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Abstract 

Title: Refugees in Swedish newpapers – A comparative discourse analysis of the portrayals of 

refugees in Swedish media during the 1990’s and the 2010’s. 

 

The following study is a comparativ discourse analysis of three swedish newspapers, with 

different political tendencies, depiction of refugees in the 1990’s and the 2010’s. The study is 

based on the theory of discourse and discourse analysis and the method is an adapted form of 

Ulf Mörkenstam’s analysis of the description of the samis in swedish law texts. This method is 

formed from the conclusion that by identifying what the author mediate as a problem, the cause 

of the problem, and the solution of the problem, you can form an percetion of the subjects 

discourse. To help create an estimation of the subjects he uses so called chains of analogy, or 

as the famous discourse theorists Ernesto Laclau and Chantal Mouffe calles them, chains of 

equivalence. In this case the term ”refugee” is connected to other phrases within the same text 

and together with the context of the problem – cause – solution it forms the discourse. The 

subject of the discourse is then compared between two different points in times to see if it has 

been a change within the last 23 years. 

 The study showed that the discourse have indeed changed. While the characters within the 

discourse have remained the same and the subject is connected to similair problems in 2015, 

the fact that the newspapers do not write about the resistance against the countrys refugee intake 

in an atempt to act as an opposition against the xenophobia, as they did in 1992, the result of 

this study shows that xenophobia has been more accepted in the swedish media during the last 

decades. This is also shown through the chains of analogy where the phrase ”refuge” is related 

to words with more negative association in 2015 than in 1992. 
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1 Inledning 

Den arabiska våren 2010 har gett upphov till flertalet konflikter i mellanöstern vars 

konsekvenser även idag, 5 år senare fortfarande skapar material för medier i flertalet av världens 

länder. Västvärlden har drabbats av konflikternas större konsekvens, en ny flyktingström som 

många anser inte har någon ekvivalens i historien. Det råder inget tvivel om att flyktingdebatten 

är ett av huvudämnena i flertalet olika forum i samhället då migrationen har dominerat samtalen 

och debatterna i medierna under flertalet tillfällen de senaste åren.  Händelsen används av 

flertalet politiska partier för att legitimera åsikter och beslut. Dessa retoriska 

argumentationstillämpningar ställer ämnet i relation till ett antagande om att det svenska folket 

inte upplevt en likande händelse tidigare. Händelseförloppen har inte satts i relation till andra 

historiska skeenden och denna typ av studier har förblivit relativt oberörda. Aftonbladets 

krönikör Wolfgang Hansson lyfter ämnet med sin krönika ”Flyktingskräck i repris”. 

Jämförelsen görs mellan några enstaka artiklar gällande dagens flyktingström och migrationen 

från balkanländerna under 1990-talet. Hanssons huvudsakliga syfte är att avdramatisera 

debatten om att Sverige inte skulle klara av ”den största flyktingströmmen sedan andra 

världskriget” när landet, enligt Hansson, redan klarat en liknande flyktingström under 1990-

talet.1 Om detta stämmer uppkommer andra frågor i sammanhanget. Vad har förändrats sedan 

den förra flyktingströmmen som fått människor att se annorlunda på den pågående? 

 Mediernas skildring av händelserna står i direkt anslutning till folkets allmänna uppfattning 

av händelserna, och påverkas även av den omgivande opinionen. 2 I historiska förlopp om vilket 

man idag har större kunskaper, går det att avläsa hur en specifik nyhetsförmedlare ställde sig 

till en händelse. En komparation med en mer samtida händelse kan därmed leda till större 

kunskaper om hur nutida medier väljer att skildra händelseförlopp. Denna sorts studie svarar 

även på om specifika frågor har förändrats under tidens gång, inte bara inom 

tidningsredaktionerna utan även hos det svenska folket då tidningarnas förmedling kan 

påverkas av opinionen.3 Därmed tillkommer samhällets förändrade syn på flyktinggrupper, 

såsom fördomar, främlingsfientlighet och hur man väljer att beskriva flyktingar överlag.  

 

 

                                                 
1 Hansson, ”Flyktingskräck i repris”, Aftonbladet 2015-09-02 
2 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder (2000) s. 59 
3 Brune (2000) s. 39-41 
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1.1 Syfte 

Studien syftar till att undersöka mediers förändrade skildringar av flyktingströmmar under 

balkankonflikterna på 1990-talet och vid konflikterna i mellanöstern i början av 2010-talet. 

Genom att undersöka en diskursiv förändring i tidningarnas skildringar avser undersökningen 

medföra en större insikt i hur den allmänna uppfattningen av flyktingströmmarna, 

flyktingfrågan och synen på flyktingar har förändrats under de senaste decennierna. 

 

1.2 Frågeställning 

För att uppnå undersökningens syfte ställdes följande frågor: 

- Hur har pressens framställningar av flyktingfrågan på ledarsidor förändrats mellan 

flyktingströmmarna på 1990-talet och de pågående (2010-talet)? 

o Har diskursen genomgått en förändring sedan flyktingströmmarna från 

Balkanländerna under 1990-talet? 

- Vilka skillnader respektive likheter finns det i tidningarnas förmedlingar och kan dessa 

relateras till mediernas politiska förankring? 

 

I relation till studiens frågeställning förekommer två tidsnedslag där syftet är att vid båda 

tillfällena utreda flyktingfrågans diskurs för att sedan komparera dessa. Därmed utgår 

frågeställningen från teorin om diskursanalyser och bygger på en eklektisk diskursanalytisk 

metod för att kunna besvara de två huvudfrågorna med nedslag i juli 1992 och november 2015. 
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2 Bakgrund 

För att sätta in händelseförloppen som ligger bakom flyktingströmmarna skildrade i 

undersökningens material i en kontext genomförs en kortfattad genomgång av händelserna som 

ligger till grund för dessa. De jugoslaviska krigen resulterade i flyktingkrisen på 1990-talet 

medan den arabiska våren inledde flyktingströmmen som står i fokus för tidningarna som 

analyserats från 2015. 

 

2.1 Jugoslaviska krigen 

Först efter den kommunistiska ledaren och presidenten i Jugoslavien Titos död 1980 

tillämpades en författning som tillkommit redan 1974. Jugoslavien var vid denna tid en 

socialistisk federativ republik och författningen innebar en decentralisering av makten. I de sex 

delrepublikerna, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och 

Slovenien, och två autonoma områden, Kosovo och Vojvodia, uppstod regionala makteliter. 

Dessa hölls samman av bland annat armén och kommunistpartiet.  

 Anledningen till oroligheterna i republiken var en ekonomisk nedgång och därmed en 

sjunkande levnadsnivå. Den nya författningen mottogs inte väl i Serbien som ansåg sig blivit 

förvägrade en serbisk ”nationalstat” inom federationen då ”det inre Serbien” inte var definierat. 

Detta betydde att provinserna kunde påverka lagar som gällde området samtidigt som området 

endast var representerat på federal nivå vid sidan av moderrepubliken. Många serber ansåg 

således att författningen skulle ändras så att provinserna skulle underställas regimen i Belgrad. 

Vid samma tidpunkt föll det kommunistiska partiet i Jugoslavien, men behöll makten i Serbien 

och kom att representeras av förespråkare för serbisk nationalism.4 

 De nationalistiska åsikterna kom att bli förödande för Jugoslavien och användes för att 

påvisa olikheter mellan grupperna.5 Den nya presidenten i Serbien, Slobodan Milošević, kom 

att tillämpa ett symbolspråk för att främja nationalismen. Syftet var att genomdriva en 

centralisering av styret i Serbien, vilket inskränkte flertalet andra områden, däribland Kosovo 

och Vojvodina. Serbiens centraliseringskrav stötte på motstånd och flertalet protester slogs ner, 

men Slovenien stod emot och föreslog istället att varje republik skulle få besluta i vilken 

utsträckning de skulle ingå i federationen. Det stod slutligen klart att den jugoslaviska 

federationen gick mot en upplösning och den serbiska regeringen krävde då att de områden som 

ville förbli inom federationen skulle få tillåtelse till det. I mars 1991 kom man således överens 

                                                 
4 Dublic, Sjöberg & Agrell (2015) 
5 Forum för levande historia (2015) 
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om att dela Bosnien och Hercegovina mellan Kroatien och Serbien.6 

 1992 utbröt fler stridigheter då serbiska friskaror med stöd av den federala armén började 

underlägga sig republikens territorier. Det serbiska angreppet på Kroatien och Bosnien och 

Hercegovina hade som syfte att ta kontroll över områden med större serbisk befolkning. 

Resultatet blev omfattande folkomflyttningar och etnisk rensning. Tiotusentals dog under 

krigets första år och mer än två miljoner fördrevs eller flydde.7 Sverige var bland de länder som 

mottog ett större antal flyktingar som en konsekvens av dessa händelser.8 

 

2.2 Arabiska våren och dess följder 

Arabiska våren bröt ut i Nordafrika och Mellanöstern som en reaktion på Mohamed Bouazizis 

död i december 2010. Bouazizis nekades rättigheterna att försörja sin familj och satte därmed 

eld på sig själv som en protest mot regimen i Tunisien. Detta resulterade i omfattande 

manifestationer i området.9 Tunisiens president Ben Ali kallade demonstranterna 

för ”extremister” och avskedade flertalet ministrar och provinsguvernörer samtidigt som 

fackföreningsrörelser började ge stöd åt protesterna. Oroligheterna fortsatte och den 14 januari 

avskedade Ali hela regeringen och proklamerade undantagstillstånd. I och med detta spreds 

kraven på demokrati till flera länder i Mellanöstern.10 

 Händelserna fick en dominoeffekt och liknande protester bröt ut i de närliggande länderna. 

I bland annat Libyen och Syrien eskalerade konflikterna till utdragna inbördeskrig. 

Presidenterna i både Egypten och Libyen störtades under året, men konflikterna fortsatte. 

Gemensamt för alla drabbade länder är att islamiska partier fått ett betydligt större inflytande 

på regeringsnivå och protestaktionerna har sedan konfliktens start kommit att hamna i 

underläge.11 Konflikterna har resulterat i en massiv flyktingvåg till Europa och Sverige är 

återigen ett av länderna som tagit emot ett större antal människor.12 

 

2.3 Invandring och mångkulturalism 

Samtidigt som de båda konflikterna gett upphov till liknande konsekvenser för Europa då de 

resulterat i större flyktingströmmar kan mellanliggande hädelser kommit att påverka 

inställningen till främmande folk och kulturer. 

                                                 
6 Dublic, Sjöberg & Agrell (2015) 
7 Dublic, Sjöberg & Agrell (2015) 
8 Se Migrationsverket (2015) 
9 Aringberg-Laanatza (2015) 
10 Axelsdotter Olsson (2015) 
11 Aringberg-Laanatza (2015) 
12 Se Migrationsverket (2015) 
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 Under 1950-talet och fram till 1970-talet bestod en större del av immigrationen i Sverige av 

arbetskraftinvandring. Efter kriget var efterfrågan på arbetskraft så stor att svenska industrier 

började vända sig utomlands för arbetare. Även om den större delen invandrare till en börja 

kom från de andra nordiska länderna började trenden att vidgas till att innefatta Europa, och 

därmed balkanområdet, och senare även områden utanför de europeiska gränserna.13 Mellan 

1970-1980-talen kom arbetskraftsinvandringen att minska och flyktinginvandringen att öka när 

oroligheterna i balkanländerna startade.14 Med utgångspunkten att arbetskraftinvandringen har 

en positiv inverkan på samhället har inställningen till främmande folk kommit att förändras i 

och med den förändrade associationen till krigen som den senare invandringsvågen var en 

konsekvens av, de senaste årtionden har även andra faktorer kommit att påverka inställningen 

till mångkulturalismen. 

 Sociologen Richard Alba har lagt stort fokus vid att beskriva mångkulturalismen och dess 

förhållande till samhället. Den stora brytpunkten i folkets acceptans gentemot 

mångkulturalismen kom enligt Alba i och med attacken mot World Trade Center. Efter 

attentatet har andra kulturer, speciellt islam, kommit att inneha en negativ association inom 

flertalet sammanhang i västvärlden.15 Mångkulturalismen har således genomgått en större 

förändring under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.   

                                                 
13 Nilsson (2004) s. 19 
14 Nilsson (2004) s. 23 
15 Alba [i Rubin, Derek & Verhaul] (2009) s. 35 
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3 Tidigare forskning 

På grund av studiens fokusområden är den tidigare forskningen inom området begränsad. Då 

tidsavgränsningen sker till en pågående händelse har historiestudier ännu inte varit aktuella 

inom området. Även om vissa journalister har vidrört ämnet är det fortfarande tämligen 

outforskat. Det finns dock studier och resonemang med liknande utgångspunkt som undersöker 

flyktingdiskursen i medier vid andra historiska skeenden. 

 

3.1 Ylva Brune: Stereotyper i förvandling – Svensk nyhetsjournalistik om 

invandrare och flyktingar 

Ylva Brune har utfört en delstudie i MENA-projektet16 med titeln Stereotyper i förvandling – 

Svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar. Initiativet för projektet kom från 

Utrikesdepartementet och dess syfte är att belysa politiska, ekonomiska och sociala 

förhållanden i Mellanöstern och Nordafrika. Brunes del av projektet fokuserar på 

nyhetsjournalistikens framställning av invandrare och flyktingar under 1970- och -90-talet.17 

Även om studien i huvudsak riktar in sig på diskriminering och stereotypframställningen är 

denna studie relevant i detta arbete då Brune i processen, i likhet med detta arbete, tolkar 

journalistiska framställningar av invandrare och flyktingar. 

 Brunes undersökning resulterar i slutsatsen att en klar förändring i 1970-talets och 1980- och 

90-talets framställningar av invandrare. Brune beskriver nyhetsmaterial från 1976 

om ”assyrier”-invandringen som yttringar av ”spontan välvilja” medan 80- och 90-talets 

beskrivningar snarare är ”hårdhudade beskrivningar av flyktingar”.18 Därefter utvärderar Brune 

vad denna förändring kan bero på och huruvida anledningen till skilda uppfattningar i 

skildringarna av flyktingar och invandrare handlar om offrens religiösa inriktning, 

samhällsklimatet eller nyhetsjournalistikens val av källor eller helt enkelt journalisternas 

förståelse av ämnet. I resonemanget framgår att orsaken till den förändrade skildringen har 

inslag av alla faktorer, men i huvudsak tycks fokus läggas på journalisternas förhållande till 

opinionen samt läsarna behov och att detta under perioder har lutat mot det främlingsfientliga 

hållet vilket har resulterat i en negativ skildring av flyktingar och invandrare.19 

 

                                                 
16 En rad undersökningar påbörjade 1998 och utgivna 2000. 
17 Brune (2000) s. 20 
18 Brune (2000) s. 38 
19 Brune (2000) s. 39-41 
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3.2 Diskrimineringsutredningen: Invandrare i tystnadsspiralen. Journalisten 

som verklighetens dramaturg 

Invandrare i tystnadsspiralen är en äldre utredning utkommen 1985 som genomfördes av 

Diskrimineringsutredningen. Avsikten med undersökningen är att ”beskriva informationen om 

invandrare och invandring i våra vanligaste massmedier och att, utifrån denna beskrivning, dra 

slutsatser om hur utbudet kan påverka människors inställning till och värdering av invandrare 

och invandring”.20 

 Undersökningen påvisar att det utländska materialet i massmedia är limiterat, och i det fall 

det förekommer begränsas rapporterna till länder med anknytningsbara ekonomiska, politiska, 

sociala och kulturella faktorer. Övriga länder är underrepresenterade i de fall de inte tas upp i 

samband med konflikter, katastrofer eller kriser. ”Följaktligen ger massmedierna mycket lite 

information om sociala och kulturella förhållanden i de länder varifrån en stor del av 

invandringen till Sverige sker”.21 Samtidigt sker i de flesta fall inga förklaringar i medierna om 

varför konflikter uppstår i relationen mellan svenskar och invandrare. Författarna påpekar att 

massmedierna ofta tar ställning till förmån för den invandrade, speciellt i frågor om utvisning. 

Detta innebär att tidningar kan komma att förändra sina egna förhållningssätt, till förmån för 

invandrare, trots att de faktiska förhållandena förblir desamma.22 Det presenteras dock en 

förändring i medias förhållningssätt som vid undersökningens genomförande, fortfarande höll 

på att utvecklas.  

 

Om man ska formulera en kort sammanfattning av utbudet under en längre tid i massmedierna 

om invandrare och invandring och som kan ha betydelse för opinionen skulle det vara att 

invandrarna vanligtvis behandlas neutralt och att invandringen vanligtvis framställs som 

något för Sverige positivt. […] Detta gäller i huvudsak ända fram till 1980-talet. Därefter har 

en förändring skett.23 

 

Enligt författarna så förändrades inställningen till invandrare och invandring vid 1980-talets 

början från att vara sammanfattningsvis neutral till att framtonas som negativ. Författarna 

lägger inte bara vikten vid hur invandringen presenteras utan även inom vilka sammanhang. 

                                                 
20 Invandrare i tystnadsspiralen: journalisten som verklighetens dramaturg: en rapport från 

Diskrimineringsutredningen (1985) s. 153 
21 Invandrare i tystnadsspiralen: journalisten som verklighetens dramaturg: en rapport från 

Diskrimineringsutredningen (1985) s. 154 
22 Invandrare i tystnadsspiralen: journalisten som verklighetens dramaturg: en rapport från 

Diskrimineringsutredningen (1985) s. 156 
23 Invandrare i tystnadsspiralen: journalisten som verklighetens dramaturg: en rapport från 

Diskrimineringsutredningen (1985) s. 157 
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Även om man generellt sett kan säga att invandrare presenteras neutralt och i situationer som 

inte är direkt belastade för dem, måste man påpeka att invandrare ibland framtonar i en 

förhållandevis negativ dager och i vissa fall uppmärksammas i negativa sammanhang. Under 

senare år tycks både presentationen av invandrare och invandring i massmedierna ha blivit 

mer negativ och omnämnanden i konfliktartade situationer ha ökat.24 

 

Efter 1984 tycks flyktingar i massmedia mer förknippas med Sveriges svårigheter i samband 

med asylsökandes ankomst. Istället för att betona ”den dramatiska utvisningen” har man börjat 

behandla ”den dramatiska inresan”.  

 

3.3 Stuart Allan & Barbie Zelizer: Reporting War – Journalism in wartime 

Allan och Zelizer presenterar med hjälp av flertalet journalister journalistikens syfte i krigstider. 

I huvudsak läggs fokus på hur journalister har förhållit sig till källor, objektivitet, patriotism 

och sympati för offer under flertalet väpnade konflikter under 1990 – 2000-talet.25 Enligt 

författarna delade kalla kriget in världen i ett ”vi” och ”dem”. Därmed uppstod även en rädsla 

för andra nationaliteter eller kulturer som var annorlunda gentemot det västerländska. Denna 

opinion har skildrats, bland annat på det politiska planet, exempelvis George Bushs tal efter 11 

septemberattacken där han påpekade att ”Either you are with us or you are with the terrorists”.26 

Detta har i sin tur fått ett genomslag i media som i många fall yttrar sig efter opinionen och 

därmed gör särskiljningen mellan västerländsk och ”annorlunda”. Enligt Allan och Zelizer 

yttrar sig de amerikanska medierna utefter presidentens opinion vilket har resulterat i en 

skildring av skillnader i händelsers betydelser. Ofta framställs exempelvis civila offer i 

Afghanistan i jämförelse med World Trade Center-attacken, trots dess stora skillnader i 

dödsantal.27 

 

3.4 Gunilla Hultén: Journalistik och mångfald 

Hulténs bok syftar till att belysa problematiken som existerar om hur mångfalder av etnicitet, 

religion och kultur skildras i svensk media, inte enbart i de texter som publiceras men även på 

redaktionerna. I likhet med denna undersökning lägger Hultén fokus på vad som gestaltas som 

annorlunda och varför. ”Journalistikens sätt att gestalta likhet och gemenskap kan samtidigt 

                                                 
24 Invandrare i tystnadsspiralen: journalisten som verklighetens dramaturg: en rapport från 

Diskrimineringsutredningen (1985) s. 158 
25 Allan & Zelizer (2004) s. 3-ff 
26 Allan & Zelizer (2004) s. 63 
27 Allan & Zelizer (2004) s. 65 
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innebära ett avståndstagande och särskiljande. Medieskildringar om invandring bidrar till att 

skapa uppfattningar om människor med utländsk härkomst, attityder till integration och 

migrationspolitik”.28 Enligt Hultén är journalistiken en ”samhällelig institution som bidrar till 

att upprätta en delad kultur, vilket får betydelse för uppfattningar om såväl identitet som 

nationell tillhörighet”.29 

 Medias negativa betoning gentemot islam framlyfts även som en problematisk faktor. 

Generellt har opinionen och medierapporteringen om islam och muslimer överlag framlyfts 

som mer negativ efter 11 september 2001 och attacken mot World Trade Center. Religionen och 

kulturen ses som faktorer som markerar kulturell distans.30 

 

  

                                                 
28 Hultén (2009) s. 9 
29 Hultén (2009) s. 71 
30 Hultén (2009) s. 84 
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4 Material 

Materialet som använts är ledarsidor från morgontidningarna Svenska dagbladet (SvD), Dagens 

Nyheter (DN) och Norrländska Socialdemokraten (NSD). Tidningarna valdes på grund av dess 

utbredning i landet och deras varierande ideologiska ställningstaganden. Det fanns dock ett 

problematiskt ställningstagande vid valet av material. SvD och DN är rikstäckande tidningar, 

medan NSD räknas till den lokala pressen. För att få med en så bred ideologisk spridning som 

möjligt i materialet krävdes dock en morgontidning med en socialdemokratisk karaktär. NSD 

valdes således på grund av dess storlek och vida läsekrets vid båda tidpunkterna. I och med att 

den når ut till en större mängd människor underlättar komparationen med de andra tidningarna, 

trots att de andra är rikstäckande. 

 Utöver detta valdes tidningarna utefter deras ideologiska karaktär med syftet att så nära som 

möjligt återspegla det politiska spektrumet i Sverige. Då socialdemokraterna är den större 

vänsterpolen och moderaterna högerpolen i dagens läge valdes två tidningar som skildrar dessa 

ideologier. Därefter fastställdes den liberala tidningen som representant för mitten av 

spektrumet. 

 För att inte materialet skulle bli överväldigande gjordes en tidsmässig avgränsning. För att 

begränsa undersökningen till två perioder där flyktingfrågan varit mest aktuell gjordes 

avgränsningen utifrån migrationsverkets statistik för asylsökande. Enligt migrationsverkets 

sammanställning av rikspolisstyrelsens uppgifter skedde en klar ökning av asylsökande i början 

av 1990-talet. Antalet asylsökande gick då ifrån 27 351 år 1991 till 84 018 år 1992.31 Därmed 

avgränsades materialet till ledarsidor utkomna 1992 då detta även kan relateras till 

balkankonflikterna och de jugoslaviska krigen som utbröt 1991. 

 För att komparera dessa uppgifter med en nutidsuppfattning gjordes en liknande avgränsning 

till den nuvarande flyktingströmmen. Då migrationsverket rapporterat att antalet asylsökande 

ökar successivt och att Sverige är på väg mot liknande siffror som vid 1992 har undersökningen 

avgränsats till november år 2015 vilket vid tiden för denna undersökning innehöll det högsta 

antalet asylsökande sedan konfliktens början.32 

 Avgränsningen motiverades ytterligare av databasen Mediearkivet som arkiverar tidningar 

digitalt. Genom att se hur ofta ordstammen ”flykting” förekom i databasens alla tidningar kunde 

slutsatsen dras att flyktingdiskussionerna var som mest aktiva i juli 1992 respektive november 

2015. Således valdes ledarsidor från dessa två tidsperioder som på något sätt behandlar ämnet 

                                                 
31 Migrationsverket (2015) 
32 Migrationsverket (2015) 
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flyktingar eller är relaterade till flyktingkriserna/flyktingströmmarna. Sammanlagt har 36 

ledare analyserats. Antalet ledare per årtal och per tidning har varierat mellan 5-7 beroende på 

att flyktingfrågan behandlades i olika utsträckning tidningarna emellan. 

 Tidningarnas politiska och ideologiska klassificering utgick ifrån Kungliga Bibliotekets 

databas över tidningar.33 

 Svenska Dagbladet - moderat 

 Dagens Nyheter - liberal 

 Norrländska Socialdemokraten - socialdemokratisk 

 

Noterbart är att DN:s politiska tendens under en period mellan 1970-talet och 1998 har 

registrerats som oberoende, detta är dock på grund av att källor om politisk och ideologisk 

förankring saknas från tidningens redaktion under denna tid. Det finns därmed ingen orsak att 

utgå ifrån att tidningen inte hade en liberal utgångspunkt då den registrerats som detta sedan 

1912. 

 

 

  

                                                 
33 Kungliga Biblioteket (2015) 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Då arbetet har en diskursanalytisk inriktning syftar detta avsnittet till att beskriva teorin bakom 

fenomenet med fokus på några av de främsta forskarna i ämnet, Michel Foucault samt Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe. Universitetslektorn i statsvetenskap, Göran Bergström och 

professorn Kristina Boréus, som forskat om ideologi och ideologisk förändring i medier, har 

tolkat dessa forskares teorier och det allmänna diskursbegreppet. 

 

5.1 Diskursbegreppet 

Diskursbegreppet har mellan forskare och ämnen varit vida diskuterat. På grund av mångfalden 

inom tillämpningsområdet så har uttrycket blivit vagt och svårförståeligt. De flesta står dock 

eniga om att ”diskurs” är en generell idé om att språk är konstruerat utefter olika mönster som 

folks yttrande följer när de deltar i olika former av sociala sammanhang.34 Vad som yttras inom 

en viss kontext är således beroende av vad som är accepterat inom den specifika diskursen. Den 

första distinktionen av begreppet skedde inom lingvistisk forskning och fick då en snäv 

betydelse, ibland endast som ”talat och skrivet språk”. När samhällsforskningen började 

använda begreppet förändrades dock innebörden. Diskurser ansågs istället utgöras av praktiker 

för hur man talar och skriver samt den kontext som språket förekommer inom.35 Diskursen är 

inte endast ett neutralt redskap för att skapa och förmedla mening, utan människor vill även 

uppnå ett syfte med deras tal eller skrift. En diskursanalys fokuserar således på de strategier 

som används för att uppnå detta syfte.36 

 

5.2 Diskursanalysen enligt Foucault 

Foucaults diskursanalys brukar beskrivas som en betoning av det sammanhållna och 

gemensamma i diskursen. Fokuseringen läggs sålunda inte på motsättningar mellan diskurser, 

och i det fallet sådana uppstår behandlas de snarare som relationer. Vikten läggs vid 

förändringar snarare än motsättningar och konflikter mellan diskurserna.37  

 Diskursanalysen är besläktad med textanalysen, men innefattar mer än enbart en lingvistisk 

granskning. Foucaults metodansats involverar även exempelvis sociala praktiker. En 

teoretisk ”fotbollsdiskurs” bör därmed inte endast studeras utefter en textanalytisk metod med 

fokus på utövandet, utan även sociala praktiker, exempelvis sättet som fotbollsarenor är 

                                                 
34 Winther Jørgensen & Philips (2002) s. 1 
35 Bergström & Boréus (2012) s. 356 
36 Bryman (2008) s. 475 
37 Bergström & Boréus (2012) s. 362 
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utformade. Samtidigt framstår maktbegreppet som centralt, vilket återigen vidgar 

diskursbegreppet och inkluderar ickespråkliga praktiker.38 

 En viktig faktor är enligt Foucault maktperspektivet. Han menar att: ”när diskurser skapas 

leder det till att människor kontrolleras, vilket sker genom ett antal procedurer som 

sammantaget kan kallas för utestängningsmekanismer. Makt är inget som utövas av ett subjekt 

eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation mellan människor och innebär begränsningar 

för vissa, möjligheter för andra”.39 Dessa utestängningsmekanismer kan exemplifieras som 

förbudsinförande eller att fenomen definieras som sjukt, respektive friskt. 

 Foucault använder kunskapsbegreppet i en form som syftar på etablerad kunskap förbunden 

till makt. Kunskapen är drivande i utestängningsmekanismerna och reglerar vad som är möjligt 

att uttrycka. Aktörerna får inget större utrymme utan nedtonas snarare och idén om ett enhetligt 

subjekt avvisas oftast. Man lägger istället vikt vid subjektspositioner vilket innebär att individer 

och organisationer står inom ramarna som skapas av diskursen. Positionerna är i sin tur 

avgörande för vilka handlingsmöjligheter som finns.40 

 Foucault lägger fram tre olika beroendeförhållanden som han anser utmärker relationerna 

inom och mellan diskurser. Dessa benämns som det intradiskursiva beroendeförhållandet, det 

interdiskursiva beroendeförhållandet och det externt bestämda beroendeförhållandet.41 Det 

första berör olika elements inbördes relationer inom en diskurs och hur de förändras under tid.42 

Olika fraser, ord eller uttryck kan under en längre tidsperiod antagit en ny innebörd vilket 

analyseras inom sin kontext. 

 Det andra förhållandet behandlar bland annat representationen av specifika diskurser i 

exempelvis olika forskningskategorier. Detta illustrerar Bergström och Boréus med 

hur ”marknadsorienterat tänkande fått större plats inom samhällsvetenskaplig forskning bl.a. av 

Public Choice-teorins intåg i statsvetenskap och andra discipliner”. 

 Det tredje förhållandet fokuserar på ekonomiska och sociala förhållanden. Foucault är på 

denna punkt svårtolkad, men det övergripande synsättet lägger vikt vid att samhällsförändringar 

utgår ifrån förändringar i den diskursiva praktiken.43 

 Denna undersökning har sin utgångspunkt i Foucaults första förhållningssätt men den 

metodologiska ansatsen är till större del inspirerad av Laclau och Mouffe som tar avstamp i 

Foucault, men utvecklar ett nytt sätt att tillämpa diskursanalysen. 

                                                 
38 Bergström & Boréus (2012) s. 358 - 360 
39 Bergström & Boréus (2012) s. 361 
40 Bergström & Boréus (2012) s. 361-362 
41 Bergström & Boréus (2012) s. 362-364 
42 Bergström & Boréus (2012) s. 362 
43 Bergström & Boréus (2012) s. 363 
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5.3 Diskursanalysen enligt Laclau & Mouffe 

Den huvudsakliga skillnaden som Bergström och Boréus målar upp mellan Foucault och Laclau 

& Mouffe är betydelsen av språkliga markörer och en lingvistisk metodansats. 

 

Om Foucault ser till vilka principer som skapar enhet och koherens i en diskursiv formation 

och arkeologin är den intellektuella operation som demaskerar grundläggande diskursiva 

strategier, sammanfaller Laclaus position med en annan utgångspunkt inom 

poststrukturalism, nämligen att man utgår från den lingvistiska nivån och ”the logic of signs” 

[…].44 

 

Skillnaden mellan Foucault och Laclau & Mouffe är i vid mening diskursbegreppet. Idén om 

att diskurser kan bestämma faktorer utanför diskursen överges. När Foucault menar att 

diskurser är ”tvingande, normerande och likriktade ’verbala praktiker’”, menar Laclau och 

Mouffe att det gemensamma i diskursen inte behöver vara viktig.45 

 Laclau och Mouffes presenterar inte någon klar metodansats men utformar istället flertalet 

begrepp som kan användas som analysverktyg. Dessa används i viss utsträckning i detta arbete, 

det tillämpas exempelvis en adapterad form av ekvivalenskedjor, men i övrigt har 

begreppsanvändningen begränsats till tre huvudsakliga uttryck som är relevanta för denna 

undersökning:  

 Tecken – sammanvägningen av uttryck och innehåll. Tecknet ”hund” består exempelvis dels 

av det skrivna eller uttalade ordet, men även av ett tankeinnehåll som skiljer vår uppfattning av 

begreppet hund från begreppet ”katt”.46  

 Element – tecken som uppfattas som mångtydiga eller kan tolkas olika beroende på 

person.47 

 Ekvivalenskedjor – tecken får betydelse genom ett system av distinktioner. Vissa tecken 

kan genom olika formuleringar associeras till antingen en negativ eller positiv funktion.48 

 

Dessa analysverktyg har anpassats till denna undersöknings metod för att precisera 

flyktingbegreppet. Exempelvis agerar ordet flykting i de allra flesta fall ett tecken eller ett 

                                                 
44 Bergström & Boréus (2012) s. 364 
45 Bergström & Boréus (2012) s. 365 
46 Bergström & Boréus (2012) s. 365 
47 Bergström & Boréus (2012) s. 366 
48 Bergström & Boréus (2012) s. 367 
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element i de granskade ledarna och ekvivalenskedjorna49 används för att kartlägga 

begreppsanvändandet kring flyktingfrågan (se kapitel 6). 

 

5.4 Hegemoni 

Laclau och Mouffes syn på makt i sina teorier har stora influenser av marxisten Antonio 

Gramsci. Bergström och Boréus beskriver Gramscis egenmyntade uttryck ”hegemoni” som: 

”ett tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas, trots att en samhällsklass är 

underordnad en annan. Makt behöver nämligen inte alls utgå från klassbaserat våld utan kan 

likaså utövas genom bl.a. skolsystemet formande av föreställningar och värderingar”.50 

Gramscis hegemonibegrepp syftar alltså till ett maktförhållande som står utanför klassystemet 

och utelämnar tidigare marxistiska modeller som bygger på en ekonomiskt baserad makt. I 

texter skildras detta genom en avvikelse i skildringar av olika människor inom ett 

maktförhållande. Genom att utföra en diskursanalys kan dessa maktförhållanden tydliggöras i 

olika forum, i detta fall inom svensk press. Det betyder att författarens åsikter förtydligas genom 

att fokusera på vad förtydliga vad denna ser som ”normalt” och ”onormalt”, ”vi” och ”dem” 

eller ”svenskar” och ”flyktingar”.  

 

5.5 Mediehistoriska diskurser 

Inom de mediehistoriska diskurserna ingår studierna av mediernas förändring och dess 

utveckling samt hur de fungerar i samhället och inom kulturer. De flesta mediehistoriker 

fokuserar på historien om medierna exempelvis mediernas utveckling från bok, till 

digitalisering. Marshall McLuhan är dock en mediehistorisk teoretiker som intresserat sig för 

medieutvecklingens inverkan på människors värderingar och medvetande.51 Även om hans 

teorier inte ansetts vara empiriskt hållbara utvecklas ändå reflektioner kring hur medias 

skildringar inte bara påverkas av opinionen utan även hur media påverkar opinionen. 

 Professorn i journalistik, Michael Schudson har inom en annan gren av mediehistorian varit 

delaktig i att utforma teorier om ”förhållandet mellan en bestämd samhällsformation och 

konkreta mediers funktioner. När det sker en övergång mellan dialogisk och skriftbaserad kultur 

uppstår sociala hierarkier”.52 Denna teori går att relatera till diskursteoretikern Norman 

Faircloughs beskrivning av språkets uppbyggnad. Fairclough menar att språket är uppbyggt på 

                                                 
49 I detta arbete används senare istället Mörkenstams begrepp analogikedjor 
50 Bergström & Boréus (2012) s. 372 
51 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder (2000) s. 57-58 
52 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder (2000) s. 59 
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sociala identiteter, sociala relationer och kunskapssystem i relation till identiteter och 

relationer.53 I en analys av media betyder detta ett förtydligande av de sociala relationer 

journalisten eller författaren utgått ifrån vid skapandet av texten. 

 

 

  

                                                 
53 Fairclough (1995) s. 55 
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6 Metod 

Den metodansats som antagits har varit starkt influerad av den diskursanalys som beskrivits 

dels av Michel Foucault och dels den som beskrivs av Ernesto Laclau tillsammans med Chantal 

Mouffe, Foucault anses vara den forskare som är starkast förknippad med diskursanalysen och 

har utvecklat begreppet både som metod och teori.54 Denna undersökning bygger till större del 

på vad Laclau och Mouffe presenterar som diskursanalys men har inslag av Foucaults teori. 

Metodansatsen är inspirerad och utvecklad utefter en avhandling skriven av lektor Ulf 

Mörkenstam vid namn Om ”Lapparnes privilegier” – Föreställningar om samiskhet i svensk 

samepolitik 1883-1997 vari Mörkenstam blandar de olika forskarnas teorier och lägger fokus 

både på en lingvistisk granskning och den studie av maktperspektivet som Foucault presenterar. 

 

6.1 Ulf Mörkenstams metod 

Ulf Mörkenstam är statsvetare och universitetslektor. Han har använt en eklektisk diskursanalys 

i sin forskning om framställningen av svensk samepolitik. Samtidigt som han använder 

Foucaults syn på kunskapsobjekt som central roll i en maktanalys har han även påverkats av 

Laclau och Mouffes metodverktyg, speciellt ekvivalenskedjor (vilket han benämner som 

”analogikedjor”). Han tar till skillnad från Foucault, och i likhet med Laclau & Mouffe, även 

inte avstamp i det historiematerialistiska klassperspektivet utan lägger vikten vid den samiska 

identiteten.55 

 Mörkenstam skriver själv att hans form av analys innebär att olika utsagor i en given 

historisk politisk kontext länkas samman för att kunna urskilja ett övergripande mönster. Dessa 

utsagor och textens mening hänvisas inte till en fristående referent i diskursen vilket innebär att 

det inte är av vikt att klarlägga (i Mörkenstams fall) sameklassificeringen eller att beskriva 

”samiskhet” i sig.56 

 Mörkenstams analysverktyg utgår ifrån mallen problem-orsak-lösning. Enligt Mörkenstam 

måste problemet i en text formuleras för att erhålla mening och därefter måste lösningar 

rättfärdigas utifrån hur problemet är formulerat. ”Förklaringar tillskriver skuld, samtidigt som 

orsaken till problemen anges och utpekas”. Med dessa tre begrepp blir föreställningar inom 

diskursen åtkomliga och en problembild kan skapas, men det tjänar även till att avgränsa 

området. När en förklaring etableras som dominerande utestängs andra motsägande 

                                                 
54 Bergström & Boréus (2012) s. 358 
55 Bergström & Boréus (2012) s. 387 
56 Mörkenstam (1999) s. 55 
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förklaringar.57 Enligt Bergström och Boréus passar problem-orsak-lösning som distinktioner 

väl in i diskursanalyser.58 Genom analysverktygen kan politiska åtgärder förtydligas och 

föreställningar om gruppen i fråga kan rekonstrueras. Därmed kan individer och grupper 

tillskrivas identiteter, vars relation till problemen sedan kan undersökas.59 

 

6.2 Analogikedjor och extrema fallformuleringar 

Mörkenstam skriver att: ”Analogikedjor skall således i första hand förstås som ett sätt att 

analytiskt sammanlänka dominerande föreställningar med de politiska åtgärder som vidtas”. 

Genom analogikedjor framträder två saker, dels ett språkligt element som utgör diskursens 

kärna, dels ordnas meningsskapande utsagor enligt ett visst bestämt mönster. ”Analogikedjorna 

tillskriver individer och grupper sociala relationer”. Mörkenstam knyter sina analogikedjor till 

tre meningsskapande dimensioner, identitet, relation och föreställningar.60 

 Genom att yttra ett ord som ”invandrare” i en text fastställs inte bara en kategorisering av 

nationalitet, utan det sker även ett yttrande om kulturell, social och religiös differens.  

 Dessa ord, eller tecken (som Laclau och Mouffe benämner dem), kan som tidigare nämnts 

innehålla positiva eller negativa associationer. Dessa kan bli tydliga genom vad Alan Bryman 

kallar den extrema fallformuleringen. Denna bygger på uppmärksammandet av retoriska 

detaljer och en medvetenhet om hur argument konstrueras. Genom bland annat undersöka hur 

författaren formulerar sina argument går det att urskilja huruvida denna ställer sig till 

exempelvis problemets aktörer. Bryman presenterar ett exempel från tidningen The Sun:  

 

Om de kunde lära sig att säga nej någon gång i stället för att acceptera varenda fripassagerare 

som vill utnyttja vår välfärd som de stöter på skulle förbittringen försvinna.61 

 

Genom formuleringen kan slutsatsen dras att författaren ställer sig tämligen negativ till 

asylsökande och kallar dem ”fripassagerare”. Då författaren väljer formuleringen ”utnyttja” och 

exempelvis inte ”ta del av” eller liknande, sker en negativ anmärkning gentemot problemets 

aktörer. 

 

                                                 
57 Mörkenstam (1999) s. 57 
58 Bergström & Boréus (2012) s. 388 
59 Bergström & Boréus (2012) s. 389 
60 Mörkenstam (1999) s. 59 
61 Bryman (2008) s. 481 
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6.3 Metodansats 

Detta arbete har utgått ifrån en kvalitativ metod med komparativ inriktning. Forskningsansatsen 

har i och med materialet och frågeställningen naturligt fallit in på en empirisk och rationalistisk 

kunskapssyn, men har i de resonerande delarna deduktiva inslag. Då undersökningen utgått 

ifrån att analysera dagstidningarnas skrifter och dess politiska inriktning ansågs det nödvändigt 

att tillämpa en metod där slutsatser dras utefter tolkningar av dessa. 

 I denna undersökning sker således en något anpassad tillämpning av Mörkenstams 

metodansats. För att analysera tidningarnas förmedlingar och anknyta dem till en åsikt används 

Mörkenstams analysverktyg problem-orsak-lösning på respektive text. Genom att först titta på 

vad författaren presenterar som problem avgörs diskursens inriktning. Därefter konstrueras en 

föreställning av, i detta fall, flyktingarna inom diskursen vilket anknyts till skribenten och 

tidningens uppfattning av flyktingfrågan. Det tjänar även till att rita upp flyktingfrågans 

utsträckning och framlägga inom vilka ämnen och frågor som flyktingar, eller flyktingfrågan 

behandlas. 

 Tillämpandet av analogikedjor bidrar till att konstruera flyktingbegreppet, eller såsom 

Laclau och Mouffe beskriver det, ”tecknet” eller ”elementet” för exempelvis flykting, och 

därmed tidningens inställning till flyktingar vilket kommer att underlätta komparationen mellan 

de olika flyktingströmmarna som ställs i centrum för denna undersökning. De extrema 

fallformuleringarna tillämpas för att urskilja eller förstärka uppfattningen av författarnas och 

tidningarnas åsikter kring flyktingfrågan. 

 Metoden har systematiserats på följande sätt (exempel från DN 4 oktober 2015 Bjud in att 

bjuda in): 
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Analys-verktyg: Problem Orsak Lösning Analogikedja: Extrem 

fallformulering 

Resultat: Företag 

använder 

statliga pengar i 

vinstsyfte 

Ensamkommande 

flyktingbarn 

Frivilliga 

medborgare 

med ”en extra 

lägenhet” eller 

”ett rum över” 

erbjuder dessa 

till flyktingar 

 Ensamkommande 

flyktingbarn 

 Problemskapande 

 Ekonomiskt 

betungande 

 Offer 

”Den ovanligt höga 

lönsamheten i vissa 

av bolagen skvallrar 

om att det finns en 

efterfrågan som gör 

att de kan ta ut mer 

eller mindre vilka 

priser som helst.” 

Tolkning: Problemets kärna är vinstdrivande företag i 

bostadsbranschen. Flyktingarna är orsaken till 

problemet som kan lösas av frivilliga medborgare 

(liberal anknytning). 

Ankommande flyktingar 

skapar problem 

(ekonomiskt), men 

flyktingarna i sig är inte 

problemet. Problemet är 

vinstdrivande svenska 

företag. Flyktingarna 

framhävs således snarare 

som problemets offer. 

Negativt inställd till 

hur problemet för 

tillfället hanteras. 
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7 Resultat 

Resultatet presenteras i kronologisk ordning och tidningsvis. De extrema fallformuleringarna 

markeras i resultatet med understruken text. Efter presentationen av diskursanalysen behandlas 

den komparativa delen där fokus ligger på dels de generella förändringarna och dels 

förändringarna tidningarna emellan med tidningarnas politiska tendens som utgångspunkt. 

 Notera att ingen av de undersökta ledarna presenterat någon författare, vilket ofta betyder att 

redaktionens åsikt skildras och inte den specifika författarens. Det kan dock vara bidragande 

till de ibland skiftande framställningarna inom kortare tidsperioder. Då redaktionerna i regel 

står bakom ledarnas skildringar påverkar dock denna faktor inte resultatet i denna 

undersökning. 

 

7.1 Tidningarnas skildringar 1992 

Sammanlagt har 18 ledare undersökts från 1992. Antalet ledare som behandlade 

flyktingdiskursen varierade mellan tidningarna. I SvD förekom sex flyktingrelaterade ledare i 

juli 1992, medan DN skildrade ämnet under sju olika tidpunkter. NSD, som dessutom är en 

mindre tidning tog upp diskursen vid fem olika tidpunkter. 

 

7.1.1 Svenska Dagbladet 

Den 4 juli 1992 publicerade SvD en ledare med titeln ”När ulvarna tjuter” vari författaren 

diskuterade den då rådande kritiken gentemot invandrarministern som ville skicka tillbaka 

flyktingar då strömmen blivit ohanterlig. Orsaken till detta problem menade ledarförfattaren 

var att media hade överdramatiserat händelserna då flyktingarna inte skulle skickas tillbaka till 

hemländerna utan till Tyskland, landet de anlänt till först. Debatten hade gett flyktingmotståndet 

en ny dragkraft och lösningen som författaren presenterade var att ge ministern och andra 

politiker mer sympati och förståelse för svåra beslut. Den extrema fallformuleringen påvisade 

att författaren ställde sig negativ till medias tidigare skildringar och lade skulden till det ökade 

flyktingmotståndet på dem: ”Och i sin uppenbara vilja att överdramatisera situationen leker 

man med elden.”62 Genom att inta denna ståndpunkt kunde även slutsatsen dras att tidningen 

alltså ställer sig mot flyktingmotståndet och därmed positiv till flyktingfenomenet. I samma 

ledare utvecklades en analogikedja som relaterade flyktingarna med ordet ”diskriminerade”. 

Det finns alltså sympati för flyktingarna. 

                                                 
62 ”När ulvarna tjuter”, Svenska Dagbladet 1992-07-04 s. 2 
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 Den 7 juli utkom en liknande ledare som också fokuserade på att fördöma 

flyktingmotståndet. Denna gång benämndes partiet Ny Demokrati som den stora motaktören. 

Problemet som lyftes fram var att partiets popularitet ökade på grund av flyktingfrågan, orsaken 

var att frågan hade partipolitiserats. Den föreslagna lösningen var att regeringen skulle skapa 

en sammanhållen flyktingpolitik och enas i frågan. Detta blev även tydligt i en av ledarens 

extrema fallformuleringar: ”Det har också varit vanskligt att påpeka problem och olägenheter 

som är förknippade med invandring, flyktingmottagning osv på grund av risken för att bli 

missförstådd”.63 Enligt författaren måste alltså politikernas skildringar av frågan bli mer 

realistisk och även påpeka de negativa effekterna av krisen. Även om ledaren inte ställde sig 

negativ till flyktingarna uttalades en indirekt analogikedja där flyktingarna förknippas med 

problem och olägenheter.  

 Den 20 juli riktade SvD:s ledare om sitt fokus från flyktingmotståndet till frågan om vem 

som innehar ansvaret för problemet. Problemformuleringen för ledaren riktades mot 

påfrestningarna som flyktingströmmen medförde och att dessa hade blivit för stora. Orsaken 

var att Sverige och Tyskland ensamma tagit ansvaret och mottagit flest flyktingar medan andra 

länder begränsat intaget eller stängt gränserna. Lösningen som presenterades var att 

hjälpinsatserna måste öka, men bördans fördelning skulle förbättras. Andra Europeiska länder 

behövde ta ett ansvar. I ledaren framkom även en tydlig extrem fallformulering: ”Är det för 

mycket att hoppas, att vi i framtiden även slipper den osmakliga debatten huruvida 

hjälpbehövande människor behöver hjälp eller ej?”64 Även om ledaren fokuserade på att 

avlägga Sverige ansvaret tog SvD alltså återigen avstånd till flyktingmotståndet och Ny 

Demokrati som vid tidpunkten ville sluta ge hjälpande medel till flyktingar. Analogikedjan 

förblev relativt oförändrad. Flyktingar benämndes som påfrestande och indirekt relaterades de 

till en problemskapande faktor för det svenska samhället, men de framlyftes även som offer 

från en konflikt vars orsaker ledaren fördömde. 

 Två dagar senare återkom ämnet på SvD:s ledarsida. SvD tog återigen flyktingarnas parti då 

invandrarverket ville genomföra massdeportationer. Orsaken var att för många flyktingar fått 

asyl trots att de inte kommit från krigsdrabbade områden. Dessa asylansökningar ansågs inte 

längre tillräckligt aktuella. SvD menade dock att Sverige borde stå i spetsen för 

flyktingpolitiken i Europa. I en extrem fallformulering framkom missnöjet mot 

invandrarverkets beslut: ”Det är tragiskt för Sverige att denna asylpolitik mot bättre vetande 

skall genomföras. Att Sverige gått i spetsen för att börja stänga dörrarna i det europeiska huset 

                                                 
63 ”Nu är vi alltså där”, Svenska Dagbladet 1992-07-07 s. 2 
64 ”Ett alleuropeiskt ansvar”, Svenska Dagbladet 1992-07-20 s. 2 
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är en skam”.65 Analogikedjan var i denna ledare tydlig och flyktingarna benämndes som 

förtryckta, fredliga offer i en större konflikt som tvingats lämna sina arbeten och hem. 

 Den 25 juli återgick SvD:s ledarsida till att försöka motverka flyktingmotståndet och Ny 

Demokrati. Enligt skribenten har det uppstått samhälleliga och sociala problem i och med 

flyktingströmmen och orsaken var att Ny Demokrati spridit falska rykten om flyktingar och 

därmed hade flyktingpolitiken blivit missriktad. En av ledarens extrema fallformuleringar 

fastställde ledarens åsikter: ”Man kan hålla sig för skratt. Situationen kring den svåra 

flyktingfrågan är tillräckligt komplicerad utan att nydemokraterna ägnar sig åt spridning av mer 

eller mindre felaktiga uppgifter och motstridiga budskap.”66 Lösningen på problemet framstod 

som något abstrakt. Sverige måste förbli öppet, formalismen och slapphäntheten måste ersättas 

av flexibilitet och realism. Folket behöver alltså bli mer sympatiskt och anpassningsbara. 

Analogikedjan fastställdes på ett något annorlunda sätt utifrån Foucaults idéer om 

utestängningar.67 Genom att utgå ifrån de kedjor som bildades utifrån Ny Demokratis åsikter 

och att den extrema fallformuleringen tyder på att ledaren utgick ifrån ett motstånd mot dessa 

är SvD:s skildring av flyktingar den motsatta. Ny Demokrati har enligt ledaren relaterat 

flyktingar till tjuvar, problem och utnyttjande varemot SvD bildade en motpol och ställde sig 

till flyktingarnas försvar. 

 Den sista granskade ledaren i SvD från 1992 utgavs den 31 juli. Diskussionen flyttades åter 

till ansvaret för flyktingströmmen. Problemet var i denna ledare att flyktingströmmen ökade 

och därmed problemen som detta medförde. Orsaken var att länderna inom den europeiska 

gemenskapen (EG) inte samarbetade. Lösningen skulle därför självfallet vara ett utökat 

samarbete, men ledaren lyfte även flyktingantalet som ett problem för samhället och framställde 

ytterligare en lösning som alla EG:s länder var eniga om, flyktingarna måste återvända hem 

någon gång. Den extrema fallformuleringen lyfte Sverige som protagonisten medan det 

resterande EG framställdes som en oansvariga: ”I syfte att gemensamt lösa flyktingproblemet 

kallade på lovvärt svenskt initiativ, FN:s flyktingkommissarie till konferens”.68 Genom den 

uppbyggda analogikedjan relaterades flyktingar återigen till problem, men framställs som offer 

för en okontrollerbar konflikt och även om ledarens åsikt var att hjälpa flyktingar görs en tydlig 

distinktion mellan ”vi” (EG-länderna) och ”dem” (flyktingarna). För att Europa ska fortsätta 

fungera måste flyktingarna förr eller senare försvinna. 

 

                                                 
65 ”Invandrarverket gör medveten felbedömning”, Svenska Dagbladet 1992-07-22 s. 3 
66 ”Håll huvudet kallt.”, Svenska Dagbladet 1992-07-25 s. 2 
67 Bergström & Boréus (2012) s. 361 
68 ”Nu måste alla ta sitt ansvar”, Svenska Dagbladet 1992-07-31 s. 2 
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7.1.2 Dagens Nyheter 

Den 3 juli publicerade DN en ledare som menade att flyktingpolitiken är förlegad. Enligt 

författaren var problemet att de flyktingar som verkligen behövde en tillflyktsort nekades. 

Orsaken är att Sverige inte hade något avtal om visumfrihet med Bosnien-Hercegovina. 

Lösningen presenterades som att Europas länder skulle upprätta gemensamma regler för att 

kunna dela på krisens ansvar. Den extrema fallformuleringen visar att DN vid tidpunkten ställde 

sig negativ till nekade asylansökningar, och därmed utefter Foucaults teori om utestängning69 

positiv till flyktingmottagandet: ”[...] Sveriges flyktingpolitik är ett lotteri […] Myndigheternas 

behandling av de bosniska flyktingarna framstår som iskallt paragrafrytteri helt i strid med den 

svenska flyktingpolitikens anda”.70 Likaså tyder analogikedjan på en sympati för flyktingarna 

då de relateras till ord och fraser såsom ”offer” och ”bortjagade från sina hem”. 

 Den 5 juli utkom en ledare med titeln ”Regeringen kan inte fly” där författaren lade fokus 

på flyktingmotståndets fortsatta utbredning. Problemets orsak var enligt ledaren inte ett 

integreringsproblem utan att politikerna styrde opinionsbildningen. Framstående politiker (Carl 

Bildt omnämns som exempel) borde ”utbilda” väljarna i flyktingfrågan och därmed leda 

opinionen. Därefter lades vikten vid att motbevisa diverse främlingsfientliga kommentarer. 

Analogikedjan byggdes upp av flertalet positivt laddade ord då flyktingarna beskrevs som 

välbehövd arbetskraft, aktiva (de satt inte passiva på flyktingboenden) de ville arbeta och var 

en del av välfärden. Det stora problemet var inte flyktingarna utan främlingsfientligheten och 

att den var genomgående i samhället, oavsett situation, något som framgick av en extrem 

fallformulering: ”Även under 80-talsåren av extrem brist på arbetskraft tillämpades ett stenhårt 

nej till människor som ville komma hit och arbeta [...]”.71 

 Dagen efter förekom dock en ledare med motsatt inställning till flyktingfrågan. Den extrema 

fallformuleringen fastställer ledarens åsikt och inriktning: ”Det är ett faktum att 

utlänningsbrotten svarar för en oproportionerligt stor andel av brottsligheten i Sverige”.72 

Analogikedjan blev således flyktingar – brottslingar/kriminella. Det förekom dock ytterligare 

en analogikedja där flyktingarna framställdes som några som vill väl, men att de kriminella 

fallen förstörde den allmänna uppfattningen av hela gruppen. Ledarens titel är talande för 

problemet som presenteras: ”Hederliga in – ohederliga ut”. Problemet formuleras som att allt 

för många var kritiska till flyktingpolitiken, anledningen till detta var att en för stor andel 

                                                 
69 Bergström & Boréus (2012) s. 361 
70 ”Europas förlegade flyktingpolitik”, Dagens Nyheter 1992-07-03 s. 2 
71 ”Regeringen kan inte fly”, Dagens Nyheter 1992-07-05 s. 2 
72 ”Hederliga in – ohederliga ut”, Dagens Nyheter 1992-07-06 s. 2 
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invandrare var kriminella, lösningen var att införa hårdare krav för asylsökande för att sortera 

ut de kriminella från de välmenande. 

 Den 8 juli återgick benämnandet av flyktingar till att innefatta ”diskriminerade” och 

”trakasserade”. Ledaren lade ytterligare större vikt vid att särskilja folken i flyktingströmmen. 

Problemet beskrevs som att flyktingmottagandet skapade ett "moraliskt dilemma". Orsaken till 

problemet var att mottagandet av flyktingar från balkanländerna av vissa ansågs hjälpa den 

serbiska fördrivningen. Lösningen skulle därför vara att sortera flyktingar och ta emot de från 

konfliktdrabbade områden, men neka dem från Kosovo då konflikten såg annorlunda ut i de 

områdena.73 Samma inriktning hade ledaren från den 10 juli då debatten om problemet 

stegrades. Kosovoalbanerna ansågs inte behöva asyl då de inte hotades av direkta stridigheter. 

Den föreslagna lösningen var att för invandrarverket införa speciella regler för kosovoalbanerna 

och för folket från Bosnien-Hercegovina.74 Kosovoalbanerna relateras till fraser såsom ”ej 

legitimerad orsak till flykt” vilket således innebär en negativ skildring av denna grupp. 

 Den 25 juli återkom återigen diskussionen om särskiljandet av flyktingar som behöver asyl 

och de som är mindre aktuella. Diskussionen påminner om den som existerade i SvD vid 

ungefär samma tidpunkt. Problemet var att flyktingar från krigsdrabbade områden hamnade i 

kön för mindre aktuella asylärenden. Orsaken var enligt författaren att flyktingpolitiken inte var 

utformad för massflykt från krig, utan för enskilda människor som flydde undan exempelvis 

förföljelse. Lösningen skulle således vara att dels prioritera mer akuta ärenden, och dels att få 

ner asylansökningstiden så att flyktingarna inte blev passiva på flyktingboenden.75 Det sker en 

klar särskiljning mellan svenska folket och utlänningar i ledaren. Analogikedjan blev i detta fall 

följande: flyktingar – krigsdrabbade – spänningsskapande – gäster i landet. Även om 

flyktingarna återigen framställs som krigsdrabbade offer är de ändå negativt betingade med ord 

som ”spänningsskapande” och anses endast vara ”gäster i landet”, vilket kan likställas med att 

de inte hör hemma i Sverige. 

 Den 28 juli återkommer analogikedjan innehållandes flyktingar, offer. Denna gång 

behandlades dock främlingsfientligheten som en följd av flyktingkrisen. En extrem 

fallformulering fastställer ledarens sida i diskussionen: ”Motsättningar mellan folkgrupper har 

fört med sig ond bråd död så länge det funnits människor”.76 Problemet som lyftes var att 

främlingsfientligheten ökar i samhället och man hade börjat dra alla över en kam. Orsaken var 

att politiker och media byggt upp relationen till främmande kulturer och folk som ”dem” och 

                                                 
73 ”Ett moraliskt dilemma”, Dagens Nyheter 1992-07-08 s. 2 
74 ”Kosovoalbanerna under luppen”, Dagens Nyheter 1992-07-10 s. 2 
75 ”Massflykt kräver nya lösningar”, Dagens Nyheter 1992-07-25 s. 2 
76 ”Främlingsrädsla skapar bara offer”, Dagens Nyheter 1992-07-28 s. 2 
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”oss”. Lösningen som presenteras var bland annat att skolorna borde skapa mer personliga 

kopplingar hos elever till exempelvis flyktingar för att minska klyftorna. 

 

7.1.3 Norrländska Socialdemokraten 

Den 2 juli publicerade NSD en ledare som behandlade flyktingkrisen på ett generellt plan. Även 

om ledaren var riktad som kritik mot invandrarministern Birgit Friggebo så framkom 

problematiken med det stora antalet flyktingar. Orsaken till problemet diskuterades som 

stridigheterna i balkanländerna, och lösningen presenterades som att Sverige borde delta i 

hjälpsanktioner och liknande på plats och samtidigt hålla gränserna öppna för flyktingarna. 

Flyktingarna framlyfts som krigsdrabbade, hemlösa och lidande, vilket tyder på en stark 

sympati från författarens sida. Detta förstärks av flertalet extrema fallformuleringar, däribland: 

”Hallå, hallå, svenska regeringen! Det pågår en katastrof där ute - alldeles i vår omedelbara 

närhet - i det där Europa som ni så gärna talar er varma för! […] Men i alla fall ska inte ett land 

som Sverige tvinga sina myndigheter att stänga landet för människor från krigshärjade 

länder.”77 

 I en uppföljande ledare från den 6 juli med titeln ”Demokratins kris – förenar Europa” 

diskuterade författaren krigets följder. Författaren menade att demokratin var utsatt på grund 

av att kriget skapade en ökad nationalism och misstro gentemot centralmakterna. För att 

undvika detta menar ledarskribenten att de större länderna ska gå samman och gemensamt 

försöka lösa krisen i balkanländerna. Ledaren gör en särskiljning mellan flyktingarna och de 

som orsakat krisen och ställer sig klart negativ till de senare: ”Men vad är detta för folk som 

tycks vara beredda att skjuta sönder sina egna städer? Skjuta på allt levande - även försvarslösa 

kvinnor och barn?”78 Analogikedjan för flyktingarna går återigen genom orden krigsdrabbade 

och försvarslösa. 

 En liknande analogikedja bildades ur ledaren från 10 juli med tilläggen lidande och offer. 

Enligt skribenten hade läget i Jugoslavien skapat kaos i flertalet politiska forum då ingen tycktes 

veta hur man skulle behandla ämnet. ”Ska vi skratta eller gråta? Förvirringen tycks nu vara 

total, det råder kaos! Det är kaos i Jugoslavien, det är kaos på ESK-toppmötet, det är kaos i 

regeringen. Drabbade är tusentals människor i Jugoslavien och människor på väg från 

Jugoslavien i flykt från ett pågående folkmord”.79 Den extrema fallformuleringen lägger alltså 

större vikt vid att de som blev lidande av det politiska kaoset är människorna på flykt. 

                                                 
77 ”Nej, Friggebo det här kommer vi inte över!”, Norrländska Socialdemokraten 1992-07-02 s. 8 
78 ”Demokratins kris – förenar Europa”, Norrländska Socialdemokraten 1992-07-06 s. 8 
79 ”Läget i Jugoslavien skapar totalt kaos”, Norrländska Socialdemokraten 1992-07-10 s. 8 
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Skribenten lyfter därefter fram att Sverige borde tagit ställning om alliansfriheten och att 

fokuseringen inte borde ligga på invandrarfrågan utan på att stoppa konflikterna. 

 Problemet tycks ha stegrat då NSD några dagar senare publicerade en ledare med titeln 

”Oroliga tider”. Denna gång var problemet att folket börjat ta ut sin oro på invandrarna på grund 

av konflikterna i politiken och Europa. Det måste enligt skribenten arbetas för att bygga upp en 

positiv attityd gentemot andra kulturer och människor i samhället. Flertalet extrema 

fallformuleringar förtydligade problemet och ledarens inställning: ”Många verkar vara beredda 

att kasta alla tidigare ambitioner och ideal överbord för att istället ägna sig åt ett kortsiktigt och 

svartsjukt inskränkt bevakande av sina egna speciella privilegier. Det tar sig uttryck i en negativ 

inställning till invandri-ng [sic!] och flyktingmottagning”.80 Flyktingarna benämndes som ”folk 

i svårigheter” men även som bidragande till tidigare välståndsökningar i Sverige. 

 Den sista ledaren från NSD i juli 1992 berörde samma ämne. Denna gång var problemet att 

främlingsfientligheten ökade. Orsaken och skulden lades på Ny Demokrati som ansågs bygga 

sin politik på konflikten. För att förhindra partiets framfart anser skribenten att länderna i 

Europa skulle börja agera i konflikten istället för att diskutera hur konsekvenserna skulle 

hanteras. Detta för att visa folket att de andra partierna kan lösa konflikten utan 

främlingsfientliga lösningar. NSD behåller sina flyktingsympatiska analogikedjor, exempelvis 

”rädda” och ”lidande”. En extrem fallformulering tyder även på att tidningen inte var nöjda 

med hur problemet hanterades: ”Medan Sverige och andra välfärdsländer strider om hur 

flyktingmottagandet ska organiseras, ser vi varje dag på tv hur människor dör och lider. Vi 

ruskar väl på huvudet och säger till varandra, tänk så besvärligt! Sedan återgår vi till OS-

sändningarna”.81 Detta kan dock vara en åsikt påverkad av kontrasterna mellan tidningens 

politiska tendens och den dåvarande högerinriktade regeringen. 

 

7.2 Flyktingfrågans diskurs 1992 

Tidningarnas skildringar av flyktingfrågan förekom i flertalet olika samhälleliga problem. År 

1992:s tidningar formulerade flertalet problem anknutna till flyktingmotståndets och 

främlingsfientlighetens ökade närvaro i samhället. Vid många av fallen ansågs orsaken vara 

partiet Ny Demokratis frammarsch och ökade aktivitet vid tidpunkten, men även regeringen 

och politikerna var närvarande som orsakens aktörer vid flertalet tillfällen. Aktörerna som 

framkom som dessa problems lösning var gemensamt för alla tidningar och kan avgränsas i tre 

kategorier: regeringen, enskilda politiker och allmänheten. Överlag förespråkades en politisk 

                                                 
80 ”Oroliga tider”, Norrländska Socialdemokraten 1992-07-18 s. 8 
81 ”Främlingsfientligheten skapar kaos och tystnad”, Norrländska Socialdemokraten 1992-07-30 s. 8 
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gemenskap och en förändrad allmän attityd gentemot andra kulturer, religioner och etniciteter. 

Tillsammans med de extrema fallformuleringarna tyder detta på ett sympatiserande med 

flyktingar och ett agerande som aktiva motpoler till flyktingmotståndet och 

främlingsfientligheten. 

 Det associativa nätverket som byggdes upp kring flyktingarna som en grupp i denna kontext 

var anknutna till ett perspektiv på aktörerna som offer, lidande vilket ytterligare förstärker det 

sympatiserande ställningstagandet, men de anknöts även till en upplyftande positiv roll som 

bidragande till den svenska välfärden och välståndsökningen. 

 Tidningarna gjorde ett liknande ställningstagande vid tillfällen då flyktingarna hotades av 

deportation och analogikedjan i denna kontext förblev i de flesta fall densamma, även om 

tillägget ”problemskapande” också förekom. Även om flyktingarna sågs som en orsak till 

problemen så lades dock i de flesta fall inte skulden på dem. Problem-, orsak- och 

lösningsformuleringen för deportationskontexten och resurskontexten efterliknade varandra till 

en sådan utsträckning att de i många fall var identiska. Problemet med antalet flyktingar och 

den resursdränerande konsekvensen av detta förekom i olika grad i tidningarna. I alla dessa fall 

framställdes Sverige som protagonisten och orsaken till problemet var övriga Europeiska länder 

som inte tagit tillräckligt med ansvar i krisen. Således var den återkommande lösningen 

antingen att andra länders ökade ansvar, eller en större gemensam insats länderna emellan, eller 

från den Europeiska Gemenskapen (EG). 

 I kontrast till dessa skildringar förekom ett fåtal fall där flyktingarna framställdes som 

negativa orsaker till problemen. DN var störst gällande dessa ledare där analogikedjorna 

sammanlänkade flyktingarna med ord såsom ”kriminella”, ”brottslingar” eller ”ej legitimerad 

anledning till flykt” samt en tydlig särskiljning mellan ”vi” och ”dem”. Anledningen till denna 

typ av skildring var DN:s noggranna kategorisering av ”hederliga” och ”ohederliga” flyktingar 

varav de senare sammanlänkades med problemlösningar såsom hårdare straff eller deportering. 

 

7.3 Tidningarnas skildringar 2015 

Sammanlagt har 18 ledare undersökts från 2015. Dessa var till skillnad från den tidigare 

tidpunkten jämt fördelade mellan tidningarna. 

 

7.3.1 Svenska Dagbladet 

Den 2 november 2015 publicerade SvD en ledare som behandlade problemet med arbetslöshet 

bland invandrare. Anledningen var bristen på språkliga kunskaper och att staten inte erbjöd 

språkundervisning innan uppehållstillståndet gått igenom. Lösningens fokus lades på 
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småföretagare och att de skulle erbjuda praktikplatser för att integrerar de nyanlända. 

Flyktingarna, eller invandrarna, framlyftes som entusiastiska men tillbakahållna på grund av 

den rådande administrationen. Ledaren intog en klart positiv attityd gentemot flyktingar vilket 

blev tydligt genom en extrem fallformulering: ”Människor som kommer hit, sprudlande av 

entusiasm att snabbt ta sig in det svenska samhället, placeras i stället på en isolerad förläggning 

i årslång tristess”.82 

 Den 10 november tycktes dock inställningen till flyktingfrågan tagit en vändning. 

Flyktingarna benämndes då som ”rättslösa” och ”brottslingar” då ledaren presenterade 

uppgifter som sade att en stor del flyktingar inte sökte asyl utan anlände och försvann i den 

undre världen. Ledarens problemfokus var att Sverige inte klarade av flyktingströmmen och 

orsaken var en för generös flyktingpolitik. Därmed presenteras lösningen: ett tillfälligt 

flyktingstopp genom ett stängande av gränserna. ”I nuläget passerar stora mängder människor 

in i Sverige utan att registrera sig. Så kan vi inte ha det”.83 Ett liknande problem presenteras 

den 13:e då okunskapen om vilka som passerar gränserna stod i centrum. Orsaken var enligt 

skribenten en missriktad svensk välvilja om öppenhet. Återigen lyftes lösningen på problemet 

fram som ett stängande av gränserna. Man borde istället fokusera på att hjälpa och integrera de 

som redan finns i landet. ”Rädslan för olikhet och olika utfall för människor har så till den milda 

grad fått styra att Sverige blivit ett ställe du antingen blir en identisk del av, eller bor i men inte 

lever och verkar helt och fullt i”.84 Analogikedjan förändrades dock något då flyktingarna 

framställdes som utnyttjade av den undre världen istället för som i tidigare ledare, en del av 

den. 

 Flyktingarna fortsatte att relateras till säkerhetsrisken under de nästkommande dagarna. 

Enligt en ledare från den 15 november hade säkerhetsrisken ökat. Orsaken var att det var för 

svårt att fastställa identiteten på asylsökande och därigenom kunde jihadister lätt ta sig in i 

landet. Flyktingarna jämställdes därmed med jihadister och terrorister: ”En del vill främst 

förklara terrorism utifrån ’underliggande sociala och politiska problem’. Men det förklarar inte 

varför antalet jihadister har ökat drastiskt på senare år i Sverige och Europa. […] I dag kan 

exempelvis jihadister lätt resa till och från Sverige”.85 Sverige behövde således, enligt 

skribenten, införa hårdare straff emot jihadism och mer efterliknad Norges lagstiftning gällande 

ämnet. 

                                                 
82 ”En miljon möten för att träna svenska?” Svenska Dagbladet 2015-11-02 s. 2 
83 ”M tar ansvar, men vad gör S?” Svenska Dagbladet 2015-11-10 s. 2 
84 ”Gränskontroll bara kort”, Svenska Dagbladet 2015-11-13 s. 2 
85 ”Straff fungerar bäst mot jihadism”, Svenska Dagbladet 2015-11-15 s. 2 
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 Den 20 november skedde ytterligare en vändning då fokus flyttades från säkerhetsrisken och 

de asylsökande istället relaterades till resursfrågan. Enligt ledaren började resurserna för att ta 

emot flyktingar ta slut på grund av politikernas allt för generösa flyktingpolitik. För att lösa 

problemet behövde andra länder ta mer ansvar så att Sverige kunde återhämta sig. 

Analogikedjan kopplade då de asylsökande till ”resursdränerande” och fokus lades på att de tog 

resurser från svenska medborgare, såsom skola och sjukvård. Skulden lades på regeringen då 

man med en extrem fallformulering kallade den öppna migrationspolitiken för oansvarig: 

”Regeringen behöver lyssna på Sveriges kommunpolitiker, och dra slutsatser av vad de hör, 

eller förklara varför de alla har fel. Det räcker inte att låna miljardbelopp för att finansiera den 

oansvariga migrationspolitik som förts under lång tid”.86 

 I slutet av månaden var dock inställningen till flyktingar annorlunda då de relaterades till ord 

som ”hjälpsökande” och ”medmänniskor”. Problemet förblir detsamma, Sverige hade inte 

resurser för att ta emot flyktingar då flyktingantalet fortsätter att öka. Denna gång fokuserade 

dock ledaren på att fortsätta hjälpa flyktingarna. Detta skulle ske genom att ideella 

organisationer fick ta mer plats i frågan för att underlätta statens ansvar: ”I Sverige - ett av 

världens rikaste länder, med urstarka statsfinanser - talades det om systemkollaps och 

flyktingkris och ohållbara situationer med krigstidsrubriker. […] Myndigheter och politiker 

måste göra upp med sin beröringsskräck inför frivilligkrafterna. Det står nämligen också en 

massa människor från civilsamhället med utsträckta händer och vill hjälpa till”.87 

 

7.3.2 Dagens Nyheter 

DN intog, liksom SvD i början av månaden en negativ inställning till flyktingarna och de 

relateras till fraser som ”inte statslösa”, ”ej laglösa” och ”tiggare”. Centrum för diskussionen 

var att migranter brutit mot svensk lag då de bosatt sig på privat mark. Diskussionen involverade 

i detta skede både flyktingar från konflikten i Mellanöstern och flyktingar från andra EU-länder. 

Enligt skribenten hade staten orsakat detta då de inte agerat mot flyktingarnas boendesituation 

tidigare. Lösningen var dock inte riktad mot regeringen utan mot flyktingarnas hemländer och 

att de skulle bli bättre på att behandla sitt eget folk. ”EU-migranterna är inga statslösa flyktingar, 

de har hemländer som måste förväntas ta hand om sin befolkning.  […] Utvecklingen går trots 

allt åt rätt håll även i EU-migranternas hemländer, även om den går ryckigt och alldeles för 

långsamt”.88 

                                                 
86 ”Politisk naivitet räcker inte”, Svenska Dagbladet 2015-11-20 s. 2 
87 ”Gör upp med beröringsskräcken”, Svenska Dagbladet 2015-11-30 s. 2 
88 ”Rätt att riva lägret”, Dagens Nyheter 2015-11-02 s. 2 
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 Det skedde därefter en förändring i analogikedjan då ledaren som publicerades dagen efter, 

den 3:e, benämnde flyktingar som krigsoffer och skribenten intog en mer sympatiserande roll 

gentemot migranterna. Tidningen gjorde således en särskiljning mellan migranterna från 

Mellanöstern och de migranterna från EU. Problemformuleringen sammanlänkade dock 

flyktingarna med problematiska konsekvenser då skribenten påvisade att flyktingströmmen 

påverkat och kommer att påverka välfärden. Skulden lades dock inte på flyktingarna utan på de 

krigsdrabbade ländernas sätt att handskas med sitt eget folk. För att kontra krisen lade 

skribenten fram förslaget att istället för att stänga gränserna och minska intaget av flyktingar, 

höja skatterna och sänka offentliga utgifter.89 Ett motstånd till denna åsikt skildras dock i en 

ledare från den 6 november. Flyktingarna relaterades till orden ”hemlösa” och ”offer” men 

problemet, orsaken, och lösningen ställde sig emot flyktingintaget. Problemet var boendebristen 

och orsaken presenterades som att Sverige hade nått gränsen för sin kapacitet. Lösningen skulle 

således vara hårdare asylvillkor för att avleda flyktingar från Sverige. Detta skulle dock inte ske 

på samma sätt som i andra EU-länder vilket ledaren tydligt tog avstånd ifrån då den presenterade 

lösningen att genomföra en ordnad övergång istället för att: ”[…] inleda en aggressiv 

signalpolitisk offensiv med målet att avleda så många flyktingar som möjligt från Sverige 

[…]”.90 

 Den följande dagen publicerades en annan ledare som sympatiserade med flyktingarna. 

Problemet denna gång var att arbetsbristen ökade på grund av flyktingkrisen. Ansvaret lades på 

politikerna att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning. Analogikedjan är dock mindre 

positiv då de ankommande syrierna benämns som ”lågutbildade” och ”passar inte på svensk 

arbetsmarknad” och därmed inte kan uppfylla fackliga krav för arbete.91 

 Den 8 november återkom analogikedjan från flyktingar till resursdränerande. Problemet med 

ett ohållbart flyktingintag fastställdes och orsaken ansågs vara politikers fasthållande vid gamla 

åsikter trots att problemet förändras. Politikerna borde således anpassa sina åsikter till 

problemens nuvarande alternativ.92 

 Den 19 november kommenterade en ledare Danmarks nya förslag som innebar konfiskering 

av flyktingars ägodelar. Detta var enligt skribenten Danmarks lösning på den ökande 

flyktingströmmen och ett försök att avleda och skrämma bort flyktingar från landet. Enligt 

ledaren skulle Sverige också vara tvunget att genomföra åtgärder men förespråkade då 

humanare åtgärder. Genom att titta på den extrema fallformuleringen framstod ledarens 

                                                 
89 ”Fuska inte med utgiftstaket”, Dagens Nyheter 2015-11-03 s. 2 
90 ”Tydliga signaler – flyktingkrisen”, Dagens Nyheter 2015-11-06 s. 2 
91 ”LO står i vägen för jobben – flyktingkrisen”, Dagens Nyheter 2015-11-07 s. 2 
92 ”När verkligheten förändras måste politiken följa efter”, Dagens Nyheter 2015-11-08 s. 2 
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inställning till Danmarks förlag tydligt: ”Så vad tror regeringen att poliserna ska få för byte när 

de muddrar flyktingar? Feta sedelklämmor och gamla damers guldhalsband? Och vad planerar 

de att göra med de värdesaker de tar? Gå till pantbanken?”93 Analogikedjan påvisade i detta fall 

en sympati för flyktingarna då de relaterades till utnyttjande och framställdes som offer i 

situationen. 

 

7.3.3 Norrländska socialdemokraten 

Den första tydliga extrema fallformuleringen framkom den 10 november i NSD: ”Hela Europa 

måste vakna upp och inse att vi lever i en gränslös värld, och att nationalstaten i sin gamla form 

är lika föråldrad som en mekanisk räknemaskin i dataåldern”.94 Flyktingarna benämndes i 

denna ledare som ”människor i nöd” och problemet presenterades som ett överväldigande 

flyktingantal. Orsaken var enligt skribenten att andra länder, däribland Danmark, inte tar emot 

tillräckligt. Liksom citatet förmedlar ansågs lösningen vara att sluta behandla krisen som ett 

nationellt eller europeiskt problem och börja behandla det som en global kris. 

 Analogikedjan förblir oförändrad och Sverige fortsätter att framställas som den goda aktören 

i jämförelse med andra länder. Däremot kritiseras det svenska administrativa systemet som 

behandlar flyktingfrågan. Problemet som en ledare tog upp den 11 november var bristande 

resurser för flyktingmottagandet och orsaken var ett försvårat arbete på grund av just det 

administrativa systemet. Skribenten menade att systemet måste optimeras: ” Mycket kreativ 

energi går åt till att försöka kringgå ett snårigt, nyckfullt system i stället för att läggas på den 

asylsökandes väg till försörjning”.95 

 Tidningen behöll en sympatiserande inställning gentemot flyktingar den 13 november då 

den rådande samhällsinställningen gentemot krisen lyftes fram. Problemet var denna gången att 

folkets inställning börjat skildra en motvilja till att hjälpa människor på flykt för att istället 

fokusera på institutioner som finns till fördel för det svenska folket exempelvis vård, skola och 

omsorg.96  Skribenten påpekade att flyktingar var medmänniskor som behöver hjälp, vilket 

sammanställs som den ledarens analogikedja. 

 De asylsökandens roll som offer återkommer i en ledare från den 27 november då förslag 

lagts fram att Sverige ska lagstifta för att minska flyktingintaget. Orsaken var att resurserna 

                                                 
93 ”Snart återstår bara vigselringen”, Dagens Nyheter 2015-11-19 s. 2 
94 ”Europa får inte tveka”, Norrländska Socialdemokraten 2015-11-10 s. 8 
95 ”Bra stresstest för Sverige”, Norrländska Socialdemokraten 2015-11-11 s. 8 
96 ”Vissa vill skapa motsättningar”, Norrländska Socialdemokraten 2015-11-13 s. 8 
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börjat ta slut, och lösningen presenteras återigen som en gemensam Europeisk insats då Sverige 

inte ensamt kan ta på sig ansvaret.97 

 Den 28 november beskrevs flyktingmotståndets refererande till flyktingar som 

resurssjälande från i huvudsak äldreomsorgen. Ledaren agerade motpol till dessa antaganden 

och fortsatte med att beskriva hur nyhetssidor spridit falska nyheter som skulle ställa folket 

emot flyktingarna. Orsaken till problemet ansågs vara den växande främlingsfientligheten och 

skribenten förespråkade bättre diskussioner kring problemet för att undvika felaktiga 

antaganden.98  

 Samma dag publicerades en annan ledare, återigen med fokus på en gemensam insatts från 

Europas länder. Enligt skribenten klarade Sverige inte av flyktingkrisen längre på grund av att 

andra länder inte tagit sitt ansvar. ”Nu när EU:s flyktingpolitik har havererat kan inte Sverige 

ensamt hålla ställningarna. […] Nu tvingas Sverige agera för att få andra länder att hjälpa till”.99 

Sverige var alltså den fortsatta protagonisten i frågan och tidningen behöll sin sympatiserande 

inställning till flyktingarna. 

 

7.4 Flyktingfrågans diskurs 2015 

Den mest frekventa problemkontexten i tidningarna från 2015 var resursbristen och det 

ohållbara flyktingantalet. Sverige framkom i flertalet formuleringar som den ensamt drivande 

kraften i flyktingmottagandet och orsaken var antingen de övriga europeiska ländernas vägran 

till insats eller Sveriges för generösa flyktingpolitik och komplicerade administrativa system, 

vari skulden lades på regeringen. Bland annat Danmark målades upp som antagonisten i krisen 

då deras flyktingpolitik markant skilde sig från Sveriges och lagförslag framlades till nackdel 

för flyktingarna. Även om ledarna antydde att Sverige var tvungna att minska intaget, 

förespråkades ospecificerade humanare alternativ. Den presenterade lösningen involverade i de 

allra flesta fall en gemensam europeisk insats eller ett ökat ansvarstagande av andra länder, 

även om de extrema fallformuleringarna visade en skiftande inställning till EU, men även 

lösningar som involverade ett kraftigt minskat intag, ett stängande av gränserna, eller försök till 

att avleda flyktingarna från Sverige till ett annat land. I denna kontext skapades analogikedjor 

med olika tänkbara inställningar då de relaterade flyktingarna till ”offer” och ”människor i nöd” 

och ”utnyttjade”, men även till ”resursdränerande” och ”rättslösa” då flyktingar ansågs ha 

rättigheter som stred mot Sveriges lagar. 

                                                 
97 ”Sverige behöver inte skämmas”, Norrländska Socialdemokraten 2015-11-27 s. 8 
98 ”Om ett hjärnsläpp”, Norrländska Socialdemokraten 2015-11-28 s. 8 
99 ”Pressröster”, Norrländska Socialdemokraten 2015-11-28 s. 8 
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 En problemkategori som förekom till mindre utsträckning var de försämrade förhållandena 

för de redan ankomna flyktingarna. Bland de problem som presenterades var den ökade 

arbetslösheten som blivit en konsekvens av den stora flyktingströmmen. Ansvaret för lösandet 

av problemet lades återigen på staten och bland förslagen fanns bättre och mer tillgänglig 

språkundervisning och ökad förutsättning för sysselsättning. I dessa fall var analogikedjorna till 

större fördel för flyktingarna då de relaterades till ”entusiastiska” men ”tillbakahållna” av 

administrativa system. Däremot förekom kedjor som anknöt dem till ”lågutbildade” och ”passar 

inte på svensk arbetsmarknad”. De extrema fallformuleringarna talade i detta fall för ett 

missnöje gentemot det stora intaget av flyktingar och behandlandet av de redan intagna. 

 Ett av de mest frekventa problemen som togs upp i ledarna från 2015 i SvD var dessutom 

den ökade säkerhetsrisken som orsakats av den inströmmande gruppen människor. Problemet 

lyftes fram att man inte längre kunde veta vilka som kom in i landet och orsaken var en från 

statens sida ”missriktad välvilja” då man misstolkat uttrycket ”öppenhet” som enligt 

skribenterna egentligen skulle betyda bland annat öppen arbets- och bostadsmarknad och inte 

öppna gränser. I detta fall var analogikedjan anknuten från flyktingar och asylsökande till 

”jihadister” och ”terrorister” även om det skedde ett särskiljande mellan dessa och välmenande 

invandrande. 

 

7.5 Komparativ analys 

Flyktingfrågan var under båda decennierna utspridd över flertalet teman och ämnen vilket gör 

diskursen svårdefinierbar då den i sig överlappat flertalet andra diskurser. Flyktingbegreppet 

som ett tecken100 har utgett den huvudsakliga fokuspunkten och kan vid båda undersökta 

tidpunkterna fastställas som ett ombestrit element101 i frågan. 

 I stora drag kan de liknande faktorerna inom flyktingfrågan under 1992 och 2015 

sammanfattas inom två kategorier: resursfrågan och aktörerna. Samtidigt som antalet flyktingar 

som behandlades under de två årtalet skildes markant från varandra102 så var problemet med 

bristande resurser ett återkommande tema i alla tidningarna vid båda tillfällena utom i NSD från 

1992 som istället vid några tillfällen menade att Sverige borde bidra med mer. Även lösningen 

på detta problem var återkommande, andra länder måste ta större ansvar. Det har således inte 

heller skett någon förändring gällande frågans aktörer. Sverige framställdes alltid som 

protagonisten, vid vissa tillfällen tillsammans med Tyskland, som bidragit med mest i krisen 

                                                 
100 Enligt Laclau och Mouffes definition, Bergström & Boréus (2012) s. 365 
101 Se kapitel 5.3 och Bergström & Boréus (2012) s. 366 
102 Se Migrationsverkets sammanställning (2015) 
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och sedan fått lida för det när resurserna börjat ta slut, även om problemens orsaksformuleringar 

ofta involverade den svenska staten och regeringen i vilket fall skulden lades på dessa. Sveriges 

motpol var de övriga länder som inte gjorde tillräckligt eller börjat lagstifta till nackdel för 

flyktingarna (Danmark). Lösningens aktörer var även den decennieöverskridande och anknöts 

flertalet gånger till de andra europeiska länderna eller mer specificerat under 1992 till 

Europeiska Gemenskapen (EG) och under 2015 Europeiska Unionen (EU). Det framkom 

tydligt att alla tidningarna i dessa fall förespråkade en gemensam insatts för att lösa de 

uppstående nationella och internationella flyktingproblemen. 

 NSD:s ställning i resursfrågan 1992 speglade vid ett tillfälle en mycket positiv inriktning till 

flyktingmottagandet då en skribents text bildade analogikedjor som anknöt flyktingbegreppet 

till påståendet att de var bidragande till välfärden. Likaså förekom delar av analogikedjor från 

DN som menade att flyktingströmmen var en positiv tillströmning av arbetskraft. Även om 

NSD behöll sin överlag optimistiska ställning till flyktingfrågans konsekvenser återkom inget 

lika målande i ledarna från 2015. De andra tidningarnas skildringar från 2015 intog vid flera 

tillfällen ett motsatt ställningstagande. DN som under det tidigare decenniet påpekat relationen 

med flyktingar som arbetskraft publicerade vid ett tillfälle en ledare vari analogikedjorna 

gällande flyktingarna innehöll ”lågutbildade” och ”passar inte in på svensk arbetsmarknad”.103 

Temat återkom i en av DN:s ledare vars problemformulering fokuserade på hur flyktingarna 

påverkade välfärden negativt vilket tyder på en klart förändrad bild av hur konsekvenserna av 

flyktingströmmen skildrades. 

 Ett tema som var näst intill uteblivet i ledarna från 2015 var missnöjet gentemot 

flyktingmottagandet och främlingsfientligheten. SvD och NSD genomsyrades av dessa ämnen 

i ledarna från 1992 vilket framlyftes speciellt av SvD:s extrema fallformuleringar. Ny 

Demokrati framställdes som antagonisten i frågan, men det existerade ingen motsvarighet till 

aktören i ledarna från 2015. Orsaken till problemet i ledarna från 1992 var vid flertalet tillfällen 

även politikernas inställning till flyktingfrågan och deras oförmåga att utbilda väljarna i frågan 

vilket ledde till antaganden att flyktingarna orsakade problem i Sverige. Detta kan återigen 

anknytas till en kritisk inställning till regeringen och de styrande politikerna och en kritik som 

någon gång framlyftes av både DN och NSD i ledarna från det tidigare decenniet. Samtidigt 

lade även DN i flertalet ledare 1992 fokus på problem gällande brottslighet och att särskilja 

”hederliga” och ”ohederliga” flyktingar vilket påverkade analogikedjorna till att innefatta ord 

som ”kriminella”, ”rättslösa” och ”brottsliga”, men påpekade samtidigt att dessa betäckningar 

inte gällde samtliga flyktingar. I de granskade ledarna från 2015 förekom emellertid inga 

                                                 
103 ”LO står i vägen för jobben – Flyktingkrisen”, Dagens Nyheter 2015-11-07 s. 2 
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likande kedjor, med ett undantag. Detta framkom i ledare som behandlade ett liknande dilemma 

i problemformuleringen. SvD som under det tidigare decenniet publicerade flertalet ledare med 

syftet att motarbeta flyktingmotståndet, påpekade under november 2015 flertalet gånger att 

säkerhetsrisken ökar i och med flyktingströmmen och förespråkade lagstiftningar om höjda 

straff för jihadister. Flyktingarna relaterades återigen till brottslingar och kriminella, men denna 

gång även till jihadister och terrorister, även om dessa också påpekade skillnaden mellan de 

brottsliga och de välmenande flyktingarna. 

 Detta var även något som var överskridande för alla tidningarna vid båda tidsnedslagen. Alla 

uttryckte sig någon gång positivt gentemot flyktingarna 2015, men detta var i en betydligt 

mindre grad jämfört med 1992. Exempelvis uttryckte sig SvD, som i ledarna från 2015 var den 

tidning som bildade de mest laddade analogikedjorna, om flyktingar som ”entusiastiska” och 

”medmänniskor”. Detta var dock sällsynta fall och de sympatiserande orden relaterade till 

flyktingarna, exempelvis ”diskriminerade”, ”förtryckta” och ”offer” var till övervägande del 

mer förekommande vid nedslaget 1992, även om de också förekom till viss grad i ledarna från 

2015. 

 Särskiljningen mellan ”vi” och ”dem” i ledarna lade alltid fokus på vi som svenskar och dem 

som invandrare. Även om sympatiserandet med flyktingarna enligt analogikedjorna var mer 

förekommande 1992 uppstod ett klart maktförhållande redan vid detta nedslag. DN benämnde 

vid ett tillfälle flyktingarna som ”gäster i landet”104 och menade att de i slutändan inte kunde 

stanna kvar efter att konflikten lösts. Detsamma gäller relationen mellan de återkommande 

analogikedjorna innehållandes orden ”offer” och ”problemskapande” och aktören Sverige som 

protagonist, vilket skapar ett maktförhållande där Sverige, eller svenskarna står i toppen och 

flyktingarna under dessa. Detta maktförhållande står i direkt relation med Grimscis teori om 

hegemoni105 och påvisar således att en att klar hierarki utanför den marxistiska definitionen av 

klass förekom i tidningens skildringar vid tillfället 1992 och har levt kvar fram till 2015 då 

samma analogikedjor och aktörsroll existerade. Detta förtydligades bland annat när DN 

påpekade att flyktingarna inte passade in på den svenska arbetsmarknaden och beskrevs som 

lågt utbildade. Enligt Foucaults teori om utestängning begränsar en sådan subjektspositionering 

en aktörs handlingar inom diskursen. 106 I relation till Grimscis hegemoniteori betyder det att 

flyktingarna underställs övriga aktörer i diskursen och deras förmåga att fatta egna beslut 

begränsas till förhållandet med aktörerna som står över dem i hierarkin. Detta förklarar varför 

tidningarna inte skildrar något, för flyktingarna, alternativ till handling. Handlingarna utförs 

                                                 
104 ”Massflykt kräver nya lösningar”, Dagens Nyheter 1992-07-25 s. 2 
105 Bergström & Boréus (2012) s. 372 
106 Bergström & Boréus (2012) s. 361 
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enbart av staten, regeringen eller svenska medborgare, förutom vid fallen där flyktingarna 

relaterats till brottslighet. 

 De extrema fallformuleringarna användes i de flesta fall för att uttrycka ett missnöje mot ett 

problem eller hur ett problem hanterades. NSD var relativt kontinuerlig då flesta ledare från 

1992 kritiserade, inte flyktingfrågan utan konflikten i Jugoslavien. Det förekom även ledare 

både från 1992 och 2015 som uttryckte sig positiv till flyktingintaget. DN lade stor vikt att med 

sina extrema fallformuleringar påpeka människors, oftast flyktingarnas, olikheter gällande vilka 

som borde ha rätt att söka asyl, eller påpekandet att vissa som söker asyl har ett brottsligt 

förflutet. 2015 lades de flesta fallformuleringarna i DN på att negativt framställa resursfrågan 

och motsätta sig bland annat Danmarks flyktingpolitik. SvD har genomgått den tydligaste 

förändringen gällande de extrema fallformuleringarnas ämne. De flesta från 1992 behandlade 

missnöjet gentemot flyktingmotståndet, medan de från 2015 lade fokus på missnöjet gentemot 

Sveriges ”oansvariga migrationspolitik” och regeringens roll i detta. 

 

7.6 Den politiska tendensen 

Den politiska tendensen kan tänkas ha påverkat tidningarnas skildringar av flyktingfrågan. Då 

regeringen 1992 bestod av en blå koalitionsregering innefattandes Moderaterna, Centerpartiet, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna, kan det ha färgat tidningarnas uppmålning av problemet. 

SvD ställde sig relativt positiv till regeringens olika beslut vid nedslaget 1992 och vid få 

tillfällen kom även skribenterna till regeringens försvar. Därtill tillkommer SvD:s positiva och 

optimistiska syn på flyktingfrågan, som klart förändrats vid nedslaget 2015, då regeringen 

bestod till större del av det röda partiet Socialdemokraterna. Således skulle den politiska 

tendensen och förhållandet till regeringen ha påverkat ställningen i frågan och således även 

skildringarna som presenterats i denna undersökning. Om SvD uppmålat behandlandet av 

flyktingfrågan som negativ kan skildringarna av flyktingarna även ha påverkats av detta. 

 Inom samma kategori hamnar frågan om flyktingmotståndet. Då den antagonistiska aktören 

i fallet från 1992 var Ny Demokrati, vilket betecknades som högerpopulistiskt, kan det stora 

motståndet som SvD visade gentemot dessa vara ett försök att särskilja sig från dessa som en 

tidning med högerideologi. Ett liknande fall är NSD:s framställning och fördömande av 

konflikten i Jugoslavien. Då de flesta människor flydde från ett kommunistiskt styre kan 

framställningen påverkats av ett försök att särskilja sig från denna vänsterideologi och därmed 

intogs en inställning till flyktingfrågan som var till förmån för flyktingarna. 

 DN:s ledare framkommer i de flesta fall som motsättande deras politiska tendens då de som 

liberalt anknutna bland annat förespråkade hårdare krav för asylsökande och flertalet gånger 
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såg staten som huvudaktör vid lösandet av problemen både 1992 och 2015. Ledarna från 1992 

lade dessutom stor vikt vid att ha speciella regler för flyktingar från olika områden och därmed 

särskilja invandrande utifrån deras ursprung. De påpekade även vid ett tillfälle att EU-migranter 

inte var Sveriges problem och lade istället ansvaret på deras hemländer.107 

 

 

  

                                                 
107 ”Rätt att riva lägret”, Dagens Nyheter 2015-11-02 s. 2 
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8 Slutsats 

De återkommande teman som lyftes inom ledarna i förhållande till flyktingfrågan från 1992 

kan sammanfattas i tre kategorier: resursbristen, flyktingmotståndet/främlingsfientligheten och 

säkerhetsfrågan. Flyktingdiskursen var således överskridande till dessa diskurser och förblev 

detta fram till 2015, men det skedde en klar förändring i de senare undersökta ledarna. 

Analogikedjorna tydde på en klart mer sympatiserande inställning i ledarna från 1992 även om 

flyktingbegreppet förblev ett relativt bestritt element i samtliga tidningar. Tidningarnas 

agerande som motpol gentemot flyktingmotståndet och främlingsfientligheten föll helt bort från 

debatten i ledarna från 2015, trots att de förekom flertalet gånger i det tidigare tidsnedslaget. 

Flyktingarna som en säkerhetsrisk återkom vid båda tillfällena, dock med olika intentioner. 

Medan de från 1992 lade fokus på en andel av flyktingarna som kriminella lade några ledare 

vid 2015 vikten vid risken för att terrorister kan ta sig innanför gränserna på grund av 

flyktingströmmen. Ylva Brunes undersökningsresultat i Stereotyper i förvandling tydde på en 

förändring från 1970-talet fram till 1990-talet som pekade på en hårdare inställning till 

flyktingar och invandrare i svensk press.108 Om man frångår utgångspunkten att detta var en 

engångsföreteelse och istället ser det som en konsekvent trend tyder detta arbetets resultat på 

att denna trend inte avtagit utan snarare fortfarande pågår.  

 Tidningarnas förhållande till opinionen är också en påverkande faktor vilket tyder på en 

liknande förändring i samhället. Detta skulle således kunna förklara frånvaron av en tydlig 

antagonist i frågan om flyktingmotståndet i ledarna från 2015, en roll som innehades av Ny 

Demokrati under 1992. Anledningen till att exempelvis Sverigedemokraterna, som 2015 

innehade starka åsikter till förmån för främlingsmotståndet inte intagit denna roll under de 

senare åren skulle således bero på deras betydligt mer framgångsrika stöd från väljarna, 

medborgarna och i riksdagen. Tidningarnas skildringar tyder således på att flyktingmotståndet 

i samhället blivit betydligt mer accepterat under det senaste decenniet, vilket Brune redan 

påpekade i början av 2000-talet. 

 Studien bevisar även resultatet i rapporten Invandrare i tystnadsspiralen från 1985 som 

påpekade att invandringen under 1980-talet börjat framhävas framförallt i negativa 

sammanhang: ”Under senare år tycks både presentationen av invandrare och invandring i 

massmedierna ha blivit mer negativ och omnämnanden i konfliktartade situationer ha ökat”.109 

Invandringen fick under 1990-talet en klart negativ association i och med flyktingfrågan och 

                                                 
108 Brune (2000) s. 38 
109 Invandrare i tystnadsspiralen: journalisten som verklighetens dramaturg: en rapport från 

Diskrimineringsutredningen (1985) s. 158 
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faktumet att orsaken var en krigssituation, men även framställningen av invandrare, vilket 

analogikedjorna bevisar, har definitivt fortsatt under 1990-talet till 2000-talet och blivit mer 

negativ då begreppet har relaterats till betydligt mer negativt laddade ord och begrepp. 

 Vad har således förändrats i samhället, förutom ett mer accepterat riksdagsparti som på ett 

mer direkt sätt förespråkar flyktingmotståndet? Undersökningen tyder på en genomgående 

hegemoni och uppdelning av ”dem” och ”oss” vilket Stuart Allan och Barbie Zelizer påpekat 

har sin grund i kalla kriget, men även påverkats av attacken mot World Trade Center 2001.110 

Då denna händelse ägde rum emellan de båda tidpunkterna kan detta även relateras till den ökat 

negativa framställningen av flyktingar i säkerhetsfrågan, då terrorhotet mot västvärlden ökat 

sedan början av 2000-talet men även rädslan för andra nationaliteter och kulturer. Gunilla 

Hultén drar också denna slutsats men fokuserar även på religionen och skildrandet av islam och 

muslimer.111 Hultén menar att journalistiken är en ”samhällelig institution som bidrar till att 

upprätta en delad kultur, vilket får betydelse för uppfattningar om såväl identitet som nationell 

tillhörighet”.112 Faktumet att flyktingarna 2015 flytt från ett område med en större muslimsk 

befolkning än de från 1992 skulle således kunna vara en bidragande faktor till den diskursiva 

förändringen som tydliggjorts i och med detta arbete. 

 Diskursens aktörer synliggjordes genom Mörkenstams analysverktyg problem-orsak-

lösning och var i de allra flesta fall gemensamma för de båda årtalen. Flertalet gånger framstod 

regeringen, staten eller EG respektive EU som antingen orsaken eller lösningen till ett problem. 

Flyktingarna hade som tidigare etablerats en skiftande roll i frågan beroende på tidning och 

årtal. Sverige som land innehade däremot den konsekventa rollen som protagonist och även om 

den styrande institutionen flertalet gånger fick kritik var Sverige alltid den framstående i 

förhållande till andra länder, oberoende av politisk tendens i tidningarna. 

 Den politiska tendensen skildrades dock genom tidningarnas framställning av dessa aktörer, 

eller problem, något som överskred decennieskiftet. NSD, och den socialdemokratiska 

representanten i detta arbete, lade konsekvent vikten vid att hjälpa så många flyktingar som 

möjligt, även när de andra tidningarna ansåg att Sveriges resurser inte räckte till. SvD:s 

inställning till problemen i förhållande till regeringen skiftade beroende på vilka partier som 

styrde. DN:s liberala tendens förekom emellertid inte lika tydligt. Även om vissa mindre 

formuleringar kan tolkas som liberala framlyfte DN, emellanåt tillsammans med SvD, vid 

flertalet tillfällen att regeringen, eller EG/EU borde ta mer ansvar eller införa strängare regler 

för de asylsökande. 

                                                 
110 Allan & Zelizer (2004) s. 63 
111 Hultén (2009) s. 84 
112 Hultén (2009) s. 71 
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 Det kan således fastställas att flyktingfrågans diskurs har förändrats under de senaste 23 åren 

och emellan de olika nedslagen som gjordes i denna undersökning. Även om aktörerna i 

frågorna förblivit desamma och diskursen under det senare decenniet innefattat liknande frågor, 

går det at urskilja en klar förändring i ledarnas framställningar av invandrare, flyktingar och 

asylsökande. Således tyder undersökningen på att en liknande utveckling som den Brune 

uppmärksammade i MENA-projektet och som tydliggjordes i Diskrimineringsutredningens 

rapport Invandrare i tystnadsspiralen tycks ha fortsatt in på 1990- och 2010-talet. 
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9 Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att belysa eventuella förändringar i 

flyktingdiskursen under de senaste decennierna. Resultatet pekar på en mer negativ association 

till flyktingar, men även ett minskat avståndstagande till flyktingmotståndet. Således skapas 

nya samhällsrelaterade frågor om främlingsfientlighet och i huvudsak den kollektivt förändrade 

bilden av främmande folk och kulturer. Sverigedemokraternas framväxt som ett större parti i 

Sverige och deras ursprungliga åsikter gentemot flyktingfrågan skulle ha kunnat placera dem i 

samma antagonistiska roll som Ny Demokrati innehade under 1990-talet. Då Ny Demokrati 

gavs denna roll i ledarna från 1992 skulle Sverigedemokraterna kunna figurera som ersättare 

för dessa i ledarna från 2015, vilket de emellertid inte gjorde. Sverigedemokraterna var dock 

som parti betydligt större under detta tidsnedslag än vad Ny Demokrati någonsin var under sin 

existens, vilket även betyder att opinionen ser annorlunda ut, vilket kan tänkas ha påverkat 

tidningarnas skildringar. 

 Anledningen till att opinionen förändrats kan ha sin utgångspunkt i USA:s inflytande på 

västerländsk kultur, då deras förhållande till muslimska länder, och mångkulturalismen överlag, 

förändrats dramatiskt under 1990- och 2000-talet. Enligt sociologen Richard Alba så är 

mångkulturalismen starkt bunden till individuella samhällen och attacken mot World Trade 

Center den 11 september 2001 har fått en allmänt negativ inverkan på hur folket uppfattar islam, 

eller andra kulturer i allmänhet.113 USA:s starka inflytande i populärkulturen och andra forum 

kan dock även kommit att påverka västvärlden. Samtidigt menar litteraturvetaren Mathilde 

Roza att attacken kommit att fungera som en symbol som amerikaner och personer med 

anknytning till Amerika, samlas kring. Därmed har nationalismen och patriotismen, som innan 

attentatet höll på att försvagas, fått en ny popularitetsvåg. ”The shared feelings of deep 

vulnerability, rage, and grief which the events aroused could not help but unite the people 

affected by this monumental act of violence”.114 Att Sverige skulle ha påverkats av denna 

nationalistiska våg skulle således kunna varit bidragande till den tydliga hegemonin och 

uppdelningen mellan ”vi” som svenskar, och ”de” som flyktingar, utlänningar eller bara 

annorlunda, som framkom i denna undersökning. 

 Trots att flyktingarna i förhållande till hegemonin framlyftes i negativa kontexter och även 

om de skildrades som bland annat brottslingar och kriminella, ansågs de aldrig vara skurkarna 

i dramat. Detta var tydligt i ledarna från 1992 som skildrade Ny demokrati som den negativa 

                                                 
113 Alba [i Rubin, Derek & Verhaul] (2009) s. 35 
114 Roza [i Rubin, Derek & Verhaul] (2009) s. 105 
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influensen i frågan. Problematiken med att fastställa en klar antagonist som kan efterlikna 

tidningarnas skildringar av Ny Demokrati under 2015 kan vara undersökningens materiella 

tidsavgränsning. Då detta arbete endast involverar en sammanställning av en månad per årtal 

kan således flyktingmotståndet i tidningarna från 2015 ha skildrats utanför denna tidsram. 

Begränsningen i material gjordes dock utefter samma kriterier vid båda årtalen och bör således 

skildra en generell bild av hur den diskursiva förändringen sett ut mellan juli 1992 och 

november 2015. En fortsatt forskning skulle således kunna genomföras där, istället för att 

fokusera på flyktingar, fokus istället lades på den främlingsfientliga skildringen i tidningarna. 

Det som i detta arbete presenterats som tidigare forskning har påvisat att en förändring sker i 

ämnet fram till år 2000, men hur utvecklingen sett ut sedan dess är ett relativt outforskat område. 

Resultatet i denna uppsats bildar således en teori som pekar på att skildringen av flyktingar i 

svensk press har förändrats sedan 1990-talet, men utsträckningen av denna förändring, och 

anledningen till att den existerar lämnas till framtida studier att förtydliga. 
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10 Didaktisk reflektion 

Det didaktiska användandet av denna och liknande undersökningar kan visa sig relevant utifrån 

läroplanernas syftesbeskrivning för ämnet historia. Den nuvarande läroplanen för gymnasiet 

framlyfter en mångfald av perspektiv och tolkningar av det förflutna i relation med nutid och 

framtid: ”Eleverna ska […] ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och 

perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden”.115 Likaså 

påpekar grundskolans syftesformulering för historieämnet utvecklandet av en förståelse för 

människors samtida värderingar: 

 

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan 

att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. 

Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids 

människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.116 

 

Liksom påvisats av denna studie medför presshistoriska undersökningar och analyser en 

bredare inblick i dåtidens åsikter och mångfald av dessa i samhället, i och med tidningarnas 

skiftande politiska tendens. Det visar även att man vid olika tidpunkter fokuserat på olika delar 

av problemet och dess orsaker och lösningar, även om det huvudsakliga ämnet och temat 

förblivit detsamma. Tidningar med olika politisk förankring och nedslag vid olika tidpunkter i 

historien kan således utgöra ett källmaterial som kan bidra med utvecklandet av ett källkritiskt 

tänkande och förståelse för händelser och åsikters inverkan på nutiden. I detta fall kan Sverige 

sättas in i en historisk situation som kan efterlikna dagens för att utveckla elevernas förståelse 

för hur liknande händelser tidigare hanterats och hur dagens debatt ser ut i jämförelse med 

dåtidens, vilket kan främja elevernas utvecklande historiemedvetande. 

 Pressanalytiska undersökningar kan även användas som ett mindre vanligt alternativ till de 

traditionella källor som kan förekomma i klassrummen eller annan didaktisk situation. 

Källanvändandet i skolorna kan komma att begränsas till litteratur, antologier och läroböcker. 

En kvarleva, som exempelvis en tidningsartikel eller liknande, refereras inte till som ett legitimt 

källmaterial. I kursplanen för historia på gymnasiet står det dock att eleverna ska utveckla en: 

”Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang 

och under olika tidsperioder”,117 en typ av kunskap som denna typ av undersökningar 

förespråkar. 

                                                 
115 Skolverket (2011 a) s. 66 
116 Skolverket (2011 b) s. 172 
117 Skolverket (2011 a) s. 67 
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 Tidningar som källmaterial till närliggande händelser kan tjäna till en utvecklad förståelse 

för det kollektiva minnet. Alison Landsberg benämner begreppet som ”prosthetic memory”, ett 

fenomen som inte nödvändigtvis behöver vara anknutet till folkgrupper eller liknande. Medier 

bidrar till att minnen sprids till en större del av världsbefolkningen, ”memories of the Holocaust 

do not belong only to Jews, nor do memories of slavery belong solely to African Americans. 

Through the technologies of mass culture, it becomes possible for these memories to be 

acquired by anyone […]”.118 Ett prosthetic memory är alltså beroende av spridningsmedia för 

att leva vidare. Detta sätt att tillämpa tidningar kan således utbilda eleverna i både 

historiemedvetande och historiebruk, men även användas för att skapa empati för andra 

människor i svåra situationer, oavsett klass, etnicitet, kultur och religion. Detta är även en stor 

del i skolans värdegrund då skolan ska ” främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse”.119 Om det kollektiva minnet kan användas i samband med press och andra medier i 

empatiskapande syfte kan historieämnet bidra till en förståelse och positiv inställning till den 

framväxande kulturella mångfalden. 

  

 
 

 

  

                                                 
118 Landsberg (2004) s. 2 
119 Skolverket (2011a) s. 5 
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LO står i vägen för jobben – flyktingkrisen. 2015-11-07 

När verkligheten förändras måste politiken följa efter. 2015-11-08 

Snart återstår bara vigselringen. 2015-11-19 

 

Norrländska Socialdemokraten: 

Nej, Friggebo det här kommer vi inte över! 1992-07-02 

Demokratisk kris förenar Europa. 1992-07-06 
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Bilaga 

Exempel på tillämpandet av följande bilaga presenteras i kapitel 6.3 sidan 20 

 

Analysschema 

 
Analys-verktyg: Problem Orsak Lösning Analogikedja: Extrem 

fallformulering 

Resultat:  

 

 

 

 

 

    

Tolkning:  
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