i frågan om flyktingmottagande. Han lyfter dock fram 

flertalet problem vilket kan ses som en något mer negativ inställning. Han föreslår också flertalet 

lösningar, dels gällande flyktingpolitiken i stort, men även att kommunerna behöver bättre stöd 

från staten. Sunessons flyktingsyn är mer positiv än negativ då han skriver att många har goda 

möjligheter att få jobb, vilket betyder att de kan bidra till samhället. Ansvaret läggs på staten, 

riksdagspartierna (förutom Sverigedemokraterna) och Migrationsverket. Sunesson framstår som 

skeptisk mot möjligheterna att nå en större överenskommelse, vilket är en konservativ notering. 

Att han dock vill ha en överenskommelse passar ihop med det socialistiska värdet politiskt 

samförstånd. Dessutom anser jag att Sunessons tro på att nyanlända har bra möjlighet att få 

anställning är ett uttryck för en optimistisk syn på människor, också det en socialistisk värdering.  

 

Ledare 24/10 ”Vi klarar av det ” Johan Linander (C) 

 

Linander beskriver den rådande situationen som den svåraste sedan andra världskriget, inklusive 

Balkankriget på 1990-talet. Ankomstkommunerna Malmö och Trelleborg har ett orimligt stort 

ansvar och en långsiktig lösning behövs. Det som han lägger störst vikt är dock att få nyanlända i 

arbete så fort som möjligt. Högutbildade måste få jobb som passar deras kompetens och även 

enklare arbeten behövs. Linander föreslår ett utvidgat rut-avdrag och att föreningar och 

organisationer ska kunna anställa utan att ta hänsyn till LAS (Lagen om anställningsskydd). Han 

menar också att det inte är konstigt att folk flyr över Medelhavet när de utsätts för både Assad 

och IS. Som argument för att stödja mottagande anser han att ”Det är aldrig naivt att vara 

medmänsklig”. Inte bara Sverige utan hela EU och västvärlden, USA Kanada och Australien 

                                                           
49 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057469201510211FD0389D77710809ACC0DE58AC6
B1558&serviceId=2, läst 12/12 2015, Laholms tidning, ”Stötta kommunerna”, 21/10 2015, Sunesson, Yngve 
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måste ta sitt ansvar. Till sist skriver Linander att Sverige klarade av båda flyktingkriserna under 

andra världskriget och Balkankriget och kommer att klara den nuvarande också.50  

 

Linander är positiv till flyktingmottagande då han både uttrycker både förståelse och förhoppning 

om att nyanlända ska kunna bidra till samhället när de kommit i arbete. De flertalet åtgärder som 

föreslås är inriktade på att skapa enklare arbetstillfällen som inte är hårt reglerade. Flyktingsynen 

är positiv då de beskrivs som potentiella arbetare och en förståelse för deras situation återfinns. 

Ansvaret placeras främst på regeringen men även EU och västvärlden måste göra sitt. De 

konservativa värden som noteras är staten som organism, då de enklare jobb som föreslås skulle 

kunna innebära att flertalet nyanlända får lågavlönade jobb, och historia och tradition, då 

Linander tar upp tidigare flyktingmottagande. De socialistiska värdena är flera: optimism om folk, 

då de kan jobba och vara högutbildade, internationellt perspektiv, eftersom hela västvärlden 

måste delta, och europeisk gemenskap, där hela EU måste bidra.   

 

Ledare 26/10 ”Skattechock väntar” Lars Eriksson 

 

Eriksson beskriver överenskommelsen om flyktingpolitiken mellan regeringen och Alliansen i 

olika perspektiv. Han menar att de är bra med samarbete över blockgränsen och att det skickar 

signaler till övriga EU-länder, men att själva innehållet i uppgörelsen varken är bra eller har 

finansieringen klar. Likt Svensson i ledaren i Smålandsposten den 24/10 anser Eriksson att de 

tillfälliga uppehållstillstånden och anhörigreglerna är för snälla. Gällande flyktingars bidrag till 

ekonomin på sikt hänvisar han till …”Sveriges ledande två migrationsforskare”… Jan Ekberg och 

Joakim Ruist, som i Dagens Industri menar att det krävs osannolikt höga sysselsättningsnivåer för 

att landet ska gå med vinst i flyktingfrågan. Detta får Eriksson att slå fast att ”Slutsatsen är därför 

klar: finansieringen av dagens stora invandringsströmmar kommer att drabba hela folkhushållet 

med brutal kraft mätt i kronor och ören”. Att låna för att finansiera invandringen vore otänkbart 

                                                           
50 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05746920151024241C7F2AFA70421AD7B460E35CE
4DAF0&serviceId=2, läst 13/12 2015, Laholms tidning, ”Vi klarar av det”, 24/10, Linander, Johan 
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enligt Eriksson. Likaså att skära ned i offentlig sektor. Därför menar han att det enda som återstår 

är stora skattehöjningar, vilket politikerna mörkar.51 

 

Erikssons inställning om flyktingmottagande framstår som något negativ eftersom artikeln utgår 

från de stora kostnaderna som finns. Även om han inte förespråkar ett minskat mottagande 

borde den bild läsaren får av situationen påverkas av Erikssons beskrivning av det ekonomiska 

läget. Den åtgärd som tas upp är en stor skattehöjning, vilket dock har en negativ association i 

artikeln. Flyktingsynen framgår ej. Ansvaret läggs på svenska politiker för att de enligt Eriksson 

inte är uppriktiga om lösningen på finansieringen. Att Eriksson uppskattar signalerna om att 

Sverige har nått sin gräns till övriga EU kan kopplas till det konservativa värdet om egna 

nationen, att han vill att situationen i Sverige är det viktigaste för honom. Överenskommelsen 

passar även ihop med det socialistiska värdet politiskt samförstånd.  

 

Ledare 6/11 ”Sverige kan inte erbjuda boende” Skribent framgår ej 

 

Denna ledare utgår från regeringen och inrikesminister Morgan Johanssons uttalande om att man 

inte längre kan garantera bostäder åt flyktingar. Välfärdssystemet är hårt ansträngt av de flyktingar 

som kommer hit. Detta menar skribenten syftar snarare till att lätta på trycket för 

Migrationsverket, polisen och andra än att tvinga folk att bo på gatan. Att Sverige har sökt stöd 

från EU tas också upp, och artikelförfattaren anser att Sverige borde få finansiell hjälp då man tar 

stort ansvar i flyktingmottagandet. Sverige har …”har betalat så mycket till unionen och 

ekonomiskt utsatta länder inom den att det helt enkelt är dags för skatteåterbäring”. Att EU 

faktiskt skulle hjälpa Sverige tror skribenten är i stort sätt garanterat.52 

 

Denna ledares inställning till flyktingmottagande är svårbedömd. Inga klara ståndpunkter 

återfinns, men det finns negativa kopplingar till trycket på den svenska välfärden och 

bostadsbristen. Den enda åtgärd som tas upp är EU-stöd. Flyktingsyn diskuteras inte. Ansvaret i 

                                                           
51 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0574692015102648C2E0A17B4554E3947EC039EEB9
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52 https://web.retriever-
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denna artikel ligger på EU och de medlemsländer där man inte gjort tillräckligt i frågan. Då texten 

ger uttryck för att Sverige bör kompenseras eller få annan hjälp av EU kan man hävda att dels det 

konservativa värdet den egna nationen är förekommande, och dels det socialistiska värdet 

europeisk gemenskap, då hen ändå vill att hela unionen tar ansvar.  

 

Ledare 10/11 ”Låna, höja skatten eller…” Dan Andersson, chefsekonom LO 

 

Andersson menar att ”Sverige har en räddningsplikt när det gäller offer för krig. Men 

räddningsplikten kan nog inte vara oändlig i omfattning”. Hans största problem är finansieringen 

av flyktingmottagandet. Enligt honom finns det fem alternativ. Det första är att låna, vilket dock 

inte löser problemet för få läkare, sjuksköterskor, lärare och poliser. Det andra är att låta EU stå 

för en ”betydande del” av kostnaderna. Det tredje är inspirerat av Jeremy Sachs (professor i 

ekonomi och rådgivare för FN gällande Milleniumprogrammet)53 som menar att minskningar i 

bistånd till förmån för mottagande inte är bra. Då Sachs menar att USA har ansvar för 

utvecklingen i Syrien och Libyen borde man bidra till de svenska kostnaderna. Det fjärde är att 

höja skatterna för höginkomsttagare. Det femte skulle innebära en sänkning av tröskeln till 

arbetsmarknaden, vilket dock skulle leda till arbeten med låg lön, och det i sin tur resulterar i färre 

skattepengar för välfärd.54  

 

Anderssons inställning till flyktingmottagande är oklar. Citatet kan tolkas som att Sverige bör 

minska mottagandet, men samtidigt ges inga argument för att minska mottagandet trots 

problemet med finansiering. Istället är det just finansieringsproblemet som står i fokus. De fem 

alternativ som han tar upp ger uttryck för en bredare mängd åtgärder som kan genomföras. 

Flyktingsynen är svårbedömd. Citatet beskriver de ankommande som offer, vilket kan användas 

för att väcka sympati hos läsaren. Samtidigt borde det dock göra det svårare för att argumentera 

för minskat mottagande. Ansvaret för finansieringen hamnar hos främst Sverige, men även EU 

och möjligtvis USA kan/bör hjälpa till bättre. Förslaget om sänkt tröskel till arbetsmarknaden 

kan kopplas till två konservativa värden: naturlig ojämlikhet och begränsad välfärd. Att höja 

                                                           
53 http://jeffsachs.org/about/short-bio/, läst 15/12 2015 
54 https://web-retriever-info-
com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057469201511102431FFED245C5E941249C
3A80672ECE9&serviceId=2, läst 15/12 2015, Laholms tidning, 10/11 2015, ”Låna höja skatten eller…” 
Andersson, Dan 
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skatterna för de som tjänar mycket ligger i linje med jämlik fördelning av resurser hos 

socialismen. Indirekt skriver Andersson också om flyktingar som potentiella arbetare när han tar 

upp förslaget om att sänka restriktionerna om arbeten. 

 

Ledare 11/11  ”Moderat populism” Yngve Sunesson 

 

Sunesson är kritiskt mot moderaternas förslag om införande av tillfälliga gränskontroller. Han 

menar att förslaget bygger på populism snarare än realism. Frågan diskuterades dessutom vid 

överenskommelsen om migrationspolitiken (som skedde den 23/10)55 och då var meningen att 

detta kunde skapa fler problem istället för att lätta på trycket på Migrationsverket. Sverige har 

dessutom internationella avtal att förhålla sig till, t.ex. Schengenavtalet. Sunesson skriver att 

polisen i Malmö inte har de resurser som krävs för att sköta kontrollerna, och Moderaterna i 

Malmö tror att detta skulle resultera i kaos i både bil- och färjetrafiken över Öresund. Dessutom 

måste alla asylsökande registreras och kontrolleras även med gränskontroller. Sunesson menar att 

därför skulle Migrationsverkets arbetsuppgifter öka. Avslutningsvis skriver han: ”Så ur alla 

perspektiv är M-förslaget dåligt.”56 

 

Sunesson ger inte uttryck för många ståndpunkter i ledaren. Möjligtvis kan man hävda att hans 

negativa syn på gränskontroller är en indirekt positiv inställning till flyktingmottagande, men det 

är oklart. Han ger själv inga förslag på åtgärder. Flyktingsyn är också svår att identifiera. När han 

skriver om att asylsökande har rätt att kontrolleras kan det lika väl vara ett krasst konstaterande 

av fakta som uttryck för stöd för deras sak. Min bedömning är att han snarare vill underminera 

moderaternas förslag. Sunesson är minst sagt skeptisk mot förslaget. Han tar även upp 

internationella avtal som något Sverige måste relatera till, vilket ger noteringar om internationellt 

perspektiv och europeisk gemenskap. Det faktum att han tar upp överenskommelsen om 

migrationspolitiken och pekar på att man då kom överens om att inte införa gränskontroller kan 

tolkas som stöd för politiskt samförstånd.  

                                                           
55 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-23-Anders-
Danielsson-Positivt-med-en-bred-partioverenskommelse.html, läst 21/12 2015 
56 https://web-retriever-info-
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Yngve  
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Ledare 13/11 ”Löfven bygger murar” Martina Jarminder 

 

Jarminders ledare diskuterar införandet av tillfälliga gränskontroller, vilket skedde den 12/11. 

Hon beskriver det som det …”tragiska slutet på en era.” och att ”ID-kontroller mellan Danmark 

och Sverige är ett gigantiskt steg tillbaka för ett fritt Europa.” Man kan fortfarande inte vägra folk 

rätten att söka asyl och polisen har redan nog att göra. De andra europeiska länderna har förvisso 

ej tagit sitt ansvar men Sverige kan inte tvinga folk dit. Jarminder undrar om folk som riskerat 

livet genom att ta sig över Medelhavet på en gummibåt kommer att låta sig stoppas av 

gränskontroller vid Öresundsbron. Ett sådant utestängande menar hon, kan istället leda till att 

folk vandrar runt likt nomader för att sedan bosätta sig i läger under svåra förhållanden.57  

 

Jarminder framstår som mer positiv till flyktingmottagande då hon så starkt kritiserar införandet 

av gränskontroller. Indirekt borde hennes föreslagna åtgärd vara att avskaffa gränskontrollerna, 

annars förekommer inga förslag på åtgärder. Hennes flyktingsyn är förstående då hon tar upp de 

risker som vissa tar för att komma hit. Detta ger en mer positiv syn. Ansvaret för 

gränskontrollerna ligger hos regeringen och övriga partier som ingick i uppgörelsen och EU. De 

värderingar som återfinns är båda reformistiskt socialistiska: Kants moralregler, då Jarminder 

skriver om farliga resor och lägerboende och att detta inte är önskvärt, samt europeisk 

gemenskap eftersom hon så starkt ser införandet av tillfälliga gränskontroller som dåligt för ”ett 

fritt Europa”.  

 

 

 

 

                                                           
57 https://web-retriever-info-
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6. Resultatredovisning  

 

De forskningsfrågor som formulerades i kapitel fyra löd: 

 

1. Vilka skillnader och likheter finns det hos tidningarna angående de dimensioner 

som används i uppsatsen? 

 

Gällande den första dimensionen om inställningen till svenskt flyktingmottagande är 

Smålandsposten klart negativ, även om det förekommer enstaka artiklar som är antingen neutrala 

eller positiva. I de artiklar där skribenten lyfter fram förslag för att förbättra situationen är det 

oftast ett fåtal som tas upp, detta eftersom fokus till största delen läggs på en särskild fråga. I de 

fall det gått att avgöra flyktingsyn har den varit negativ, men jag menar att det inte går att göra 

någon rättvis bedömning när huvuddelen inte gått att kategorisera. Ansvarsfrågan har oftast 

bedömts vara smal, vilket återigen kommer av att skribenterna oftast utgått från en särskild fråga. 

 

Laholms tidning har varit något mer positiv i synen på svenskt flyktingmottagande, särskilt om man 

jämför med Smålandsposten. Även här förekommer det dock artiklar som är negativa eller 

svårbedömda. Det har varit jämt mellan om det föreslås fåtal eller flera åtgärder i artiklarna. Även 

detta skiljer sig från Smålandsposten. Flyktingsynen är något positiv och även om det förekommer 

artiklar där det inte går att avgöra synen finns det inga klara negativa uttryck. Till skillnad från 

Smålandsposten framgår det alltså en flyktingsyn i materialet. Synen på ansvar är något bred, med 

inslag av fall som är i mitten av skalan. Detta står i kontrast mot Smålandsposten, där det vanligaste 

var en smal ansvarssyn.  

 

2. Vilka skillnader och likheter finns det hos tidningarna angående de teoretiska 

perspektiv som används i uppsatsen?  

 

För Smålandspostens del var noteringarna mellan de teoretiska perspektiven jämt fördelade, med en 

liten övervikt för konservatismen. Den vanligaste värderingen var skepticism, följt av egna 
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nationen. Resten av de konservativa värdena var fick enstaka träffar vardera. Majoriteten av den 

negativa inställning som förekommer hos tidningen grundar sig mycket i den skepticism som 

uttrycks i artiklarna. Gällande reformistisk socialism var jämlik fördelning av resurser mest 

förekommande och europeisk gemenskap näst vanligast. Oftast förekommer de i samband med 

önskningar om att flyktingmottagandet ska fördelas jämnare i Europa. Resten av noteringarna var 

antingen politiskt samförstånd eller internationellt perspektiv.  

 

Laholms tidning har klart fler reformistiskt socialistiska värdenoteringar än konservativa. De 

vanligaste var politiskt samförstånd och europeisk gemenskap. Optimistisk syn på människor, 

internationellt perspektiv och Kants moralregler utgör resten av noteringarna. Noteringar för 

konservatismen var dock väldigt spridda, där egna nationen fick flest. Det går inte att lyfta fram 

en enskild konservativ värdering som kan sägas vara särskilt viktig hos Laholms tidning.  

 

I båda tidningarnas artiklar förekommer det alltså noteringar från de två perspektiven. De 

reformistiskt socialistiska värden som lyfts fram mest handlar om samarbete eller 

samkoordination, medan endast Smålandsposten har en konservativ huvudvärdering i skepticism. 

Detta visar att båda tidningarna värdesätter att flyktingpolitiken i både Sverige och EU borde 

samordnas och att det i vissa fall måste göras bättre.     

 

3. Vilken tidning har varit mest positiv/negativ i skrivandet om flyktingar och 

flyktingsituationen? 

 

Min bedömning är att Smålandsposten är den mest negativa tidningen gentemot svenskt 

flyktingmottagande. Den mest förekommande inställningen i artiklarna är negativ, och även om 

man inte jämförde den med Laholms tidning är det ändå en negativ syn som återfinns i texterna. 

Det går dock inte att dra några slutsatser om flyktingsyn i Smålandspostens artiklar eftersom det inte 

finns tillräckligt underlag. Texterna har inte innehållit material nog för att avgöra något sådant. 

Tidningen har överlag främst uttryckt kritik mot flyktingmottagande genom att lyfta fram olika 

svårigheter som detta skulle innebära. Ekonomi, skola, arbets- och bostadsmarknad skulle 

drabbas negativt. Den har även uttryckt skepsis i olika former om flyktingar, regeringsförslag och 

samarbete med EU-länder. Laholms tidning är den mer positiva tidningen, både i fråga om 
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flyktingmottagande och flyktingsyn. Min slutsats är därför att Smålandsposten har skrivit mest 

negativt om flyktingar och flyktingsituationen, och Laholms tidning har skrivit mest positivt. Detta 

skulle då innebära läsarna av Smålandsposten blivit utsatta för en mer kritisk syn än vad läsarna av 

Laholms tidning blivit utsatta för.    

 

7. Sammanfattning 

 

Denna uppsats har visat att vid en jämförelse är Smålandsposten den tidning som skildrat 

flyktingsituationen mest negativt medan Laholms tidning varit mer positiv. Det var dock ingen av 

tidningarna som återgav en enhetlig positiv eller negativ bild, utan båda innehöll argument och 

värderingar från olika perspektiv. En intressant uppföljning av denna uppsats vore att undersöka 

läsarna av båda tidningarna och hur de ser på flyktingar för att se om det finns någon skillnad 

som i så fall kan förklaras av tidningarnas innehåll. Det går även att applicera samma typ av 

modell som denna uppsats har på andra tidningar under olika tidsperioder. I skrivande stund är ju 

flyktingsituationen fortfarande ytterst relevant, och kommer förmodligen att förbli så under en 

överskådlig framtid. Studier som denna kan klargöra huruvida folks opinion påverkas av medier 

eller om deras åsikter är egenkonstruerade och om de bygger på fakta. 
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