
 

 

 

Flyktingkrisen 2015 - en internationell 

diskussion eller en mänsklig katastrof?  
En kritisk diskursanalys av Aftonbladets nyhetsartiklar  
 

Examensarbete 15hp  

Medie- och kommunikationsvetenskap 

 

Författare: Hanna Hägglöf &  
Lina Nilsson 
Handledare: Pernilla Severson 
Examinator: Kristoffer Holt 
Termin: VT16 
Ämne: Medie- och 
kommunikationsvetenskap 
Nivå: Kandidat 
Kurskod: 2MK31E 



  
 

i 
 

Abstract 
The aim of this bachelor thesis was to examine how the swedish newspaper Aftonbladet 

constructed the discourse of the refugee crisis in Europe during the year 2015. By using 

a critical discourse analysis of nine articles the study was able to show how the 

newspaper portrayed the power relationship between the characters.  

 

The following questions was examined: 

 

• How does Aftonbladet construct the refugee crisis as an event? 

• How is the relationships between the characters within the text portrayed? 

 

The result showed that there were five different discourse patterns that appeared which 

constructed the refugee crisis as a problem and a threat for the European Union and the 

member countries. The relationship between the different characters within the text was 

embossed by hegemony because the refugees was represented as helpless and the 

authoritative countries talked about how the refugees affected their everyday life.  

 

Therefore Aftonbladet embedded the refugees in archetypes and like they were 

subordinate to the national states, which lead to a portrayal of the crisis as a 

international discussion more than a catastrophy for humanity.  
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1 INLEDNING OCH PROBLEMBAKGRUND 

Många människors vardag består av konsumtion av nyheter, det är en rutin och något 

som utförs på en daglig basis. Läsaren ifrågasätter sällan innehållet i tidningen, men 

trots bristande intresse eller tid att ta in information kring ämnet, accepteras oftast det 

som skrivs i nyhetstexterna som en sann och objektiv version av verkligheten. Med 

detta uppstår en fara, då detta kan leda till att läsaren läsaren accepterar nyheternas bild 

av den situation som är beskriven, vilket i sin tur leder till att konsumenten eventuellt 

utesluter andra sätt att se på händelsen. (Berglez, 2010)  

 

Brune (2004) menar att den litteratur som handlar om medier, rasism och etniska 

relationer i västvärlden allt som oftast har en given koppling mellan de 

verklighetskonstruktioner som nyheterna gör och medborgarnas uppfattningar, vilket i 

sin tur leder till att man handlar därefter. “Vad är det nyheterna påverkar och vilka olika 

uttryck kan deras inflytande ta sig?” (Brune, 2004, s. 11). 

 

Människors olika uppfattning, definitioner och tolkningsramar av diskurser kring 

flyktingar och av flyktingkrisen är olika och leder således till skilda tankar och åsikter då 

nyheten diskuteras. Frågor som tas upp i nyhetsrapporteringar, med grund i olika 

definitioner och tolkning, har med stor sannolikhet betydelse för vilka diskursiva 

mönster som dominerar det offentliga samtalet i samhället. (Brune, 2004) 

 

Sättet som nyhetsjournalistiken uttrycker sig på är av stor vikt, såväl språkmässigt som 

kontextuellt. Språkets relevans och viktighet stärks ytterligare genom begreppet diskurs, 

som betonar betydelsen av social interaktion, alltså att språket skapar en relation mellan 

människan och möjliga avgränsade sfärer i samhället. Nyhetsmedier har en roll i hur 

mottagarna identifierar sig själv och andra. Vad vi läser till vardags är sådan 

information som konstruerar vår verklighetsuppfattning, därför är det relevant att rikta 

in sig på vilka diskursiva mönster som når många människor genom en nyhetstidning. 

Mediernas rapportering av flyktingkrisen innehåller ord som krig, svält, människor på 

flykt och vad samhället kan göra för att underlätta för de utsatta människorna. Är 

nyhetsrapporteringen rättvis gentemot människor på flykt sett till representation och 

porträttering? Vad innehåller egentligen flyktingkrisens nyhetsdiskurs och hur 

konstrueras det som fenomen?  
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För att undersöka viktiga samhällsfenomen är en diskursanalys ett bra verktyg, detta 

eftersom det är främst normer och maktordningar som ska studeras. Bergström och 

Boréus (2012) hävdar att en kritisk diskursanalys främst fokuserar på att undersöka hur 

samhället är präglat av orättvisa och ojämlika villkor samt hur makt utövas, vilket i 

slutändan gynnar vissa och missgynnar andra. Diskurser kan påverkas av flera olika 

saker, men den kritiska diskursanalysen fokuserar på hur maktrelationer påverkar såväl 

som formar människors uppfattningar och handlingar. Vidare används denna typ av 

analyser för att kartlägga identitetskonstruktioner som sedan kan integrera frågor om 

makt och hur en viss grupp blir exkluderad och marginaliserad i samhället.  

 

Problemet i hur människors syn och åsikter om händelser påverkas av 

nyhetsrapportering gav oss en anledning att undersöka diskurser i texter, eftersom det 

bottnar i hur nyhetsjournalistik utövar makt och agerar efter normer. Vi valde därför att 

undersöka hur en tidning konstruerar ett ämne utifrån representation av människor och 

gestaltning av en händelse.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med denna studie är att undersöka hur Aftonbladets nyhetstexter konstruerar 

flyktingkrisens nyhetsdiskurs utifrån en kritisk diskursanalys. För att analysera en 

diskurs så används en tredimensionell modell för att undersöka textens egenskaper, 

diskursiv praktik samt social praktik. Detta utfördes för att kunna se diskursiva mönster 

som utmärker sig i de nyhetsartiklar som har valts ut. Utifrån dessa komponenter 

besvaras syftet med hjälp av frågeställningar som ställs gentemot det empiriska material 

som har samlats in. 

 

Följande frågeställningar har formulerats utifrån arbetets problemformulering av 

forskningsområdet.  

 

• Hur konstrueras flyktingkrisen som händelse i Aftonbladets nyhetsartiklar ? 

• Hur gestaltas relationer mellan aktörer i texterna? 

 

Vi ansåg att relationer mellan aktörer i texterna behövde undersökas eftersom det visar 

de hierarkiska maktordningar som finns mellan människor, vilka ofta beror på 

individernas bakgrund. Ofta syftar det till ett maktutövande som medierna använder sig 

av, som grundar sig i normer om hur en artikel ska vara uppbyggd. Dessutom 

undersökte vi hur flyktingkrisen som händelse konstrueras, då även detta ger utrymme 

åt medierna att påverka i vilka sammanhang en händelse ska förekomma. Diskurser som 

präglas av makt och normer konstruerar därför hur den övergripande nyhetsdiskursen 

ser ut. 

 

2.1 Terminologi 

Här förklaras två centrala begrepp som är frekvent förekommande i uppsatsen, 

flyktingkris och flykting. Vi anser att dessa kan vara komplexa att använda i löpande text 

om det inte finns en beskrivning till varför de används. 

 

2.1.1 Begreppet flyktingkris 

Regeringen (2015) kopplar samman begreppet flyktingkris med de kraftiga utmaningar 

som Sverige och resten av Europa upplevt i samband med att en stor mängd människor 

flyr från krig, konflikt, förföljelse och förtryck. Med hänsyn till att antalet personer som 
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söker asyl i Sverige har ökat har systemet blivit överbelastat. Detta har påverkat hur 

svenska politiker och partier har hanterat situationen. Politiska beslut har tagits, vilka 

anses kunna stärka det svenska mottagandet av asylsökande och nyanlända. Vidare har 

även regeringen (2016) använt termen migrationskris som synonym för ordet 

flyktingkris. 

 

Ordet migration ett samlingsbegrepp för emigration – utvandring, och immigration – 

invandring. Migrationsverkets uppdrag från riksdag och regering omfattar flykting- och 

invandringspolitik, att underlätta förflyttning över gränser samt fördjupa internationellt 

och europeiskt samarbete. (Migrationsverket, 2014) 

 

Med hjälp av dessa definitioner från regeringen (2015) och Migrationsverket (2014) 

kommer termen flyktingkris syfta till en situation där en stor mängd människor på flykt 

från krig och förföljelse i sina hemländer söker asyl i andra länder. Termen kommer 

även att användas för att beskriva det samhälleliga såväl som det politiska systemets 

överbelastning på grund av denna kris. Vidare syftar detta begrepp endast på 

flyktingkrisen som regeringen (2015) konkretiserat som mest akut under året 2015. 

Även om ordet migration innefattar både ut- och invandring, kommer termen användas 

med fokus på invandring på grund av beskrivningen av Migrationsverkets (2014) 

uppdrag kring flykting- och invandringspolitik. Synonymer till begreppet som kommer 

att förekomma i studien är antingen migrationskris eller flykting- och invandringskris. 

 

2.1.2 Begreppet flykting 

Begreppet asylsökande syftar på en utländsk medborgare som har sökt sig till Sverige 

där personen har ansökt om skydd, men som inte har fått sin ansökan prövad av 

Migrationsverket eller migrationsdomstol. En flykting är en människa med utländsk 

härkomst som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl 

och därför erhåller en internationell flyktingstatusförklaring enligt FNs 

flyktingkonvention. Enligt flyktingkonventionen från 1951 så ska Sverige pröva varje 

asylansökan och ge dessa människor asyl, som är flyktingar enligt konventionen. 

Personer som förklaras som flyktingar har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse 

på grund av nationalitet, religiös samt politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp. (Migrationsverket, 2015) 
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Utifrån Migrationsverkets (2015) ordförklaringar kommer detta forskningsarbete att 

använda begreppet flykting när vi syftar på människor som är på flykt från förföljelse i 

hemlandet och därför har en internationell status som flykting. Termen kommer inte att 

användas i syfte för att fokusera på en speciell religions- eller nationell tillhörighet, kön 

eller någon av de andra punkterna som strider mot FNs flyktingkonvention. Synonymer 

till ordet flykting som kommer att användas under arbetets gång är asylsökande och 

människor på flykt.  

 

Nyheternas stereotyper av flyktingar och invandrare kan vara såväl positivt som 

negativt laddade begrepp. Brune (2004) förklarar att den terminologi som används kan 

spegla den officiella syn på invandring som finns i samhället. Det finns alltså ingen 

anledning att tro att invandrare beter sig på ett visst sätt. Begreppet var från början 

avsett att beskriva en människa som är född i ett annat land, som sedemera bosatt sig i 

Sverige och som har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd. 

 

Därför kommer invandrare inte att användas som synonym till flykting i detta 

examensarbete. Om ordet förekommer i text är det på grund av att vi har använt oss av 

vetenskapliga källor som refererat till begreppet. 

 

2.2 Uppsatsens fortsatta disposition 

I detta avsnitt kommer en kortfattad beskrivning av uppsatsens disposition att 

presenteras. 

 

Avsnitt 3, Tidigare forskning, presenterar det problemområde som vår uppsats arbetar 

inom som innefattar ett fokus på diskursanalyser där flyktingar marginaliseras på grund 

av medier. Avsnitt 4, Teoretiska utgångspunkter, går på djupet inom det 

diskursanalytiska forskningsfältet, i kombination med teorier inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Avsnittet behandlar vad som under arbetets gång ska agera 

verktyg för att underbygga den analys och diskussion av de resultat som 

undersökningen resulterat i.  Avsnitt 5, Metod och material, beskriver vad en kritisk 

diskursanalys är och hur vi använder oss av den, därefter följer en presentation av 

studiens urval och avgränsningar. Avsnitt 5 avslutas med vilka forskningsetiska 
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ställningstaganden som har gjorts, samt en metodreflektion, i vilken kritik – bra såväl 

som mindre bra, samt problem som uppstått under arbetets gång presenteras. I avsnitt 6, 

Resultat och analys, redovisas vår analys av de diskursiva mönster som vi har funnit, 

avsnittet avslutas med en sammanfattning samt en diskussion kring den övergripande 

nyhetsdiskursen. Examensarbetet avslutas med avsnitt 7, Diskussion, där vi återkopplar 

till uppsatsens syfte och frågeställningar samt för en diskussion kring vad vår forskning 

har genererat för kunskap och vad det har för betydelse för framtida forskning. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning angående nyhetsrapporteringen 

av flyktingar och hur dessa medier har skapat en skiljelinje mellan oss och dem. Dessa 

har valts då de är diskursanalytiska studier som anses verka inom det problemområde 

som vår uppsats också undersöker.  

 

Khosravinik (2009) utför en kritisk diskursanalys kring hur flyktingar, asylsökande och 

immigranter representeras i mediesammanhang i dagens moderna samhälle. Stora 

världshändelser som andra världskriget och slaveriet i USA har förändrat den 

uppfattning som fanns förr vad gäller gruppering och uppdelning av oss mot dem i 

förhållande till kultur och bakgrund snarare än identiteter som var fallet tidigare. 

Brittiska tidningar beskrivs alltid som engagerade i diskurser kring flyktingfrågor, såväl 

inom nationella som internationella problem. Studien undersöker två kritiska tidpunkter 

och redogör för hur de diskursiva representationer av flyktingar, asylsökande och 

immigranter ser ut i dessa tidningar, samt likheter och skillnader mellan olika tidningars 

representation.  

 

Khosravinik (2009) presenterar några förekommande påståenden, bland annat hur 

invandringen och sociala problem blir rasproblem och hur uppdelningen mellan oss och 

dem tydliggörs, där dem inte anses vara en del av samhället “...in which these groups 

are not represented as being part of British society, but as outsiders who preferably 

should be ‘kept out’.” (Khosravinik, 2009, s. 481). Undersökningen av den brittiska 

pressen hade en tydlig underton av vissa politiska och samhälleliga ställningstaganden. 

Detta i sin tur visar på hur nyhetsrapporteringen distinkt påverkar hur ett ämne 

uppmärksammas i form av citat, källor och språkets metodik.  

 

Brune (2004) beskriver i sin studie hur nyhetsmedier på ett flertal sätt upprättar gränser 

mellan Sverige och flyktingar. Det konstrueras en bild av att det finns distinkta 

skillnader mellan svenskar och invandrare. Journalistik är en av de viktigare 

grundpelarna i ett demokratiskt samhälle eftersom den använder sig av vardagsspråk, 

symboler och knyter an till de offentliga och privata sfärerna, mellan allmänheten och 

beslutsfattare. Enligt forskaren skapar även nyhetsmedierna en slags allmänhet genom 

att journalistiken inte står vid sidan av händelser och kommenterar, utan den deltar 
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aktivt i att producera det som räknas som relevant för samhällsdebatten. Specifikt för 

nyhetsjournalistikens gestaltningar av ett ämne är att det har karaktärsdrag som regleras 

av förbestämda konventioner och koder som omger just skapandet av nyheter. Det är 

värt att notera att nyhetsmedierna inte enbart kategoriseras som en del i 

masskommunikation, utan även som en nödvändig del i det moderna samhället. 

 

De senaste årtiondena har det varit stor uppmärksamhet i Sveriges nyhetsmedier kring 

frågor om invandring och flyktingpolitik, en invandrares ställning i svenska samhället, 

rasism och främlingsfientlighet. Litteratur tar ofta för givet att mediernas konstruktioner 

av verkligheten har en tydlig koppling till medborgarnas verklighetsuppfattningar när 

det rör ämnen som medier, rasism och etniska relationer. Inom forskningen ställs ofta 

frågan om hur mediernas inflytande på samhället ser ut, alltså vilken konkret påverkan 

de har och hur de uppfattas av medborgarna. Det finns för få empiriska studier av hur 

sambanden faktiskt ser ut, vilket gör det svårt att tyda korrekta resultat av den påverkan 

medierna har på samhället. Den tidigare forskning som har gjorts kring 

medierepresentation av flykting- och invandrarfrågor samt rasism och 

främlingsfientlighet är inte helt enhetlig kring metod och frågeställningar. Att synas i 

medier, uttala sig i en nyhetsartikel eller att formulera de problem som 

nyhetsrapporteringen utgår ifrån, har helt skilda positioner vad gäller frågan om 

inflytande i samhället och på mottagarna. (Brune, 2004) 

 

Medieforskning har dock funnit en korrelation mellan nyhetsförmedlingens 

uppmärksamhet på flyktingfrågor och allmänhetens åsikter om Sveriges sätt att ta emot 

flyktingar. Ju mer detta ämne får uppmärksamhet i medierna, desto större blir den 

opinion som vill ha en mer skärpt migrationspolitik. En del resultat inom denna typ av 

forskning visar på att nyhetsdiskuser i medierna spelar en mycket stor roll för 

människors definitioner av invandringens betydelse och dess konsekvenser för 

samhället. (Brune, 2004) 

 

Medierapporteringen skapar framför allt ramar för diskursen av flyktingar, inom vilka 

människor skapar sina verklighetsuppfattningar utifrån. När nyheterna uppmärksammar 

ett visst ämne, gestaltar och konstruerar händelser, sätter de dagordningen för ett 

offentligt samtal. Genom detta legitimeras vissa diskurser samtidigt som andra 

8 
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samhällsfrågor marginaliseras och utesluts från det offentliga rummet. Oavsett om 

medborgarna i det svenska samhället har olika etniska, kulturella och individuella 

bakgrunder och därför inte uppfattar nyheter på samma sätt, blir de likaledes hänvisade 

till samma information som medierna erbjuder med deras skildring av verkligheten. 

(Brune, 2004) 

 

Utifrån den tidigare forskning som redovisats så är det tydligt att hur medier rapporterar 

och porträtterar människor skapar ramar för en övergripande nyhetsdiskurs om 

flyktingar och invandring. Maktdiskussionen kring gruppers över- och underordnade 

position i samhället talar för förbestämda konventioner kring språkbruk och diskursiva 

mönster i nyhetsjournalistik.  Vår studie studerar dessa ramar sett till hur diskurser och 

diskursiva mönster spelar för roll för hur vissa samhällsgrupper representeras eller 

marginaliseras på grund av nyhetsmedier. 
 
De diskurser som tidigare forskning uppmärksammat är när samhällsgrupper exkluderas 

och inte blir representerade på ett fördelaktigt sätt. Fokus i denna uppsats ligger inte i 

första hand vid skillnader mellan oss och dem, utan avser undersöka utmärkande 

konstruktioner av ett ämne, flyktingkrisen 2015. Det övergripande problemområdet 

behandlar dock konstruktioner av identiteter även om det inte är vårt centrala fokus. 

Identitetskonstruktioner bidrar till ett resonemang att medier påverkar mottagarnas 

uppfattning av ett ämne eftersom de ingår i diskursiva mönster. Det finns ett 

forskningsområde som behandlar flyktingars representation i medier, men vi ansåg att 

kunskapsluckan innebar en bristande forskning kring konstruktionen av en flyktingkris, 

som i sin tur även innefattar porträttering av flyktingar, maktstrukturer och analys av 

diskurser. Utifrån den definitionen av vårt problemområde så ansåg vi att det var 

relevant att redogöra för vad en nyhetsdiskurs är, hur det diskursanalytiska 

forskningsfältet ser ut och utveckla det genom att diskutera makt utifrån hegemoni och 

medierepresentation. 

 

 

 



  
 

  
10 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I kapitlet presenteras teoriramen för uppsatsens empiriska undersökning. Teoriramen 

består först av en förklaring av diskurs som begrepp och nyhet som diskurs, följt av en 

redogörelse för det diskursanalytiska forskningsfältet samt perspektiv som hegemoni, 

intersektionalitet, representation i medier, dagordningsteorin och gestaltningsteorin. 

 

4.1 Diskurs som begrepp 
Diskurs innebär kommunikation och diskussion endera talad eller formell. Ordet 

tillämpas i vetenskapliga texter såväl som i debatter, dock ofta utan ett konkret 

fastställande av dess faktiska innebörd. Detta har lett till att ordet ansetts aningen oklart, 

då det i vissa sammanhang inte betyder någonting, medan det i andra situationer 

används mer precist. Allt som oftast innefattar ordet diskurs uppfattningar om huruvida 

språket är systematiserat i skilda diskursiva mönster, som människor utnyttjar i olika 

sociala verksamhetsfält, exempelvis politisk diskurs eller social diskurs, “...en diskurs är 

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

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

 

Språket är en av de viktigaste delarna inom diskurs och är en av grundstenarna för att 

kunna utföra en diskursanalys. Genom språket bildas representationer av realiteten, 

vilken inte bara är en återspegling av kunskap som redan existerar kring verkligheten, 

utan bidrar till att skapa den. Den fysiska såväl som psykiska världen kräver diskurs för 

att få betydelse. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000)  

 

Språket anses konstituera den sociala världen. En förändring i en diskurs är ett 

tillvägagångssätt där även sociala förändringarna sker. Detta leder till en krock på den 

diskursiva nivån, vilken i sin tur leder till att förändringar i hur verkligheten återges. De 

diskursiva processer där en diskurs utformas ska med fördel analyseras, för att på så sätt 

kunna ge en sann eller falsk bild av verkligheten. Följaktligen påträffas begrepp som 

makt och ideologi i samband med diskursanalys. Diskurs står aldrig ensam i en sluten 

enhet, utan är i ständig förändring och utveckling gemensamt med andra diskurser 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000)  
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Vår undersökning behandlar Aftonbladets nyhetsartiklar, vilket gör att det är av relevans  

att presentera en definition av nyhet som diskurs. Detta för att förtydliga hur viktigt det 

är att lägga fokus på strukturen av nyheter samt hur de är konstruktioner av makt, 

normer, identiteter och relationer mellan människor.  

 

4.1.1 Nyhet som diskurs 

Nyheter är den dominerande formen där aktuell information om publika väsentligheter 

och meddelanden, vilket tidigare är okänt av allmänheten, sker genom olika slags 

medier. Inom medier finns flera olika typer och format, såväl som kulturöverskridande 

av medier. Det finns dock allmänna kännetecken för vad en nyhet bör innefatta, 

nämligen aktualitet, relevans och tillförlitlighet. (McQuail, 2010) 

 

Nyheter består av olika slags ord, vilket gör att de kan ingå i begreppet diskurs. Berglez 

(2013) beskriver det som att den sociala verkligheten paketeras på ett specifikt sätt, 

vilket visar sig i språket som används vid nyhetsrapportering. För att en nyhet ska vara 

en diskurs krävs det att den “...produceras inom ramen för en institutionell verksamhet, 

en kommersiell eller statsfinansierad industri, präglad av en särskild 

kunskapsproduktion, med regler, rutiner och konventioner.” (Berglez, 2013, s. 273)   

 

En människa läser nyheter  utifrån ett individperspektiv. Individer som kommer från 

skilda bakgrunder, har olika erfarenheter och tidigare kunskaper. Detta påverkar i sin tur 

tolkningarna av det som utläses av nyheten. Detta sker parallellt med hur nyheten 

produceras, alltså hur journalisten, ägaren, individen eller gruppers olika intressen och 

bakgrund, påverkar innehållet i vad som skall publiceras. Viktigt att poängtera är dock 

att en nyhetstext inte är en slumpmässig kombination av tecken, utan snarare ett 

strukturellt faktum. Ord, meningar och tecken är strukturerade på så sätt att det är 

språket som ska vara framträdande, detta i sin tur avser göra det möjligt att förstå det 

som skrivits. Om tolkningen är likvärdig för flera olika läsare, pekar detta på att läsarna 

är fångade i vad som beskrivs som en språk- och samhällsgemenskap. (Berglez, 2013)  
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Berglez (2013) hävdar att för att en nyhet ska fungera, krävs det att skaparna av nyheten 

framkallar kognitiva scheman, vilka läsaren redan är medvetna om innebörden av. 

Ingresser, rubriker och underrubriker i nyhetsartiklar är sällan något läsaren lägger vikt 

vid, men i själva verket har dessa en stor del i nyhetsindustrins sätt att strukturera 

verkligheten kognitivt.  

 

Ovan har det övergripande diskursbegreppet samt nyhet som diskurs presenterats, detta 

leder oss vidare in på forskningsfältet som behandlar diskursanalys för att ge en djupare 

förståelse kring varför diskurser bör analyseras och vad det bidrar till.  

 

4.2 Diskursanalys som forskningsfält 

I detta avsnitt redovisas det diskursanalytiska forskningsfältet. Till en början förklaras 

relationen mellan språk och verklighet eftersom detta är sammankopplat till 

representation och bestämda konventioner kring språkbruk. En sådan teori leder in på 

hur människor konstituerar sin verklighetsuppfattning eftersom det omfattas av hur 

diskurser skapar innebörd för samhälleliga fenomen. Forskningsfältet bottnar i flera 

olika infallsvinklar om hur diskurser ska analyseras och vi har utgått från tre exempel 

som Winther Jørgensen och Phillips (2000) har presenterat. Sedan har vi använt dessa 

för att ställa dem mot varandra för att välja den metod som passade för just vår 

undersökning. 

 

“Diskursanalys i min tappning fokuserar på vad som sägs och på hur diskursens 

benämningar och tekniker konstruerar ett kunskaps- och verksamhetsområdet med 

speciella positioner för och relationer emellan aktörer.” (Brune, 2004, s. 43) 

 

Poststrukturalistisk språkteori hävdar att språket hjälper till att representera verkligheten 

och att dessa representationer bidrar till att skapa den existerande verklighet som alla 

lever i. Poststrukturalister menar att representationer och speglingar är nog så verkliga 

som den riktiga verkligheten. Forskaren Saussure hävdar att relationen mellan språk och 

verklighet är godtyckligt. “Världen säger inte själv hur den ska uttryckas? Men varifrån 

får den sin betydelse?” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 16).  
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Det är sociala och vedertagna konventioner som konstruerat betydelser där en sak 

förknippas med bestämda tecken. De enskilda orden får sin innebörd genom att de 

skiljer sig från andra tecken samt har en relation till dem. Orden ingår i en struktur, 

uppbyggd av tecken som skiljer sig från det specifika ordet. Således träder ett ord i kraft 

när det finns konventioner kring vad ordet inte är.  

 

Socialkonstruktionismen betonar individers förståelse och deras kategorisering av 

vardagen är en produkt av framställningen av historiska och kulturella händelser. Dessa 

verklighetsuppfattningar upprätthålls sedan genom mellanmänsklig kommunikation och 

interaktion. Vidare speglar inte diskurser den yttre världen utan framställer en bild av 

verkligheten som uppfattas verklig. En sådan socialkonstruktionistisk synpunkt är 

förankrat i poststrukturalismens tänk kring att språket konstituerar den subjektiva 

psykologiska verkligheten. Utifrån detta så har alltså diskurser inte fysiska och 

materiella aspekter, vilket betyder att fenomen inte får mening förrän de inkluderas i en 

diskurs. “Till exempel konstrueras nationalism inte bara diskursivt utan också genom 

statligt våld och materiell styrka. Samtidigt konstrueras den som något meningsfullt 

bara inom det diskursiva.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 105)  

 

För att kunna förstå hur en diskurs fungerar behöver det utföras en analys av dem. Inom 

forskningsfältet så finns det flera etablerade teorier och metoder som kan behandla 

många olika typer av undersökningar. De olika teorierna gör ansatser i vad en 

diskursanalys är och hur en sådan utförs, men det råder inte en gemensam konsensus 

kring det. Inom den diskursanalytiska forskningen är teori och metod inte skilda 

element utan de är sammankopplade. Detta betyder att de filosofiska idéerna måste 

bearbetas innan en riktig undersökning ska kunna gå att utföra.  

 

Exempel på infallsvinklar inom området är diskursteori, diskurspsykologi och kritisk 

diskursanalys som alla strävar efter att analysera diskurser på lika och olika sätt. Den 

gemensamma nämnaren för dem är att de behandlar och har skapat metoder kring 

ämnen som kommunikation och kultur i samhället. Alla perspektiven har en förankring i 

socialkonstruktionismens tänk och poststrukturalistisk språkteori. Fortsättningsvis så 

strävar de även efter att kritiskt undersöka material för att förstå och förklara diskurser 

och maktordningar i samhället. Genom en kritisk inställning så går det att urskilja 
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relationer som anses som normer och belysa områden som går att förändra. 

Diskursanalysens problematik ligger kring hur forskaren ska ställa sig gentemot de 

diskurser som ska undersökas, det kan alltså vara svårt att fysiskt se diskurser eftersom 

de är inbäddade i socialt konstruerade system. Vidare så följer frågan om hur en 

forskare ska ställa sig gentemot sitt eget producerade resultat, om det finns en acceptans 

kring att världen är social konstruerad. Det betyder följaktligen att det blir svårt att 

förhålla sig till vad som klassificeras som sanning samt hur mycket mer sanning ens 

egen forskning är gentemot andras resultat. Diskursteorin behandlar inte ens detta 

problem och diskurspsykologin försöker förstå forskarens roll i det stora hela. Den 

kritiska diskursanalysen anser däremot att en forskare kan producera icke-ideologisk 

forskning, efter som Fairclough menar att det går att skilja mellan ideologiskt laddade 

och icke-laddade diskurser när material undersöks. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000) 

 

Teorier behöver paketeras tillsammans inom samma ramar för att de ska hjälpa varandra 

att formas och omformuleras, då det inte ska uppstå för många olika synsätt som spretar 

åt flera håll samtidigt. Det anses vara värdefullt att använda sig av perspektiv som 

arbetar utanför det diskursanalytiska forskningsfältet. Samverkan mellan olika 

infallsvinklar samt olika former av insikt bidrar till att ge en mer omfattande förståelse 

inom ett område. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

 

För att följa Winther Jørgensen och Phillips (2000) direktiv att det behövs flera teorier 

för att forma sin egen slags diskursanalys, i vårt fall en kritisk diskursanalys, så valde vi 

att komplettera och kombinera det diskursanalytiska fältet med teorier om hegemoni, 

intersektionalitet, representation, dagordningsteorin samt gestaltningsteorin. Dessa 

teorier kartlägger de maktstrukturer, normer och diskurser som finns i vårt empiriska 

material.  

 

4.2.1 Hegemoni 

Bergström och Boréus (2012) skriver att en kritisk diskursanalys hävdar att diskurser 

förmedlar maktrelationer från en diskursiv sfär till en icke-diskursiv sådan. Alltså är inte 

diskurser endast konstituerande utan blir även konstituerade av andra strukturer. På 
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grund av detta så framträder begreppet hegemoni tydligt inom den kritiska 

diskursanalysen.  

 

Hegemoni beskriver ett visst tillstånd där uppfattningar kring den hierarkiska ordningen 

av samhällsklasser inte utmanas. “Makt behöver nämligen inte alls utgå från 

klassbaserat våld utan kan likaså utövas genom bl. a. skolsystemets formande av 

föreställningar och värderingar.” (Bergström & Boréus, 2012, s. 372)     

         

Det finns flera olika slags diskurser, mellan vilka det finns en samverkan med 

gemensam strävan att uppnå hegemoni. De förtydligar dock att alla diskurser inte är lika 

starka och att det således har olika stark genomslagskraft i samhället. Strävan efter 

hegemoni är en ständig kamp i samhället, den är aldrig stabil utan är i ständig 

utveckling och förändring. “Hegemoni är inte bara dominans utan en 

förhandlingsprocess vari man skapar betydelsekonsensus.” (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000, s. 80)  

 

En situation som är präglad av hegemoni är när människor i en samhällsgrupp blir 

nekade att få ingå i människosläktet. Det omfattas av termen dehumanization, eller 

avhumanisering på svenska. Det finns både en extremt långtgående såväl som en mild 

form av detta begrepp. Den extrema avhumaniseringen refererar till folkmord och tortyr 

gentemot samhällsgruppen i fråga, medan den mildare formen hänvisar till när 

människor utesluts från samhällsinstitutioner. Detta leder i sin tur till att dessa personer 

blir socialt, politiskt samt ekonomiskt marginaliserade i vardagslivet. Det finns många 

olika faktorer till varför och hur människor avhumaniseras, men forskare menar att det 

ofta grundas sig i folkgruppers historiska eller kulturella bakgrund. Trots den slutsatsen 

så är det ett faktum att så fort människor ses som underordnade andra individer, eller att 

de anses vara mindre mänskliga än andra, så är det att avhumanisera en eller flera 

människor. Alla situationer när en folkgrupp har avhumaniserats, oavsett om det är en 

extrem eller mildare form samt oberoende av hur allvarliga konsekvenserna blir, så är 

den gemensamma nämnaren att de grundar sig i åsikter och attityder kring utanförskap. 

(Kaufmann, Kuch, Neuhaeuser & Webster, 2011) 
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Vidare innebär begreppet avhumanisering även när oönskade attribut projiceras på 

andra och som det egna jaget inte accepterar som mänsklig egenskap. Detta leder 

många gånger till att de avhumaniserade människorna kan förknippas med begrepp och 

ord som annars används för djur, framför allt skadedjur. Enligt forskning så är 

avhumanisering en del av främlingsskapande. Att skapa främlingar är en process som 

framför allt uppmärksammar de åsikter, gentemot kriminella eller asylsökande, som 

medier väljer att porträttera som icke-medlemmar av samhället. (Kaufmann, Kuch, 

Neuhaeuser & Webster, 2011)  

 

Ett ytterligare exempel på situationer där samhällsklassers position i samhället inte 

utmanas är användandet av elitkällor som är en slutsats som Strömbäck (2014) har 

kommit fram till. Journalister behöver källor för att rapportera och producera nyheter, 

då högt uppsatta källor har ett övertag när det gäller att få komma till tals i 

journalistiken. Dessa källor innefattar sådana som anses vara officiella aktörer i 

samhället, som forskare, politiker och myndigheter. Forskning visar på att exempelvis 

morgontidningar lägger fokus på inflytelserika aktörer i deras artiklar, medan 

kvällstidningar refererar till aktörer som är nationellt eller internationellt kända. Högt 

uppsatta eller kända individer som källor är uppenbart framträdande i nyhetsartiklar 

enligt statistik, men icke-officiella källor, som vanliga medborgare, förekommer också. 

I de flesta fallen beror valet av källa  på vad nyheterna handlar om. (Strömbäck, 2014) 

 

Nyheter som handlar om makt och utövning av makt hänvisar ofta till officiella källor. 

En anledning till att medier använder dessa källor kan vara för att nyheten ska få högre 

trovärdighet, vilket i sin tur kan leda till att de säljer fler upplagor. Slutsatsen av 

elitkällor är att nyheternas ämne påverkas av vilken källa som förekommer i 

nyhetsrapporteringen. Relationen mellan källa och nyhetsjournalister kan ses som ett 

maktutbyte på grund av deras tillgång till olika slags resurser, då källan har tillgång till 

information och journalisten har tillgång till publiken. (Strömbäck, 2014) 

 

Hegemoni är en teori som behandlar och ifrågasätter maktstrukturer i samhället, 

avhumanisering och elitkällor som tagits upp i texten ovan är sådana hierarkiska 

ordningar som syns i medier. Det finns en länk mellan vad olika nyhetsdiskurser 

förmedlar som i sin tur leder till att vissa folkgrupper inkluderas och andra utesluts. 
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Detta resonemang sammankopplas med teorin och begreppet intersektionalitet eftersom 

det bottnar i hur människor kategoriserar sin vardag vilket leder in på 

identitetskonstruktioner.   

 

4.2.2 Intersektionalitet 

Metoden kritisk diskursanalys kan sammanlänkas med den kritiska teorin 

intersektionalitet, vilken med fördel används som ett analytisk verktyg för att undersöka 

på vilket sätt olika diskriminerande maktordningar samverkar i samhället. 

Intersektionalitet är därav ytterst framträdande inom den kritiska diskursanalysen, inte 

minst genom denna studies undersökning av diskursiva mönster kring en stor 

världshändelse i tidningen Aftonbladet. 

 

Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) använder metaforen prisma för att beskriva 

intersektionalitetsbegreppet. De förklarar hur en prisma är en slipad kristall och när den 

bryts av ljus visar den ett helt spektra av färger. Människan uppfattar en ljusstråle som 

vit, men då den bryts uppfattas en mängd olika färger beroende på ljuset som når 

prisman. I själva verket har prisman endast en färg, men beroende på sammanhang och 

vilket ljus som når prisman ändras dess identitet. En organisation kan uppfattas på ett 

liknande sätt, då organisationen allt som oftast har medarbetare med olika kompetens, 

kön, etnicitet, sexuell läggning och socioekonomisk ställning, som kan bidra med 

varierande kvalifikationer som gynnar verksamheten. Det kan också spegla den önskade 

bild av hur samhället borde fungera, detta genom att ge varje individ chans att bidra 

med den personlighet och kompetens denne besitter.  

 

Intersektionalitet är ett kulturteoretiskt och samhällsvetenskapligt begrepp med 

bakgrund i postmodern, antirastistisk feministisk teori. Begreppet betyder 

kategorisering av etnicitet, kön, sexuell läggning och socioekonomisk ställning. 

Kategorierna kan agera självständigt men det finns tillfällen som kräver att de 

samverkar med varandra i samma sfär. Det går till exempel att analysera enbart 

kategorin etnicitet, men ibland krävs det att kombinera andra kategorier som kön och 

socioekonomisk ställning. De olika kategorierna syftar inte till att brytas ner och delas 

upp, utan en intersektionell analys utgår från att det finns en aktiv relation mellan dem 

som texter skapar och presenterar.  
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Begreppet har för avsikt att underlätta för människan att kombinera de ovan nämnda 

perspektiven, för att på så sätt uppnå mer detaljerad kunskap om hur organisering kan 

bidra till sektionalisering av de anställda samt eventuella konsekvenser som kan uppstå 

om kön, etnicitet, socioekonomisk ställning och sexuell läggning kategoriseras. Med 

detaljerad kunskap menas de maktrelationer som kan synliggöras genom en analys av 

hur individer kategoriseras. Det finns inga tydliga riktlinjer hur förtryck ska tydas där en 

grupp människor tycks vara överordnad en annan. Vidare förklaras dessa maktordningar 

som en samverkan mellan de olika sektioner som individer placeras i. (Eriksson-

Zetterquist & Styhre, 2007) 

 

Diskussionen kring hur en människa kategoriserar sin vardag beroende på bakgrund 

synliggör vad en sådan sektionalisering har för påverkan på maktrelationer i samhället. 

Detta resonemang innebär att representation i medier är av stor vikt eftersom det är där 

vi människor får ta del av mycket information om andra människor, kulturer och länder. 

Mediernas representationer gör det möjligt för att någon, i detta fall en journalist, 

producerar en verklighetsuppfattning som läsaren måste ta ställning till. Därför 

presenteras teorier nedan för att styrka vikten av hur människor blir representerade samt 

hur medier sätter dagordningen genom deras gestaltningar av olika diskurser.  

 

4.2.3 Representation 

När en nyhet presenteras i medier, granskas också dess konstruktion av verkligheten, ett 

fenomen som ofta benämns som representation. Detta kan liknas vid en kritisk 

diskursanalys som i synnerhet syftar till att undersöka relationen mellan diskurser och 

maktstrukturer. De nyheter som representeras i media påverkar och påverkas av 

samhället i stort, källan till nyheten besitter en högre maktposition och har därmed en 

inverkan på mottagarens reaktion av vad denne läser. Gripsrud (2002) menar på att 

medier vill uppnå förändring i samhället genom de nyheter som publiceras i olika 

medier. Den sociala förändringen är även vad en kritisk diskursanalys önskar 

åstadkomma av dess resultat.  

 

Begreppet representation har en dubbelbottnad betydelse. Representationer är en form 

av konstruktion av en verklighet. Detta har även relevans för begreppets andra centrala 

betydelse som innefattar vem som representerar vem, exempelvis Sveriges kung eller en 
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elitidrottare som representerar Sverige. På ett sådant sätt agerar tidningar, radio samt TV 

som representanter för sina mottagare. Representation har ursprungligen stått för 

betydelsen presentera igen, men innebörden transformerades i dagens samhälle till 

definitionen stå för, vilket har en tydlig koppling till hur personer eller samhällsgrupper 

porträtteras i massmedier idag och är således den aktuella betydelsen. (Gripsrud, 2002) 

 

Vidare diskuteras det kring att minoriteter såsom kvinnor, arbetare, etniska folkgrupper 

och dess representation i medier. Fokus i diskussionerna är hur dessa minoriteter genom 

olika länder och tider krävt att få bli representerade i mediernas skildring av 

befolkningen, detta på ett fördelaktigt sätt. Detta kräver de på grund av hur mediers bild 

av minoritetsgrupper ständigt är en anledning till debatt på grund av sättet de gestaltas 

på. Hur text får sin innebörd beror på att innehållet hos ett språkligt tecken utgörs i vad 

det står i opposition till eller skiljer sig från. Skillnaderna skapar och konstruerar 

betydelsen, följaktligen går det att tala om att språk är ett system av skillnader. Vad som 

är långt bestäms av vad som är kort. På grund av individens tankar som präglas av att 

fundera i motsatser och skillnader så blir det svårt att tänka i mellanlägen, där tydliga 

motpoler saknas. (Gripsrud, 2002)  

 

Teorin om representation har en koppling till McQuails (2010) forskning kring 

processer som utmynnat i två teorier som samverkar, dagordningsteorin och en 

gestaltningsteorin. I jämförelse med teorin kring vilka människor som representeras 

lägger dessa teorier fokus på hur vissa nyheter får mer uppmärksamhet än andra. Även 

dessa bottnar i en diskussion om maktrelationen mellan medier och dess publik.  

 

4.2.4 Dagordningsteorin 

I dagens samhälle produceras och konsumeras oerhörda mängder information dagligen, 

vilket gör att vissa nyheter prioriteras genom att få mer utrymme i de etablerade 

informationskanaler som finns. Att gynna specifika ämnen leder till att det är de som 

publiken anser viktiga att tycka och tänka om samhällsdebatten. Denna process har fått 

beteckningen agenda-setting, dagordningsteorin på svenska. (McQuail, 2010) 

Teorin anses lämplig för att hjälpa människor att förstå mediernas maktutövande i 

relation till publiken samt att öka allmänhetens medvetande kring nyhetsmedier och 

dess artiklar. Dagordningsteorin förstärker de maktrelationer som uppstår mellan 
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sändaren och mottagaren av en nyhet, samt understryker författaren hur medierna 

påverkar samhällets medvetenhet kring maktstrukturer. På så sätt kan paralleller dras 

mellan dagordningsteorin och den kritiska diskursanalysen. Det finns framträdande 

likheter, såsom relationen mellan diskurser och maktrelaterade samhällsfenomen. 

(McQuail, 2010) 

 

Det är omdiskuterat hur korrekt bedömda mediernas prioriteringar egentligen är. 

Massmedier syftar inte till att spegla, utan istället vägleda mottagarna till att forma 

önskade åsikter. En liknelse till detta är om exempelvis en politiker försöker övertala 

väljare om vilken sakfråga som är viktigast att ha en åsikt om, när det ofta är i 

politikerns egenintresse kring ämnet i fråga. Medierna drivs av ett liknande egenintresse 

när de belyser specifika ämnen, eftersom det förebygger och influerar åsikter. 

 

Dagordningsteorin är välkänd bland såväl journalister som kommunikatörer samt i 

mediesfären, och anses vara en relevant utgångspunkt vid undersökningen av 

nyhetsartiklar. Teorin är avsedd att endast tillämpas för analys av nyhetsmedier, men 

kan i vissa fall även tillämpas på övriga medier och budskap som skall nå ut till en viss 

publik. (McQuail, 2010) 

 

Dagordningsteorin omfattar McQuails (2010) teori om gestaltning. Dessa samverkar då 

dagordningen är kopplat till vad samhällets medborgare tycker och tänker kring, medan 

gestaltningsteorin är den ram som texten såväl som diskurser struktureras av.  

 

4.2.5 Gestaltningsteorin 

Gestalningsteorin, eller framing som är den engelska benämningen, beskrivs som ett 

sätt att ge en övergripande tolkning av faktiska objekt. Den information som går från en 

källa till nyhetsmedierna, tillkommer oftast med en inbyggd ram som stämmer överens 

med det syfte källan har med sitt budskap, vilket också gör det osannolikt att källan 

enbart är objektiv. (McQuail, 2010) 

 

Människors syn på olika händelser eller utsända nyheter manipuleras frekvent genom 

gestaltningar och detta grundar sig i bakomliggande ideologiers rivalitet. Berglez (2013) 

förklarar vikten av att dra nytta av en nyhets anspråk på att vara sanningsenlig, på så sätt 
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framstår gestaltningen av ett problem som sann och därmed icke diskutabel. 

Gestaltningsteorin är nära relaterad till dagordningsteorin, men bidrar till forskningen 

genom att lägga fokus på kärnan i aktuella frågor. Grunden består i att medierna 

uppmärksammar specifika händelser, för att sedan placera in dessa i kontexter av 

betydelse. Det är således ett viktigt begrepp med stort inflytande hos organisationer. 

Likt dagordningsteorin presenteras nyheter för samhället, och medier vill således styra 

och påverka det val människor gör när det gäller hur informationen skall behandlas. De 

möjligheter som nyhetsmedier har att vinkla information gör att det skapas utrymme för 

maktutövning gentemot det som rapporteras. (McQuail, 2010) 

 

En gestaltning är textuell, dock kan den även ses som en del i en social praktik, då den 

avser påverka mottagarens syn på något specifikt, exempelvis en nyhet. Gestaltningen i 

en nyhetstext påverkas av den sociala praktiken genom den diskursiva praktiken, men 

då en diskurs även är konstituerande har den också en inverkan på den sociala 

praktiken, vilken den är en del utav. Gestaltningar i nyhetstexter innehåller och är 

diskurser.  
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5 METOD OCH MATERIAL 

I detta kapitel kommer en redogörelse över vilken metod som har valts för att få svar på 

examensarbetets frågeställning. Material och urval presenteras även här samt förklaring 

kring de avgränsningar som gjorts. Slutligen diskuteras det kring forskningsetiska 

ställningstaganden och reflektioner kring vald metod. 

 

5.1 Kritisk diskursanalys  

En kritisk diskursanalys, engelsk beteckning Critical Discourse Analysis (CDA), ställer 

upp teorier och ramverk som ska användas för att empiriskt undersöka relationer mellan 

olika sociala sammanhang och samhällsutveckling. Begreppet används både som metod 

och en bredare teoretisk inriktning. Samtliga inriktningar inom den kritiska 

diskursanalytiska fältet består av filosofiska, teoretiska och metodologiska premisser. 

Forskaren Norman Fairclough anses dock ha utvecklat den mer avancerade teorin och 

utvecklade metoden inom området. Diskurs beskrivs som konstituerande men även som 

konstituerad. De formar en viktig del inom social praktik för att de reproducerar 

identiteter, kunskap och maktrelationer samt att diskurserna formas av andra sociala 

strukturer. Det som skiljer Faircloughs kritiska diskursanalys avsevärt från andra 

perspektiv är att hans forskning menar på att teori och metod ska byggas genom att 

utföra systematiska analyser av tal och skrift i antingen massmedier eller intervjuer. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

 

Det finns två fokus som ska användas som utgångspunkter när en diskurs ska 

analyseras, dels den kommunikativa händelsen som i detta fall handlar om språkbruk i 

text, dels diskursordningen som består av de olika diskurstyperna som används inom en 

social institution eller domän. Diskurstyper innefattar diskurser såväl som genrer som 

främst är en del av en konstituerad social praktik, exempelvis nyhetsgenren. Till följd 

av detta finns det olika diskursordningar, exempelvis nyhetsjournalistikens 

diskursordningar. Dock är diskursordningen inte endast ett system eftersom de 

kommunikativa händelserna både förändrar diskursiva ordningar genom språkbruk samt 

reproducerar dem. “Eller när en journalist bygger på en diskurs som rutinmässigt 

används inom medierna bidrar hon likaledes till att reproducera mediesystemet.” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 76) 
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Varje kommunikativ händelse har tre nivåer enligt Faircloughs modell, vilka är att 

språkbruket är en text, en diskursiv praktik och en social praktik. Textens egenskaper 

går att arbeta med hjälp av bestämda verktyg för att förstå hur diskurser porträtteras rent 

textuellt. Dock omfattar diskurs inte enbart skriftspråk, utan också bilder. Analyser av 

text med bild, ska beakta den visuella semiotikens relation mellan bilden och språket. 

Den kritiska diskursanalysen har en benägenhet att “...analysera bilder som om det vore 

skriftspråk.”(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.66).  

 

Det finns redskap såsom relationen mellan talare, hur identiteter fastställs genom språk, 

ordval, metaforer med mera. De viktigaste elementen inom textens egenskaper anses 

vara transitivitet och modalitet. Transitivitet är när händelser förknippas, eller inte 

förknippas, med subjekt och objekt. I en sådan analys är man intresserad av de 

konsekvenser viss framställning och representation kan ha. Modalitet riktar in sig på 

talarens instämmande gentemot ett påstående eller ämne. Medier exempelvis kan ibland 

framställa tolkningar som att de vore sanningar. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

 

Analysnivån diskursiv praktik hjälper till att undersöka hur text är producerad och hur 

den konsumeras. Det går att angripa en sådan analys på olika sätt, från mottagarnas 

tolkningar av text och bild till produktionsledet i hur tidningar har tryckts. Dessutom 

kan man genom att använda sig av en intertextuell kedja se uppbyggnad och diskursiva 

mönster av hur information kommuniceras ut till läsaren. Den avslutande analysnivån 

social praktik är där en undersökning ska finna sina slutliga slutsatser. Det är här man 

behandlar frågan om förändring och ideologiska konsekvenser, exempelvis folkgrupper 

som inte är givna men som sedan uttrycks i ord och därför får en social betydelse. 

 

Denna tredimensionella modell med analysnivåerna text, diskursiv praktik samt social 

praktik går att analysera var för sig eller tillsammans beroende på vad för undersökning 

som ska utföras. En diskursanalys är inte ett bestämt ramverk med strikta regler kring 

hur en sådan metod ska utformas, utan en studie ska utgå från de frågeställningar och 

problem som identifierats som mål för just det forskningsarbetet. Denna modell, främst 

element som diskursiv praktik och maktrelationer, baseras på ett resonemang kring 

ideologi och hegemoni. Ideologier anses ha konstruerats i ett samhälle där hierarkiska 

ordningar är bestämda utifrån klass och kön. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000)  
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Vi använde en kritisk diskursanalys för analysera vårt material. Nedan följer först en 

presentation av urvalet, sedan en förklaring till hur Faircloughs tre analysnivåer har 

tillämpats på empirin.  

 

5.2 Urval och avgränsningar  

I detta avsnitt presenteras det material som forskningsarbetet har haft som grund och en 

grundlig redovisning om hur detta material har valts ut och använts ges.  

 

5.2.1 Val av tidning  

Kvällstidningar och dagstidningar författas på olika vis, detta sett till dramaturgi och 

artiklarnas längd. Främst är distributionsformen annorlunda, då morgontidningar delas 

allt som oftast ut till prenumererande läsare, medan kvällstidningar säljs i lösnummer. 

Den geografiska räckvidden skiljer sig, då morgontidningar i regel är lokala och 

kvällstidningarna nationella. Tidningstypernas olika funktioner är vad som kan anges 

vara den största skillnaden. (Wadbring, 1995) Till följd av dessa skillnader så har 

studien tryckt kvällspress som fokus. 

 

Sifo (2015) publicerade räckviddsrapporter som visade att kvällstidningen Aftonbladet 

hade en räckvidd på 636 000 läsare under året 2015, medan Expressen nådde 588 000. 

Vi ansåg därför att det var Aftonbladets nyhetsartiklar som skulle undersökas, eftersom 

det var den svenska kvällstidningen som nådde flest människor.  

 

5.2.2 Val av nyhetsartiklar 

Studien använde nyhetsartiklar som empiriskt material. Anledningen till att detta 

material valdes var för att artiklarna innehåller delar som går att separera i de tre 

analysnivåerna i en kritisk diskursanalys enligt Fairclough. Texterna innehåller 

diskursiva mönster som sedan går att knyta an till teorier kring hur makt, normer och 

diskurser ser ut och förmedlas i texter. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

 

För att göra en teoretisk avgränsning i tid och rum, måste frågan ställas hur enheterna, i 

detta fall artiklarna, skulle väljas. Enligt Teorell och Svensson (2007) kan man ha olika 

urval: ett slumpmässigt eller ett strategiskt. Slumpmässigheten går inte alltid att tillämpa 

vilket kan göra det nödvändigt att skapa strategiska kriterier för urvalet. Utifrån dessa 
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kriterier går det att bestämma vilka enheter som ska ingå i undersökningen, som 

exempelvis tidsspann och sökord som ska styra undersökning av material.  

 

Med hänsyn till detta valde vi att göra ett strategiskt urval för att kunna knyta an till de 

teoretiska utgångspunkter som presenterades i avsnitt 3, Teoretiska utgångspunkter, och 

för att systematisera det urval som forskningsfrågorna ville undersöka. Detta ansågs 

nödvändigt för att de aspekter som undersöktes utifrån den kritiska diskursanalys-

modellen belystes i alla texter. Nyhetstexter valdes för att inte författarnas, i detta fall 

journalisters, åsikter skulle komma till tals, utan att det är nyheten som ska stå i fokus. 

 

För att söka efter och hitta artiklar användes Mediearkivet, som ingår i TT-gruppen. 

Mediearkivet gör det möjligt att få tag i digitala pdf-kopior av originalartiklar, samt 

innehåller det både låsta och öppna källor. Genom sökmotorn går det att avgränsa sina 

sökningar till källa, datum, sökbegrepp, rubriker samt om det är webbartiklar eller tryckt 

press. (Mediearkivet, 2016) 

 

2015 var det år som Sverige tog emot flest människor på flykt sedan andra världskriget. 

Enligt Migrationsverkets statistik sökte över 162 000 människor asyl i Sverige under 

2015 och detta väntas fortsätta och enligt prognosen kan cirka 140 000 flyktingar 

komma att nå Sverige under 2016 (Migrationsverket, 2016). När vi sökte i Mediearkivet 

valdes därför tidsperioden till 1 januari till 31 december år 2015, samt svensk tryckt 

press och tidningen Aftonbladet. Vidare diskuterades vilka sökord som representerade 

denna studies ändamål och utifrån en sådan diskussion antecknades orden flyktingkris, 

flyktingkrisen, flykting, flyktingar samt migrationskris. Det upptäcktes i en sådan slags 

sökning att det även skrevs om andra flyktingkriser i tidningarna, därför lades ord som 

Sverige, Europa och EU till för att få resultatet inriktat på den flyktingsituation som 

råder i Europa. Orden flykting och flyktingar valdes bort till slut eftersom vårt syfte är 

inriktat på flyktingkrisens nyhetsdiskurs, samma anledning gjorde även att 

migrationskris till slut togs bort.  

 

 



  
 

  
26 

Kombinationerna flyktingkris och Europa samt flyktingkris och Sverige genererade 

artiklar som var irrelevanta för att de inte handlade om nyheter utan bestod av 

debattinlägg och/eller krönikor. Vidare så valdes även sektioner som avslöjar, extra, 

ledare, kultur, sport, dokument, faktarutor samt nöje bort på grund av att de präglas av 

journalisters egna åsikter kring ämnet eller att artikelns fokus inte var enbart på 

flyktingkrisen utan rörde ämnen som inte är inom studiens forskningsområde. Artiklars 

relevans bestämdes utifrån den nyhetsdiskurs som var examensarbetets fokus.  

 

Artiklarna som genererades av kombinationen flyktingkrisen och Sverige undersöktes 

systematiskt och de texter som huvudsakligen handlade om något annat än 

flyktingkrisen eller flyktingar, exempelvis sammanfattningar av året 2015 eller åsikter 

om regeringen, sållades bort på grund av irrelevans. De nio artiklar som till slut valdes 

ansågs kunna svara på studiens syfte och frågeställningar samt vara inom ramarna för 

nyhet som diskurs. Sett till deras publiceringsdatum så reducerades den valda 

tidsperioden till 9 september till 28 december under 2015.  

 

För att vi skulle kunna analysera det urval av nyhetstexter som har gjorts applicerades 

Faircloughs kritiska diskursanalys och dess tre dimensioner på vår egen undersökning. 

Detta leder oss in på avsnitt som presenterar hur materialet har bearbetats.  

 

5.3 Bearbetning av material 

Det här avsnittet redovisar hur vårt empiriska material har undersökts utifrån en kritisk 

diskursanalys. Denna modell gjorde det möjligt för oss att formulera riktlinjer för att få 

fram ett resultat som bottnar i olika analysnivåer.  

 

Faircloughs analysmodell för en kritisk diskursanalys och dess tre dimensioner 

användes som språngbräda för insamling och undersökning av det empiriska materialet. 

Den valdes tack vare att “Modellen är en analytisk ram som kan användas vid empirisk 

forskning om kommunikation och samhälle. Alla tre dimensionerna ska dras in i en 

konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse.” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 74) 
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Nivån diskursiv praktik användes för att kunna urskilja diskursiva mönster och 

uppbyggnad i det urval som utmärkte sig i Aftonbladets artiklar om flyktingkrisen. 

Artiklarna valdes ut då de ansågs vara texter som är producerade på ett liknande sätt 

utifrån deras uppbyggnad ur ett kritiskt perspektiv och med fokus på nyhetsrapportering 

kring ämnet.  

 

Texterna i materialet undersöktes utifrån de två grammatiska elementen transitivitet och 

modalitet. Transitivitet undersöktes genom att undersöka vilka ord och synonymer som 

förknippades, eller inte förknippades, med flyktingkrisen och flyktingar. Modalitet 

användes för att se hur nyhetsartikeln verkade instämma eller inte gentemot 

flyktingkrisens diskursiva mönster.  

 

I modellen för en kritisk diskursanalys ingår även undersökning av bilder, detta för att 

uppfylla de kriterier som krävs för att noga undersöka texten. Vidare kommer vårt 

användande av beteckningen nyhetsartikel innefatta text såväl som bilder, och 

komponenterna kommer inte att särskiljas från varandra. Det vill säga att det kommer 

tas hänsyn till de bilder som artiklarna valde som en del av nyheten. Det har genom hela 

undersökningen funnits en medvetenhet kring att en bild kan undersökas utifrån andra 

ramverk, exempelvis en bildanalys. Sådan analys har dock inte använts här utan 

bilderna har undersökts utifrån den kritiska diskursanalys vi har valt. Det har inte varit 

relevant att använda ytterligare metoder som endast lade fokus på bilden i 

nyhetsartikeln. 

 

Den sista komponenten, social praktik, innebär ett fokus på att undersöka om rådande 

diskursordningar påverkas av de handlingar som sker inom en verksamhets ramar. 

Dessa tre analysnivåer sammankopplades i forskningsarbetets metod, resultat och 

diskussion, för att spegla de sociala identiteter och grupper som återfinns i Aftonbladets 

texter, samt hur de sociala relationerna såg ut utifrån den diskurs som undersöktes. 

Avslutningsvis blev analysen en del av ett större sammanhang där subjekten och 

objekten rörde sig inom ett slags betydelse- och kunskapssystem. 
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För att ytterligare förklara hur vi har tillämpat de tre analysnivåerna på Aftonbladets 

nyhetstexter formulerade vi direktiv som hjälpte oss under insamlingen av vår empiri. 

Berglez (2013) hävdar att ett analysschema är av stor vikt i undersökningar som vår. Ett 

analysschema består av olika moment, vilka stegvis används för att genomföra en så 

konkret undersökning som möjligt. Det ska finnas en redogörelse av nyhetsartikelns 

innehålls, den tematiska såväl som schematiska strukturen i nyhetstexten samt 

kontextens diskursiva mönster.    

 

Dessa direktiv formulerades för att undersöka vår empiri:  

• Understryka ord, ordval och stycken som utmärkte sig och ansågs bidra till 

maktstrukturer, normer och diskurser. 

• Markera stycken och ord som ansågs bekräfta, dementera och/eller bidra till den 

teoriram vi valt för vår studie. 

• Anteckna det diskursiva mönster som vi upplevde att artikeln följde och hur en 

övergripande nyhetsdiskurs bidrog till mönstret.  

• Anteckna om och i så fall hur nyhetsartikelns rubrik och/eller bild bidrog till 

maktstrukturer och ett diskursivt mönster. 

Det fanns även en medvetenhet kring att ordval kunde omfattas av fler än en teori och 

uppfattas olika av två olika uppsatsförfattare. Allt material undersöktes individuellt, 

därefter fördes en diskussion för att kontrollera att alla artiklar hade bearbetats 

likvärdigt samt för att välja ut de ord och meningar som ansågs relevanta att redovisa i 

resultatavsnittet. 

 

5.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Vetenskapliga uppsatser måste ta hänsyn till forskningsetik oavsett vad det är för 

undersökning. Därför innehåller detta avsnitt resonemang kring de etiska överväganden 

vi har gjort i samband med undersökningen av Aftonbladets texter. 

 

Vetenskaplig forskning idag spelar stor roll för samhället och dess utveckling och höga 

förväntningar ställs gentemot den, vilket också leder till att krav ställs på forskarna. De 

har ansvar gentemot att de människor som låter medverka i forskningen främjar 

resultaten. Enligt boken God forskningssed, utgiven av Vetenskapsrådet (2011), 
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förtydligas hur forskaren har höga krav på sig, samt att denne skall stå fri från yttre 

påverkan, egenintresse och/eller privata åsikter. För att forskningen skall fortsätta 

utvecklas, krävs det att samhället kan lita till forskarens arbete, samt dennes respekt för 

etik och moral. 

 

Vidare sammanfattas de allmänna forskningsetiska riktlinjerna, vilka samtliga forskare 

skall rätta sig efter. Det är av stor vikt att alltid tala sanning kring sin forskning och på 

ett öppet sätt kunna redovisa det material som använts, samt resultatet. Det skall vara 

trovärdigt och inte ha stulits från andra forskares resultat. Ytterligare påvisas vikten av 

att alltid sträva efter att bedriva forskning på ett sätt som inte skadar andra människor, 

miljö eller djur. (Vetenskapsrådet, 2011) 

 

Allmänhetens Pressombudsman (2016), PO,  redovisar etiska regler för pressen. Enligt 

PO skall press, TV och radio ha yttersta frihet inom ramarna för 

yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen för att kunna agera som 

förmedlare av nyheter. För att på så sätt kunna undersöka samhället och publicera det 

som anses vara av andemening för medborgarna. Dock gäller som tidigare nämnts att 

skydda enskilda mot oförtjänt lidande genom publicitet. 

 

Det är av stor vikt att respektera människans personliga integritet och de mänskliga 

rättigheterna. “Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, 

politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 

sammanhanget och är missaktande.”  (Allmänhetens Pressombudsman, 2016) 

 

Enligt Vetenskapsrådet och PO, finns flera etiska riktlinjer och regler vilka både 

forskare och journalister ska utgå ifrån i genomförandet av sina arbeten. Riktlinjerna 

visar tydligt att om något saknar betydelse för kontexten är det inte relevant att ha med. 

Med denna sammanfattning av etiska regler inom forskning och press, anses det viktigt 

att endast nämna dessa i koppling till studien för att visa medvetenhet kring att resonera 

etiskt. Sådana etiska ställningstaganden anses irrelevanta för forskningsarbetet, då 

tidningarna redan bör ha gått igenom en sådan process innan texterna publicerades. 

Uppsatsen har inte betonat individers eller gruppers ursprung såsom religiös eller etnisk 

tillhörighet, om det inte varit av relevans för arbetets resultat och analys.  
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5.5 Metodreflektion 

Detta avsnitt innehåller en utvärdering av uppsatsens kvalitet. Det förs en diskussion 

kring validitet, reliabilitet, intersubjektivitet samt det som gått mer eller mindre bra 

under arbetets gång. En reflektion genomförs över de brister som upptäckts i samband 

med insamling av material, samt vilka konsekvenser detta har för det slutgiltiga 

resultatet. Därpå redovisas de problem som har uppdagats under studiens gång. 

 

Validitet bör alltid bedömas i undersökningar, reliabilitet å andra sidan kan dock anses 

vara svårt att applicera på vissa diskursanalyser, vilket grundar sig i problematik kring 

intersubjektivitet. En intersubjektiv förståelse, en egenskap där en grupp delar samma 

uppfattning om ett begrepp, kan ha en inverkan på hur de diskursanalytiska verktygen 

kan komma att se ut i slutändan. Därför brukar kritik gentemot sådana analyser av 

diskurser riktas mot att slutsatser kan vara svårtolkade på grund av dålig genomlysning 

av analysverktygen. Vidare går det att möjliggöra god intersubjektivitet om det finns 

tydliga förklaringar till hur undersökningen har gått till, vilket i så fall ökar möjligheten 

att andra skulle kunna nå ett liknande resultat. Problematiken ligger egentligen inte i hur 

forskaren själv upplever en diskurs, utan att ett begrepp eller fenomen kan uppfattas 

intersubjektivt. (Bergström & Boréus, 2012) 

 

Inom modellen för en kritisk diskursanalys så innebär det att de människor som 

undersöker materialet, agerar som analysverktyg när de läser och försöker tolka vad 

som anses relevant för arbetets resultat. Vi har varit medvetna om att intersubjektiva 

förståelser, egna erfarenheter och värderingar kan ha påverkat de undersökningar och 

analyser som utförts. En person med andra värderingar, erfarenheter och som har läst 

annan litteratur, skulle med stor sannolikhet kunnat dra andra slutsatser och nått en 

annan analys. För att minska en sådan påverkan på materialet har vi försökt förklara de 

steg vi har valt under arbetets gång och varför de genomfördes. Detta förtydligade vi i 

de riktlinjer som vi skulle förhålla oss till när vår empiri undersöktes. På så vis ville vi 

göra vårt tillvägagångssätt så genomlysbart och noggrant som möjligt för läsaren, vilket 

i sin tur skulle göra det möjligt att uppnå god intersubjektivitet. Dock finns det ständigt 

risker när det kommer till tolkning av text. Även om vi undersökte artiklarna 

individuellt uppstod det situationer där vi var tveksamma till hur vissa artiklar skulle 

undersökas på ett relevant och liknande sätt. I sådana lägen har vi löst det genom att 
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öppet kommunicera och diskutera med varandra under insamlingen av det empiriska 

materialet för att kunna dra slutsatser som har gått att tillämpa i arbetet. Dessa 

situationer får en uppenbar påverkan på materialet och analysen eftersom det betyder att 

vissa texter fick olika slags undersökningar, antingen genom diskussion eller utifrån en 

människas enskilda tolkning. Emellertid så gjorde analysschemats riktlinjer det möjligt 

att vi utgick från liknande synsätt gentemot materialet. 

 

För att skapa så god validitet som möjligt behöver studiens frågeställningar vara 

utformade på ett sätt som gick att tillämpa i en kritisk diskursanalys. För att vara säkra 

på att resultatet faktiskt svarade på våra frågeställningar har vi fortlöpande ifrågasatt de 

metodologiska riktlinjer vi valt. Detta för att kontrollera att artiklarna analyserades så att 

de besvarade studiens problem och syfte på ett relevant sätt. Varför vi har undersökt 

metod och analys gentemot arbetets frågeställningar är för att vi har strävat efter att 

uppsatsen och dess resultat ska uppnå så hög kvalitet som möjligt.  

 

Till en början utgick vi från att vi endast skulle behöva använda de artiklar från 

Aftonbladet som genererades av de sökord som valts. Dock märkte vi efter att ha 

undersökt artiklarna systematiskt att det fanns många texter som var för lika eller 

irrelevanta för en undersökning kring flyktingkrisen. Därefter sållades det bland 

artiklarna, vilket ledde till bortfall av material. Att sålla på det sättet kan betyda att vi 

letade efter vissa slags texter som kan ha varit passande för vår studies syfte. Vi är 

medvetna om att detta kan ses som manipulation av material och resultat i viss 

omfattning, men vi ansåg att ett sådant arbetssätt hjälpte oss att hitta de texter som var 

relevanta för forskningens resultat. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redovisas analys av studiens empiriska resultat. Detta material har samlats 

in för att kunna besvara forskningsarbetets frågeställningar. Utifrån att ha analyserat 

textens egenskaper, den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken, i de nio 

nyhetsartiklarna har fem diskursiva mönster utmärkt sig. Genom kommunikativa 

händelser och diskursordningar bidrar dessa mönster till hur flyktingkrisens 

nyhetsdiskurs är konstruerad och hur den präglas av maktordningar och normer.  

 

6.1 Flyktingkrisen som politisk fråga 
Ett framträdande diskursivt mönster av nyhetsämnet och företeelsen flyktingkrisen är 

konstruktionen av händelsen som en samhällelig fråga som har politiserats, såväl ur ett 

svenskt som ett europeiskt perspektiv. Den diskursiva praktiken i dessa textstycken 

konstruerar upprepande gånger en bild av flyktingkrisen, hur det är ett problem och att 

det är en situation som bör åtgärdas. Det finns även framträdande drag av att texterna 

vill belysa vilka länder som är motvilliga att hjälpa människor i nöd, vilket i sin tur 

leder till att EU tvingas kräva att medlemsländerna ändrar sina nationella system. De 

nyhetsartiklar som använder flyktingkrisen som en ingång till politik och politiker, 

använder inte ord som kopplas till att ämnet i sig faktiskt handlar om människor på 

flykt. Medierapporteringen skapar alltså ramar för hur diskursen kring ämnet där Brune 

(2004) menar att människor skapar sina uppfattningar om verkligheten. När 

flyktingkrisen porträtteras som en politisk samhällsfråga så utesluts andra frågor från 

det offentliga rummet. 

 

“Trycket ökar på regeringen och oppositionen att snabbt nå en uppgörelse - med 

konkreta åtgärder - om flyktingkrisen. Från Malmö, dit en stor del av de nyanlända 

kommer, kräver man nu skärpta gränskontroller och regelförenklingar i mottagandet.” 

(‘Vi hinner inte med alla som kommer’, Aftonbladet, 2015, 23 oktober)  

 

“– Det behövs en stabil uppgörelse. Det handlar både om att få ordning på processerna 

men även att få till mer flexibla regler som gör att det hela går snabbare.” (‘Vi hinner 

inte med alla som kommer’, Aftonbladet, 2015, 23 oktober)  
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Artikeln beskriver endast regelförenklingar och gränskontroller, vilket i sig skildrar en 

politisk fråga. Den diskursiva praktiken tyder på att artikeln konstruerar ett problem 

som endast verkar kunna åtgärdas av Sveriges regering och politiska partier, fokus 

ligger på att dessa institutioner måste komma överens för att kunna lätta trycket på dem 

själva. Det som ses som problematiskt är att frågan i sig handlar om flyktingkrisen, 

vilken i verkligheten omfattar mer än att reglera mottagandet av flyktingar, men detta är 

inte vad texten lägger fokus på. Externa omständigheter påverkar texten genom 

diskussion om det fysiska mottagandet av människor som i sin tur används för att 

diskutera politik i slutändan. Det tyder på att diskursen konstituteras av den externa 

strukturen. Detta i sig beskriver ett tillstånd där hegemoni utövas eftersom den 

bibehåller en hierarkisk ordning där Sveriges politik anses vara viktigare att diskutera 

och rapportera om, istället för att rapportera om människorna på flykt. Enligt Bergström 

och Boréus (2012) behöver inte ett slags klassbaserat våld utövas för att hegemoni ska 

finnas, utan det räcker med att former av föreställningar formuleras. I detta fall finns en 

föreställning om att det är politiska problem som anses vara det viktiga att ha en 

uppfattning om. 

 
“I dag möts regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet för ett tredje möte på Rosenbad, 

men samtidigt börjar nu allt fler kommunföreträdare runt om i landet tappa tålamodet 

och kräva snabba konkreta åtgärder i flyktingkrisen.” (‘Vi hinner inte med alla som 

kommer’, Aftonbladet, 2015, 23 oktober)  

 

Textens transitivitet, när subjekt förknippas eller inte förknippas med händelser, 

sammankopplar ministrar och partiers arbetsuppgifter till flyktingkrisen. Textens 

modalitet, som syftar på talarens instämmande gentemot påståendet och porträtterar 

informationen som sanning, uppenbarar sig eftersom texten gestaltar en känsla som 

skildras som sanningsenlig. Det läggs fokus på kritik som riktas mot Sveriges politiska 

ledning som än en gång upprepas i den intertextuella kedjan som omfattas av en sådan 

diskursiv praktik. Rubriken till artikeln ’Vi hinner inte med alla som kommer’ 

uppmärksammar kritiken genom att använda ord som syftar till att vi behöver hjälp. Det 

speglar också det bristande tålamod som hela landet tycks ha enligt texten i artikeln. 

Politikers känslor, svenska medborgare samt den politiska agendan är ett tecken på vad 
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som anses vara relevant att uppmärksamma enligt Aftonbladet, vilket fortsätter att bidra 

till en social praktik som innefattar en maktstruktur där politiker anses vara viktigare än 

krig och de nyanlända.  
 

“Stefan Löfven diskuterade flyktingkrisen med förbundskansler Angela Merkel i Berlin 

igår. Efteråt höll de en gemensam presskonferens. Löfven och Merkel är överens om att 

det behövs ett nytt och permanent system för att fördela flyktingar mellan EU:s länder.” 

(‘Kommer nå en lösning’, Aftonbladet, 2015, 9 september) 

 

Rubriken ‘Kommer nå en lösning’ gör det uppenbart att det inte läggs så stor vikt vid 

människorna som är på flykt, utan mer på hur en specifik fråga ska kunna åtgärdas och 

än en gång nämns politiker som Sveriges statsminister och Tysklands förbundskansler 

som aktörer i texten. Det är dessa beslutsfattare som ska lösa ett problem och för att 

göra det så måste de vara överens kring vissa politiska punkter. I denna artikel speglas 

inte bara svensk politik utan även tysk såväl som europeisk. Flyktingar benämns som 

något nationalstater kan reglera och göra upp om länder emellan, de beskrivs i termer 

som likställs med nationella resurser. Uttryck som fördela flyktingar skulle lika väl 

kunnat betyda statliga resurser som pengar, mat eller liknande. Enligt Kaufmann, Kuch, 

Neuhaeuser och Webster (2011) är detta ett exempel på användande av ord som 

avhumaniserar flyktingarna i en mildare grad. Deras bakgrund betraktas som en faktor 

för hur de kan sektionaliseras och ord som fördela är ett ord som innebär att den 

samhällsgruppen kan uteslutas från det offentliga samtalet som sker i det diskursiva 

mönstret. En sådan maktrelation mellan samhället och flyktingar som formas i en 

diskurs där textens egenskaper skapar utanförskap grundar sig i förbestämda normer och 

åsikter enligt Kaufmann, Kuch, Neuhaeuser och Webster (2011). 

 

“– Vi har en samsyn om EU:s väg framåt. Till att börja med vill vi se ett permanent och 

tvingande system som träder i kraft när antalet flyktingar ökar kraftigt, sa han.” (‘Kommer 

nå en lösning’, Aftonbladet, 2015, 9 september) 
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“Flyktingkrisen gör att den europeiska unionen skakar i sina grundvalar. Under en 

blixtvisit i Sverige säger EU-parlamentets talman Martin Schulz att det är otroligt viktigt 

att medlemsländerna hittar en långsiktig lösning. – Annars riskerar samarbetet länderna 

emellan att bli förgiftat, säger han.” (‘EU-samarbetet kan bli förgiftat’, Aftonbladet, 

2015, 15 september) 

 

Rubrikerna lägger en än gång fokus på att värna det politiska samarbetet i EU, då 

flyktingar fortsätter att vara en sakfråga som kan lösas genom diskussion. Två personer 

citeras i texten, statsminister Stefan Löfven och EU-parlamentets talman Martin Schulz, 

som representerar svensk och europeisk politik. Aftonbladet har ansett att politikerna 

Stefan Löfven och Martin Schulz är de människor som har något att bidra med i 

nyhetsrapporteringen av flyktingkrisen. Genom att använda dessa två officiella källor i 

texten uppstår en situation av hegemoni, men det bottnar också i Strömbäcks (2014) 

slutsats om elitkällor. Det är tydligt att det är främst högt uppsatta politiker som får 

komma till tals i flyktingkrisens nyhetsdiskurs, vilket Strömbäck (2014) hävdar har 

betydelse för att det är nyhetsämnet i sig som har påverkat vilken källa som ska 

användas. Implicit betyder ett användande av en politisk källa att nyheten är politiskt 

inriktad. Det skapas en struktur som konstituerar vad diskursen ska hålla sig inom på 

grund av att det anses öka nyhetens värde samt är ett exempel av hegemoni där sådana 

uppdelningar av samhällsgrupper inte ifrågasätts. Till följd av detta framställer 

diskursen en bild av verkligheten som uppfattas som verklig, en verklighet där politiker 

är de som har sista ordet när det gäller frågor om flyktingkrisen. Dock får inte ett sådant 

fenomen mening förrän det inkluderas i en diskurs som det gör i dessa nyhetstexter. 

Detta påstående styrks av Winther Jørgensen och Phillips (2000) som hävdar att språket 

konstituerar den subjektiva psykologiska verkligheten. På grund av att konstruktioner av 

historiska händelser påverkar hur individer förstår och kategoriserar sin vardag, är det 

viktigt att belysa att kommunikation av olika slag bevarar sådana normer och 

konventioner.  

 

6.2 Humanitära insatser i en flyktingkris 

Till skillnad från de texter som konstruerat begreppet och ämnet flyktingkrisen som en 

politisk fråga, så finns det även artiklar som riktar in sig på humanitära biståndsinsatser 
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i flyktingkrisen. Texterna skildrar de behov som flyktingkrisen skapar och som i sin tur 

bör mötas, men det är fortfarande en diskursiv praktik som tyder på att krisen och 

insatserna ska diskuteras på en nationell nivå.  

 

“Den senaste veckan har nästan 9000 personer sökt asyl i Sverige. Trycket är hårt - de 

behöver någonstans att bo.” (Krisplanen: De får bo i tältläger, Aftonbladet, 2015, 10 

oktober)  

 

Artikeln beskriver tydligt hur många människor som sökt asyl i Sverige och riktar in sig 

på hur stort behov de asylsökande har av boende. Dock är situationen förklarad från ett 

samhälleligt perspektiv. Hegemoni syns genom att Sveriges institutioner får en 

överordnad maktposition gentemot gruppen flyktingar. Detta styrker Bergströms och 

Boréus (2012) tes då det handlar om en situation där människors ställning i samhället 

inte ifrågasätts. Den här gången inkluderas inte ens svenska medborgare i diskussionen 

utan det är myndigheter som ställs mot asylsökande vilket tydliggör en maktstruktur där 

staten står över den enskilda människan.  

 

“Uppdraget att samordna insatsen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) fått.” (Krisplanen: De får bo i tältläger, Aftonbladet, 2015, 10 oktober)  

 

“– Då ska vi reda ut vilka behov som finns och vilka dimensioner det handlar om. Men 

tält är en sista utväg, säger Anneli Söder Bergholm, ansvarig för MSB:s operativa 

verksamhet.” (Krisplanen: De får bo i tältläger, Aftonbladet, 2015, 10 oktober)  

 

I samma artikel används flyktingkrisen som en ingång för att diskutera vad som ska 

utföras för att möta de behov som finns. Det som texterna riktar in sig främst på är hur 

insatser ska samordnas och vem som är ytterst ansvarig för dessa, istället för att lägga 

fokus på hur människorna blir hjälpta. MSB, myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, nämns upprepande gånger i texten, vilket inte kan vara av en tillfällighet. 

Istället för en politiker som yttrar sig kring ämnet, är det istället Anneli Söder Bergholm 

som är ansvarig för MSB:s arbete, som uttalar sig. Användning av en sådan elitkälla, 

enligt Strömbäck (2014), tyder på det diskursiva mönstrets implicita fokus på en 
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myndighets arbete istället för humanitära biståndsinsatser. Det bidrar till en social 

praktik som innebär en förändring i flyktingkrisens nyhetsdiskurs. 

 

“Tälten kommer, enligt MSB, vara vinterbonade. De kommer troligen vara av samma sort 

som används till boende och kontor för MSB:s egen personal vid internationella insatser. 

Det betyder att de kan ha egna el- och vattenverk, vattenrening och kök. Tälten är 20-30 

kvadratmeter stora och har plats för fem till sex sängar. ” (Krisplanen: De får bo i 

tältläger, Aftonbladet, 2015, 10 oktober) 

  
Textens egenskaper sett till transitivitet blir oerhört relevanta i detta textstycke. Enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) har det betydelse beroende på vilka händelser 

eller ord som förknippas med subjekt eller objekt. I detta fall handlar det dock om något 

som inte är förknippat med människor, det handlar istället om tält. Textstycket ovan 

handlar i grunden om hur Sverige ska hjälpa asylsökande med boende men det anses 

dock i den här artikeln vara viktigare att beskriva i detalj hur tälten ska vara bonade 

istället för att lägga fokus kring den faktiska boendesituationen. Relevansen i att 

förklara hur tälten ska se ut anses alltså vara av betydelse. Enligt McQuails (2010) 

dagordningsteori har detta betydelse eftersom det fokus som medierna prioriterar formar 

mottagarnas åsikter. Information som exkluderas från kontexten, som exempelvis 

beskrivningar av de människor som kommer till Sverige, hur det är att leva i tältet och 

hur många som faktiskt får tillgång till dessa boenden blir därmed underordnat och 

något som läsaren inte behöver bry sig om.  

 

“Sverige har gjort mer än något annat EU-land i den här flyktingsituationen menar 

Morgan Johansson. – Vi är på många sätt ett fantastiskt land som hittills klarat av den här 

situationen men också vi har våra gränser för vad vi klarar av, och där är vi nu.“ (‘Vi har 

nått vår gräns’, Aftonbladet, 2015, 6 november) 

 

“De som kommer hit från och med nu kan därför inte få besked om det inte kan 

garanteras tak över huvudet. Därmed får de asylsökande i praktiken två val framöver: 

Fixa boende på egen hand eller att återvända till de EU-länder de kommit från.” (‘Vi har 

nått vår gräns’, Aftonbladet, 2015, 6 november) 
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Poststrukturalister menar att världen inte själv kan säga hur den ska uttryckas i ord, 

därför måste den ha fått sin betydelse genom något annat (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). På samma sätt kan inte ett land uttrycka hur det vill bli förklarat, därför 

är det vedertagna konventioner som skapar diskursen av Sverige som ett fantastiskt land 

som har gjort mer än alla andra. Det läggs ingen vikt vid hur flyktingar har fått hjälp. 

Den sociala praktiken skapar konvention av vad landet Sverige är och inte är. 

 

Lägg märke till att texterna anser att det är relevant att sära på pronomen som vi och de, 

genom att uttrycka det på detta sätt separeras Sverige, främst svenska medborgare från 

asylsökande. Orden från och med nu antyder på att insatser har gjorts tidigare, men att 

det inte går längre. Sverige har gjort sitt och avsäger sig därför ansvaret att göra mer åt 

de asylsökande. I den tidigare forskning som Brune (2004) presenterat kom hon fram 

till att det finns skillnader i de konstruktioner som nyhetsmedier producerar mellan 

svenskar och flyktingar. Aftonbladet har gjort ett val genom att använda ord som vi, 

detta upprättar en skiljelinje mellan två parter, i detta fall Sverige gentemot flyktingar. 

Hon menar att medier producerar vad som anses vara relevant för samhällsdebatten. 

Detta styrker McQuail (2010) genom gestaltningsteorin, som syftar på när medier 

uppmärksammar vissa händelser och placerar dem sedan i diskurser för att ge dem 

mening. Även dagordningsteorin då nyheten har valts att presenteras och påverkar 

därmed hur människor ska behandla informationen. På grund av dessa val så utövar 

Aftonbladet en slags makt över sina läsare vilket är väsentligt för den diskursiva 

praktiken. Det talar för att texten är producerad av en anledning och den anledningen 

kan antas vara att påverka vad som står på dagordningen och det i sin tur påverkar hur 

människor konsumerar nyheten.  

 

6.3 Flyktingar som hot 

I flera av artiklarna beskrivs flyktingar som ett hot mot såväl EU och dess 

medlemsländer som mot samhället i sig. Det kan utläsas ett diskursivt mönster i 

Aftonbladets nyhetsartiklar där det är frekvent förekommande att beskriva 

flyktingmottagandet som ett tvång, något som porträtteras som att det strider mot 

länders nationella åsikter och värderingar. Det finns antydan av en motvillighet att vilja 

hjälpa flyktingar på grund av de konsekvenser som mottagandet av flyktingar skulle 

innebära. I utdrag ur nyhetsartiklarna som uttrycker flyktingar som ett hot, belyser 
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Aftonbladet hur länder på olika sätt måste agera för att försvara sitt land mot den 

förstörelse och skada som flyktingkrisen anses bidra till.  

 

“- Att tvinga på oss flyktingar är som ett diktat från kommunisttiden men nu är det 

Merkel vi ska lyda, fnyser Peter, 35 missnöjt.” (-Vi bor inte i ett fritt land längre, 

Aftonbladet, 2015, 26 september)  

 

Här beskrivs situationen kring flyktingmottagandet i Slovakien av en  slovakisk 

medborgare. Rubriken -Vi bor inte i ett fritt land längre antyder ett EU-lands känsla av 

att vara hotade av flyktingkrisen genom att förlora sin egen frihet. Genomgående i 

artikeln kan ett tydligt diskursivt mönster utläsas om huruvida Slovakien är motståndare 

till att hjälpa eller ta emot flyktingar till sitt land. Aftonbladet ger genom sin artikel sken 

av att slovakerna är upprörda över EUs sätt att tvinga på dem flyktingar, vare sig landet 

vill eller inte. Brune (2004) menar att det ofta förekommer i diskurser som handlar om 

medier, rasism och etnicitet samt att det finns en koppling mellan medborgarnas 

uppfattningar och de verklighetskonstruktioner som medier skapar. Detta styrks av att 

nyhetstexten har valt en slovakisk medborgare som berättar vad han tycker om 

flyktingar vilket i sin tur påverkar hur det diskursiva mönstret ser ut i slutändan. Det ger 

en bild av att slovakerna inte vill hjälpa till utan tänker mer på sig själva. 

 

“Dagens gigantiska flyktingström in i Europa ser slovakerna på enbart med oro” (-Vi 

bor inte i ett fritt land längre, Aftonbladet, 2015, 26 september) 

 

“Slovakien är det land inom EU som mest hårdnackat motsatt sig tanken på att alla 

EU:s 28 länder måste dela på flyktingbördan. För några veckor sedan sa det slovakiska 

inrikesministeriet att landet kunde tänka sig ta emot 200 flyktingar. Under 

förutsättning att de var kristna.” (-Vi bor inte i ett fritt land längre, Aftonbladet, 2015, 

26 september) 

 

Utifrån Khosraviniks (2009) forskning kring hur människor har ändrat sin uppfattning 

när det gäller uppdelning mellan oss och dem till följd av världshändelser så bekräftar 

den här nyhetstexten det. Den grupperar människor utifrån kultur och bakgrund istället 
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för identiteter. Det är den oro landet upplever för att de behöver ta emot flyktingar, då 

det anses att mottagandet kan komma att förhindra att landets, främst kristna, 

värderingar upprätthålls. Texten understryker hur Slovakien främst riktar den hårda 

kritiken mot EU, vilket medför att det inte anses vara av samma positiva värde att vara 

med i unionen då det krävs att varje land hjälper och tar emot flyktingar.  

 

Artikeln ger en bild av ett land som kritiserar den europeiska unionens beslut genom en 

diskussion om flyktingkrisen. Länder såväl som människor blir uppdelade på grund av 

bakgrund och nationalitet, diskursen får en underton av att vilja skildra andra länders 

värderingar. Detta skapar i sin tur utrymme för att diskutera om de människor som 

porträtteras i artikeln har rätt eller fel angående människor på flykt. Ett sådant 

resonemang liknar Khosraviniks (2009) slutsats av att brittisk nyhetsrapportering 

påverkades av tidningarnas politiska och samhälleliga ställningstaganden.  

Transitiviteten tar sig i uttryck genom de glåpord och synonymer till flyktingar och 

flyktingkrisen som texten använder sig av. De beskrivs som att vara allt från börda och 

hot, till att de kommer infektera länderna. Flyktingar porträtteras som en ström som 

tycks invadera EU och dess medlemsländer. Genom användandet av sådana synonymer 

som inte har en naturlig koppling till mänskliga varelser, fortsätter texterna att 

avhumanisera flyktingar genom att benämna dem i sjukdomsliknelser eller siffror. När 

siffror används kvantifieras flyktingar istället för att betecknas som enskilda individer, 

som människor, identiteter och personer. Det diskursiva mönstret tyder på 

konstruktioner där flyktingar förknippas med negativt laddade ord.  

 

“Tiotusentals flyktingar från Syrien, Irak och andra länder har efter sommaren sökt sig 

till Ungern - som rest taggtrådsstängsel, satt in militär längs gränsen och stiftat lagar 

som gör det möjligt att kasta flyktingar i fängelse. Allt för att hålla migranterna borta.” 

(‘Vi har fått många tack från Sverige’, Aftonbladet, 2015, 24 september) 

 

I artikeln finns det en bild som föreställer hur människor försöker ta sig över gränserna, 

men hur kravallpolis då försöker hindra dem från att komma in i sina länder. Återigen 

konstrueras flyktingar som ett hot för mottagarländerna, både i bild och text. 

Aftonbladet belyser starka uttryck som sagts och gjorts i samband med intervjuer, det 

framkommer tydligt hur länder känner sig hotade. Flyktingar får kastas i fängelse och 
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migranter ska hållas borta, människorna avhumaniseras genom användandet av ord som 

förknippas med objekt istället för verkliga individer. Det är frekvent förekommande att 

länderna enligt texterna måste försvara sig och sina länder från flyktingar, att det måste 

finnas gränser för vad länderna ska tvingas utstå eller om hur människor okontrollerat 

tar sig in i EU-länderna. Det antyds att flyktingar försökt ta sig in i länder utan lov och 

beter sig på ett hotfullt sätt gentemot mottagarlandet.  

 

Rubriken ‘Vi har fått många tack från Sverige’ porträtterar en bild där Ungern har hjälpt 

Sverige och det tyder på att krisen är något som ska hanteras av nationalstater, vilket än 

en gång visar en hierarkisk ordning mellan den högt uppsatta staten och de 

underordnade människorna. En diskurs är inte bara en definition av dess innehåll utan 

också vad den utesluter. 

 

6.4 Flyktingar som människor  

Till skillnad från texter där flyktingar avhumaniseras genom vissa ordval, finns det även 

artiklar som gestaltar flyktingar som riktiga människor. I dessa medierepresentationer 

väljs attribut som ger en bild av vem människan är, var hen kommer ifrån samt 

beskriver känslor som denne upplever och uttrycker. Enligt Bergström och Boréus 

(2012) är det ett centralt fokus inom en kritisk diskursanalys att finna 

identitetskonstruktioner i de diskursiva mönstren som i sin tur kan integreras i frågor om 

huruvida grupper inkluderas eller exkluderas i samhället. Språkbruk med synonymer 

och ordval som är kopplade till mänskligheten, gör att de individer som beskrivs 

tilldelas en egen vilja som de agerar utifrån. 

 

“Abu Kamal var en av de första flyktingarna som kom hit för två veckor sedan. Hans 

namn står utanpå en av containrarna som han delar med en annan flykting. I Syrien var 

han bilmekaniker.” (-Vi bor inte i ett fritt land längre, Aftonbladet, 2015, 26 september) 

 

I texten ovan har Aftonbladet beskrivit mannen som flykting, definierat vart han 

kommer ifrån samt hur situationen fortskridit i det land mannen har flytt till. Teorin 

kring representation tar sig uttryck i detta diskursiva mönster, då minoriteter och 

folkgrupper, i detta fall flyktingar, även behöver bli representerade i 
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medierapporteringen. Om de inte blir uppmärksammade ger det anledning till debatt, 

enligt Gripsrud (2002). Dock är det viktigt att de skildras på ett fördelaktigt sätt, vilket 

texten troligen har strävat efter genom att ge intervjupersonen, beskriven som flykting 

men även som bilmekaniker, en identitet, som läsaren i sin tur kan relatera till. Att 

mannen är bilmekaniker är dock inget som vidare diskuteras i texten och dess relevans 

kan därför ifrågasättas. Möjligen är det för att Aftonbladets artikel avsett att 

representera mannen på ett fördelaktigt sätt.  

 

“- De flesta mådde bra, men en kvinna hade svag puls och tappade medvetande. Men 

hennes tioårige son var fantastisk, säger Peter Wixtröm.” (81 blev räddade av Gula 

båtarna, Aftonbladet, 2015, 28 december) 

 

“Ungern har utlyst undantagstillstånd i landets södra delar. Det har 18-åriga Marwa 

Melhem också. Hela hennes liv är satt på undantag sedan bomberna började regna över 

hennes kvarter och hon tvingades fly.” (‘Ingenstans att ta vägen’, Aftonbladet, 2015, 

16 september) 

 

Här porträtteras individer med känslor och nyhetstexten upprepar frekvent att kvinnans 

son är fantastisk, hjälpsam och villig att agera. Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) 

menar att medier bidrar till sektionalisering av människor, detta kan ske utifrån olika 

kategorier, det som tas i uttryck här är både kön och socioekonomisk ställning. 

Maktutövandet syns i porträtteringen av dessa människors plats i samhället eftersom det 

genom texten såväl som rubriken ‘Ingenstans att ta vägen’ speglar en verklighet för 

nödställda människor, människor som inte har någonstans att ta vägen. 

Intersektionalitetsteorin bryter inte ner eller delar upp olika delar i en text, utan menar 

att det finns en relation mellan kategorierna som skapas och presenteras. Det behöver 

alltså inte vara negativt utan gör det möjligt att föra en diskussion kring hur 

maktordningarna samverkar för att placera individerna i olika sektioner. I detta fall de 

som räddar och de som behöver räddas.  

 

“- De som kommer hit får vara beredda att lösa sitt boende på egen hand.” (‘Vi har nått 

vår gräns’, Aftonbladet, 2015, 6 november) 
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Här tillskrivs flyktingar den mänskliga egenskapen att de har en egen fri vilja som de 

aktivt agerar utifrån. De vill flytta till ett annat land för att bosätta sig där. De får själva 

vara beredda att ta ansvar för boende och hur deras framtida liv ska se ut. Dock 

tydliggör rubriken i artikeln att det är vi och dem, vilket gör det förståeligt att vi och dem 

har olika viljor, men att vi inte bär ansvaret för andra människors vilja.  

 

“Larmet kom vid sextiden igår morse. Den grekiska kustbevakningen hade upptäckt en 

träbåt med 81 syriska och irakiska flyktingar som var på på väg till Samos.” (81 blev 

räddade av Gula båtarna’, Aftonbladet, 2015, 28 december) 

 

“På senare tid kommer de flesta i just träbåtar - så sent som för fyra dagar sedan 

räddades 117 personer.” (81 blev räddade av Gula båtarna, Aftonbladet, 2015, 28 

december) 

 

Titeln 81 blev räddade av Gula båtarna är det första läsaren möts av, rubriken är stark 

och beskriver hur någon har räddat, alltså varit till hjälp för, människor i nöd. 

Tillsammans med rubriken ses bilder i artikeln på skadade människor, träbåtarna de flytt 

i och situationer när flyktingarna blir räddade från träbåtarna. Sett till modaliteten i så 

skapar de värdeladdade orden tillsammans med bilder, en förstärkning av den diskursiva 

konstruktion som Aftonbladet gjort och det förstärker även den känsla som ska upplevas 

som verklig för läsaren. 

 

Artikeln tar fasta på att människor är på flykt och i behov av hjälp, då det poängteras att 

världen gör det svårt för dessa människor att känna sig trygga. Aftonbladet definierar 

dem som syrianska eller irakiska flyktingar, som flyr i träbåtar i hopp om att nå trygghet 

och förstärker att de kämpar för att uppnå detta. Deras ursprung anses vara relevant att 

notera då det bekräftar Gripsruds (2002) teori att olika folkgrupper ska representeras i 

medier. Det är av vikt för att det inte ska finnas utrymme för debatt kring vem eller 

vilka som får uppmärksammas i nyhetsrapportering.  
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Genomgående för bilderna i artiklarna ovan är beskrivningar av människor i nöd och 

hur de till skillnad från tidigare artiklar blir omhändertagna av mottagarländerna. De 

skapar en känsla av hjälplöshet och desperation och det sker både i bild och text som i 

sin tur förstärker det diskursiva mönstret och bidrar till förändringar i Aftonbladets 

sociala praktik eftersom de är handlingar inom verksamheten.  

 

6.5 Krig orsakar flyktingkris 

Berglez (2013) menar att människors syn på olika händelser manipuleras frekvent 

beroende på hur medier gestaltar dem. Genom de olika diskursiva mönster som 

redovisats i tidigare avsnitt och det som följer nedan styrks detta påstående eftersom 

synen på flyktingkrisen beskrivs olika. I den fortsatta beskrivningen har det diskursiva 

mönstret ett fokus på vad som har orsakat flyktingkrisen, vilket gör att diskursen 

framstår som mer sanningsenlig. Detta eftersom texterna beskriver strider mellan olika 

terroristgrupper, kriget i Syrien samt hur detta drabbat andra länder och deras 

medborgare som har orsakat att människor flyr. Berglez (2013) hävdar att 

nyhetsmedierna gör anspråk på en sanning genom att lägga fokus på aktuella frågor och 

sedan placera in dem i en kontext av betydelse. McQuails (2010) dagordnings- och 

gestaltningsteori grundar sig i forskning om att medier styr oss läsare beroende på hur 

information behandlas, därför är det diskursiva mönstret påtagligt i texterna som 

redovisas i detta avsnitt eftersom de beskriver en verklighet som gör anspråk på att vara 

helt sanningsenlig.  

 

“- Kriget och bomberna kom hela tiden närmare, berättar han. Jag lämnade min fru och 

våra tre äldre barn i hemstaden Latakia. Om jag får asyl hoppas jag att de kan komma 

efter. ” (-Vi bor inte i ett fritt land längre, Aftonbladet, 2015, 26 september)  

 

“- Inga syrier vill längre stanna kvar. Miljoner är på väg till Europa. Snart är hela Syrien 

på flykt.” (-Vi bor inte i ett fritt land längre, Aftonbladet, 2015, 26 september)  

 

I textstyckena intervjuas en person som har flytt från kriget i Syrien, citaten speglar en 

bild av den verklighet som ligger bakom flyktingsituationen i Europa. Bomberna som 

kommer närmare och familjer som splittras på grund av den väpnade konflikten i landet. 
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Detta är anledningen till att inga syriska medborgare vill stanna kvar. De flyr från sitt 

hemland för att annars kommer de att dö. Istället för att diskutera hur händelserna 

påverkar de europeiska länderna förklaras istället det bakomliggande anledningen till att 

människor måste fly från Syrien.  

 

“- Jag kommer från en stadsdel för palestinier i Damaskus som heter Yarmouk. Det har 

varit krig där sedan 2011. Basher al-Assads flygplan bombar varje dag och det finns 

ingen el eller rent vatten. Vi som levde där satt fast i striderna mellan olika grupper, 

bland annat Daesh (IS reds anm.). Två av mina vänner har dödats. Min bror bor 

fortfarande kvar där, men jag har inte sett honom på två år. Senast jag pratade med 

honom berättade han att det inte fanns någon mat alls i det område han bor, människor 

tvingas äta gräs och andra växter för att överleva.” (‘Ingenstans att ta vägen’, 

Aftonbladet, 2015, 16 september) 

 

“- Det svåraste är att jag inte vet vad som ska hända om en timme eller i morgon. Jag vet 

inte vad som finns hundra meter framför mig och jag vet inte hur det är med min familj 

och mina vänner som fortfarande är kvar i kriget. Jag gråter ibland, men bara när jag är 

ensam. Vi har barn med oss i gruppen och vi vuxna försöker att vara starka för deras 

skull. Just nu förstår jag inte varför Ungern vägrar låta oss passera. Jag är orolig för vår 

säkerhet på andra sidan, kommer de skjuta oss?” (‘Ingenstans att ta vägen’, Aftonbladet, 

2015, 16 september) 

 

Texterna förklarar situationen där områden bombas och människor fastnar i strider 

mellan terroristgrupper. Till följd av konflikterna i landet finns det inte mat eller vatten 

åt människorna som bor och bodde där, vilket har tvingat dem att fly. Det är inte på 

grund av människornas egen önskan att flytta från landet och lämna sina 

familjemedlemmar. Den textuella gestaltningen av miljö, situation och människor kan 

tydligt urskiljas vilket skapar utrymme för vad läsaren att ska tycka och tänka kring. Här 

nämns IS, Syriens president Bashar al-Assad och landet Ungern vilket är ett 

ställningstagande Aftonbladet gör. Detta ställningstagande hänvisar till 

dagordningsteorin eftersom det handlar om hur medier prioriterar och därför vägleder 

vad mottagarna ska forma åsikter om (McQuail, 2010). I detta fall är det åsikter om hur 

Syrien och Ungern är styrda eller agerar på fel sätt i den pågående krisen. 
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6.6 Sammanfattning  
Detta avsnitt innehåller först en sammanfattning av de diskursiva mönster som 

upptäcktes under undersökningen, följt av en redogörelse för den övergripande 

nyhetsdiskursen vi funnit samt hur den ser ut, är uppbyggd och hur utmärkande 

diskurser bidrar till den.  

 

Utifrån Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskrivning av analysnivåer som text, 

diskursiv praktik samt social praktik, så kunde vi undersöka relationer mellan aktörer i 

texterna som i sin tur bidrar till en särskild konstruktion av flyktingkrisen 2015. De 

texter som har undersökts bygger på att nyhetsdiskursen är formad efter vissa strukturer 

som framkommer genom att undersöka texterna noga och genom att kritiskt analysera 

en diskurs. Att det har gått att urskilja diskursiva mönster i artiklarna samt att de 

rapporterar om nyheter som anses okända för läsaren, tyder på att texterna ingår i en 

nyhetsdiskurs. 

 

Ett av de diskursiva mönster som utmärkte sig var när flyktingkrisen formulerades som 

en politisk fråga. Detta uppmärksammades genom att vissa artiklar upprepade gånger 

rapporterade om ämnet i samband med högt uppsatta politiker  samt hur länder ställde 

sig i förhållande till flyktingkrisen som företeelse. Texterna använde således situationen 

som ett etablerat begrepp och därigenom var detta en ingång till diskussion kring svensk 

samt europeisk politik. Diskussioner skedde kring hur problem måste åtgärdas och att 

reformer inom Sverige såväl som EU skulle utföras för att reda ut situationen med 

flyktingkrisen.  Sedan fanns det nyhetstexter som använde flyktingkrisen som en ingång 

till att kunna diskutera länders humanitära insatser. Detta diskursiva mönster 

uppmärksammade de behov som flyktingkrisen skapade, istället för vilka behov som 

behöver mötas för att hjälpa människor på flykt. 

 

Vissa texter avhumaniserade flyktingar genom ord, synonymer och attribut som inte har 

en naturlig koppling till mänskliga varelser, vilket ledde till att flyktingarna betecknades 

som ett hot. Flyktingar kunde även gestaltas som människor, där det diskursiva mönstret 

lade fokus på identitetskonstruktioner. Båda dessa diskursiva mönster handlade främst 

om att konstruera en skiljelinje mellan människor på grund av deras nationalitet. 

Texternas egenskaper, sett till transitivitet och modalitet, spelade stor roll. Händelser 
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och attribut förknippades med flyktingar och vi fann en röd tråd där artiklar beskrev en 

verklighet mer bildligt genom metaforer och synonymer. Intervjupersonerna användes 

för att framställa nyheten på ett visst sätt. När flyktingar beskrevs som ett hot kunde vi 

tyda journalistens instämmande gentemot intervjupersonen genom att låta de 

människorna få sin röst hörd och texten skrevs som om den var sanningsenlig.  

 

Det sista diskursiva mönster som vi fann, beskrev vad som orsakat flyktingkrisen, det 

pekade på kriget i Syrien samt väpnade konflikter med terroristgrupper som IS. 

Artiklarna som innehöll sådan slags nyhetsrapportering använde sig av intervjuer med 

människor på flykt som berättade personliga historier om hur deras familjer har 

splittrats till följd av bomber, brist på mat, vatten och elektricitet samt att de flydde från 

sina hemstäder i Syrien. Texterna speglade en verklighet om hur människor på flykt har 

det och varför de flyr. Genom att använda sig av intervjuer om kriget i Syrien, 

konflikter, bomber till vardags och brist på mat, vatten och el, leder sådan slags 

medierepresentation till konsekvenser för analyser inom den sociala praktiken. Även 

om människor på flykt inte är en given och etablerad folkgrupp så medför en sådan 

rapportering att de får en social betydelse i samhället.  

 

Dessa intertextuella kedjor gjorde det möjligt att styrka att vissa strukturer faktiskt fanns 

eftersom de utmärkte sig upprepande gånger. Flyktingkrisen användes ett flertal gånger 

i artiklar som använde händelsen som en ingång till diskussion kring politik såväl som 

de samhälleliga insatser som länder och människor utförde. Ordet kris fick olika slags 

innebörd. För några artiklar innebar begreppet att det var kris riktat gentemot politiska 

ledningar och hur de skötte sig medan andra texter menade att det handlade om en kris 

för att det fanns behov av humanitära insatser. De kommunikativa händelserna har 

förändrat de diskursiva ordningarna genom att använda språkbruk där olika slags ord 

förknippades med flyktingkrisen. Diskurserna växlar med vad innebörden av en 

flyktingkris ska betyda för läsaren och detta medför att olika slags diskurstyper skapas 

inom samma institution. Till följd av denna förändring påverkar det den sociala samt 

den diskursiva praktiken som omfattar hur Aftonbladet producerar nyhetsartiklar. 
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De funna diskursmönstren har strävat efter aktualitet och att verka tillförlitliga då  de 

porträtterar information som att det är sanning. Orden i nyhetstexterna har gjort att 

diskurserna har trätt fram och gjort det möjligt för oss att koppla dessa till vårt arbetes 

syfte och frågeställningar. Dessa diskursiva mönster samverkar inom en övergripande 

nyhetsdiskurs som produceras inom ramen för en verksamhet som är präglat av vissa 

regler och konventioner (Berglez, 2013). Det finns en övergripande diskurs som präglas 

av hegemoni sett till både elitkällor och avhumanisering och bekräftar de teorier som 

talar för att medierna styr den information vi får ta del av i vardagen. I slutändan var det 

flyktingkrisen som blev representerad på olika sätt, men inte människorna på flykt.  
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7 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer analysen av resultaten att undersökas ytterligare genom att 

diskutera hur det empiriska materialet förenas med uppsatsens syfte och frågeställningar 

samt de teoretiska utgångspunkter som använts.  

 

Tidigare forskning har ansett att diskursiva representationer i medier är viktiga för 

skapandet av nyheter (Berglez, 2013). Det finns ett samband mellan hur något 

uppmärksammas i nyheter och allmänhetens åsikter. Kopplingen mellan nyhetsdiskurs 

och medierepresentation förekommer eftersom nyhetsrapportering kan reproducera 

konstruktioner av en uppfattad verklighet av mänskliga relationer och 

identitetsprocesser.  

 

De frågeställningar vi ville undersöka var: 

• Hur konstrueras flyktingkrisen som händelse i Aftonbladets nyhetsartiklar ? 

• Hur gestaltas relationer mellan aktörer i texterna? 

 

Undersökningen av vårt empiriska material resulterade i att vi fann att den övergripande 

nyhetsdiskursen av flyktingkrisen var präglad av just maktordningar sett till texternas 

konstruktioner av relationer mellan individer och myndigheter. En sådan konstruktion 

speglade en verklighet där staten stod över människor. Trots att det var uppenbart att 

flyktingar porträtterades som underordnade, sett till avhumaniserade ord och attribut, 

som Kaufmann, Kuch, Neuhaeuser och Webster (2011) också funnit i sin forskning. 

Även medborgare från EUs medlemsländer användes för att skildra politik. Detta var 

medborgare från andra länder än Sverige, vilka ansågs fientliga gentemot nyanlända. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är det en bekräftelse av 

socialkonstruktionism när ideologier, i detta fall nationalism och rasism, får sin mening 

i diskurser. Oavsett om svenska regeringen kritiserades i flera textstycken porträtterades 

Sverige ändå som ett av de få länder som faktiskt åtgärdar krisen genom 

biståndsinsatser eller regelverk.  

 

Till en början trodde vi att vi skulle finna att flyktingkrisens nyhetsdiskurs präglades av 

en diskurs av en mänsklig katastrof. Alltså att texterna skulle skildra en bild av en 
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global olycka med omfattande förstörelse. När livet i krigets Syrien porträtterades fick 

det ändå inte tillräckligt mycket uppmärksamhet för att väga upp de andra diskursiva 

mönstren som istället använde nyhetsdiskursen för att skapa hierarkiska ordningar 

mellan stater och människor på flykt. Vi fann att krisen användes som ingång till andra 

ämnen som skulle diskuteras, vilket konstruerade krisen till en sakfråga.  

 

Det är intressant att krisen i sig är en situation där människor dör när de flyr från krig 

och terror. Trots detta besvarades våra frågeställningar genom att flyktingkrisen 2015 

egentligen framställdes som en internationell diskussion, istället för en mänsklig 

katastrof. Med det menar vi att Aftonbladet främst uppmärksammar människors åsikter 

om ämnet. Representation har en betydelse i detta sammanhang eftersom medier av 

olika slag agerar som representanter för sina mottagare, enligt Gripsrud (2002). 

Diskussionen i sin helhet visar tecken på att situationen ställer människors värderingar 

och medmänsklighet på sin spets, vilket gör att Aftonbladet agerar som moralkompass 

där vissa åsikter legitimeras och andra inte gör det. 

 

Utifrån det material vi har undersökt går det inte att generalisera hur medier överlag 

konstruerar flyktingkrisen, det går inte heller att generalisera hur Aftonbladets alla 

artiklar gestaltar ämnet. Vi har styrkt det diskursanalytiska forskningsfältet och 

bekräftat att en diskurs är uppbyggd av kommunikativa händelser och diskursordningar. 

Utifrån den forskning som lagt fokus på främlingsskapande, att skilja på oss och dem, 

fanns det en kunskapslucka där en företeelse, istället för människor, inte undersöktes på 

samma sätt. Gripsruds (2002) resonemang kring representation bekräftar den här luckan 

genom att folkgrupper vill bli skildrade i medier, alltså är det ett fokus på människor, 

vilket talar för olika studier av människor som blir representerade. Ett fenomen som 

flyktingkrisen 2015 är inte, som en individ, kapabel att tala om att den vill bli 

porträtterad på ett visst sätt. Dock anser vi att när medier skapar ett officiellt namn för 

en situation som nödställda människor ingår i, skapas utrymme för att ifrågasätta vad 

begreppet agerar täckmantel för. Vi har genererat kunskap som visar att representationer 

av flyktingar, hur texten konstruerar identiteter såväl som relationer och att Aftonbladets 

sociala praktik genomsyrar en övergripande nyhetsdiskurs av flyktingkrisen 2015.  
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7.1 Vidare forskning 

Flyktingkrisen 2015 är frekvent förekommande i Aftonbladets rapportering. Därför 

krävdes det att uppsatsen avgränsades och fick en specifik inriktning. Vissa delar har 

uteslutits ur uppsatsen för att studien inte skulle spreta åt för många håll. Vissa av dessa 

delar är dock viktiga och därför vill vi resonera kring vilka delar vi anser är värda 

ytterligare forskning. 

 

Under arbetets gång uppmärksammades att olika religioner nämndes. Det hade därför 

varit intressant att forska vidare kring om en specifik religion utmärkte sig i svenska 

tidningar och i så fall vilken. Vidare nämndes terrorism och det hade varit intressant att 

undersöka om det fanns ett samband mellan religion och terroristgrupper, exempelvis IS 

i nyhetsrapporteringen. Till följd av diskussionen kring elitkällor vore det intressant att 

göra en kvantitativ studie angående vem eller vilka som får komma till tals i dessa 

nyhetsartiklar. Detta för att undersöka om det finns tydliga mönster om vem eller vilka 

som får möjlighet att uttrycka sig. 

 

Vi skulle även vilja se framtida forskning där rapporteringen om människor undersöks 

mer ingående när det gäller hur de upplever maktstrukturer och normer som finns i 

diskurser. Fairclough menar att det går att se vilka diskurser som är ideologiskt och 

icke-ideologiskt laddade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Därför vill vi att 

framtida forskning kan utveckla detta påstående genom att studera vilka diskurser som 

människor anser bottnar i ideologi eller inte.  
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