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Sammanfattning 
Denna diskursanalytiska studie undersöker hur begreppet flykting konstrueras i svensk 

nyhetspress under tidsperioden 1995–2016. Studien utgår ifrån Laclau och Mouffes 

diskursteori. Den diskursteoretiska metodansatsen har för oss varit en självklar tillgång i vår 

process för att finna element, moment i de diskurser där flyktingen konstrueras. I denna studie 

har 996 rubriker från tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten samt 

Svenska Dagbladet använts vilka lett oss fram till tio övergripande diskurser, flyktingen som 

anonym, flyktingen som person, flyktingen som passivt offer, flyktingen som aktör, flyktingen 

som temporär, flyktingen som permanent, flyktingen som kriminell, flyktingen som hot, 

flyktingen som legitim och flyktingen som ett politiskt verktyg. Vi har visat hur flyktingen i de 

allra flesta artikulationer konstrueras som en homogen och abstrakt grupp, där flyktingen 

dessutom oftast är ett passivt offer. Som ett komplement till den diskursteoretiska ansatsen 

har även statistik gällande diskursernas frekvens förts vilken gett en förståelse för 

diskursernas utveckling. Ur detta kan ses att konstruktionerna av flyktingen ligger stabila men 

att det mediala intresset varierar beroende på andra samhälleliga händelser. 

 

Nyckelord: konstruktioner, diskursteori, Laclau och Mouffes, dagstidningar, 

socialkonstruktionism, flykting, 1995–2016, longitudinell 
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1. Inledning 
En politisk krönikör på Aftonbladet, skriver den 31 mars, 2017 på ledarsidan en krönika under 

rubriken “I en annan tidsanda hade han varit hjälte”. Texten inleds med historien om en man 

vid namn Leif Persson som 1963, med hjälp av svenska pass, smugglade människor ur det 

dåvarande Östtyskland och blev gripen av Stasi. Persson lyckades genom diplomatiska 

förhandlingar bli frisläppt och återvände medtagen till Sverige och fann där sig själv vida 

omskriven och rikskänd. Leif Persson, mannen som hade räddat alla dessa människor ansågs 

vara en hjälte.  

Krönikören kontrasterar sedan denna historia med en annan, snarlik berättelse, om en annan 

man vid namn Fredrik Önnevall, en SVT-journalist som i januari 2015 blev känd då han 

smugglade en 15-årig syrisk pojke till Sverige. När historien uppdagades så blev Önnevall likt 

Persson vida omskriven och rikskänd, dock inte som hjälte utan snarare som kriminell. 

Rasande tv-tittare polisanmälde honom och han dömdes nyligen för sitt brott. Författaren 

avslutar sin krönika med proklamationen:  

I en annan tidsanda hade Fredrik Önnevall varit den hjälte Leif Persson var 

1963. Nu fick han nöja sig med enstaka applåder i media, som då liksom nu 

är tidsandans uttolkare vare sig media är medvetet om det eller inte. 

Ovanstående krönika må vara skriven av en politisk vänstersympatisör utan några tydliga 

försök att presentera en värdeneutral verklighetsbeskrivning men det hindrar honom inte från 

att kittla vår nyfikenhet genom att sätta fingret på några intressanta aspekter. Aspekter som vi 

menar berör verkligheten och dess beskaffenheter. Hur kommer det sig egentligen att två 

stycken, på många sätt likartade gärningar får så olika reaktioner och konsekvenser? Är inte 

denna utförda handling, år 1963, densamma som den som uträttades 52 år senare?  

Låt oss först placera dessa handlingar i sina respektive sammanhang. Om vi tänker oss det 

politiska klimatet i Sverige 1963 så hade Socialdemokraterna suttit i regering i över 30 år där 

Sverige, tillsammans med hela Europa befann sig i en period av snabb ekonomisk tillväxt. 

Mänskliga rättigheter var ett centralt tema och slagordet på demonstranternas läppar, inte 

minst angående USA:s tvivelaktiga intåg i Vietnam. Detta i skuggan av andra världskriget och 

förintelsen. Det kalla kriget baserat på kommunistiska och kapitalistiska ideologier med 

Sovjetunionen och USA i spetsen hade pågått länge med ett tudelat Europa präglat av den så 

kallade Järnridån som resultat. Berlinmuren var rest sedan två år tillbaka och det var här, i 

konfliktens “epicentrum” där Nato mötte Warszawapakten och Östtysklands säkerhetstjänst 

Stasi arbetade frenetiskt med att skydda Östblocket mot västerländska influenser, som Leif 

Persson smugglade människor från öst till väst.  

Denna “tidsanda” skiljer sig ganska så markant från hur det såg ut för två år sedan, 2015. 

Socialdemokratins tidigare dominans fick sitt slut 1976 och det politiska rummet har sedan 

dess präglats av mer individualistiska och nyliberala tongångar vilket kan exemplifieras med 

Margareth Thatchers proklamation år 1987: "There is no such thing as society. There are 

individual men and women, and there are families". När Fredrik Önnevall smugglade den 

unga syriska mannen till ett Sverige, var det i en tid av global ekonomisk 
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konjunkturåterhämtning i efterdyningarna av den finansiella krisen från 2007–2008. Rådande 

politiska motsättningar handlar nu istället om den radikala islamismen och dess krig mot 

“Väst”. En tid där terrorhandlingar slagit rot i minnet hos den västerländska befolkningen.  

Att Perssons och Önnevalls handlingar mötte helt motsatta reaktioner blir när de placeras i 

sina respektive sammanhang inte helt orimliga. Faktum är att båda dessa reaktioner, i vår 

mening, är likvärdigt berättigade och adekvata. Detta för att ett socialt fenomen endast kan 

förstås i förhållande till rådande tid och rum. Att smuggla människor är således en “tom” 

handling utan “essens” eller universell mening i sig självt. Den tillskrivs olika mening inom 

de olika sammanhangen. För att bättre förstå reaktionerna menar vi att man inte bara måste 

förstå vad Persson och Önnevall gjorde, det vill säga att i smyg transportera människor från A 

till B utan kanske framförallt förstå tanken om vem man transporterade. Idéerna om vilka 

flyktingarna är blir här centralt.  

Placerat i 1963’s rådande konflikt mellan diskurserna kommunism och kapitalism så kan vi 

tänka oss att Perssons handling att rädda dessa kommunistiska flyktingar ses som en viktig 

seger för kapitalistiska ideal där flyktingen konstrueras som en bricka i det politiska spelet. 

Att Önnevall till skillnad mot Persson blir framställd som en brottsling eller som oansvarig är 

rimligt om man kopplar den till diskursen om terrorhotet vilket innebär att varje flykting kan 

ses som en potentiell terrorist. Vikten av ett systematiskt mottagande med registrering och 

identifiering av varje enskild individ är således av yttersta vikt för vår nationella säkerhet. 

Denna nationella säkerhet är precis vad Önnevall genom sitt agerande äventyrar.   

Poängen är att vi här ser två olika konstruktioner av handlingen men också två olika 

konstruktioner av flyktingen, vilka båda är lika “sanna” i förhållande till sina egna respektive 

logiker. Vad som är viktigt för oss att betona är de olika implikationer som dessa olika 

diskurser får för fortsatta förhållningssätt och handlingsramar vilket blir tydligt i hur Persson 

och Önnevall i media faktiskt framställs och slutligen blir bemötta.  

I dagens samhällspolitiska sammanhang har “flyktingen” tilldelats ett otroligt stort politiskt 

och medialt utrymme. Flyktingar är inte längre bara en biroll i skuggan av större politiska 

maktkamper utan spelar idag snarare en av huvudrollerna i den allmänna samhällspolitiska 

debatten. Med utgångspunkt i denna flyktingpolitiska debatt upprättar vi specifika 

institutioner, boenden, utbildningar, yrken och program. Idén om flyktingen har en viktig del i 

hur vi organiserar upp samhället, inte bara nationellt eller internationellt utan även på 

supranationell nivå som inom till exempel inom den Europeiska Unionen.   

Fastän att flyktingar är en sådan integrerad del i organiserandet av samhället och dess 

institutioner så är det ganska få människor i konkreta situationer som aktivt interagerat med 

de som konstrueras som just detta. Trots denna brist på förstahandsinformation så har ändå i 

princip alla någon form av uppfattning om flyktingsituationen och människorna det innefattar. 

Men om de inte fått denna kunskap genom egna erfarenheter, vart kommer den ifrån?  

I likhet med Anthony Giddens (2014 [1991], s. 34) vill vi påstå att majoriteten av mänskliga 

erfarenheter de facto är förmedlade. Vi får kunskap förmedlad till oss hela tiden. Genom 

vännernas berättelser, föreläsningar i klassrummet eller på facebookflödet i mobiltelefonen. 

För Giddens så spelar framförallt medierna en central roll i det moderna samhället, inte bara 

på så vis att de avspeglar verkliga händelser eller objekt, utan också för att de bidrar till att 

forma dem. Vi anser därför att det är av yttersta vikt att undersöka just hur den mediala bilden 

av flyktingen har sett ut i Sverige, det vill säga vilken kunskap som förmedlas. Låt oss återgå 
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till aftonbladets krönika med en fråga: om det inte hade varit för media, vem skulle då känt till 

Persson och Önnevall?  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur flyktingar framställs i media över tid. Tanken 

bygger på grundantaganden om att flyktingen är en social konstruktion, det vill säga en social 

kategori som skapas genom att vi språkligt tilldelar den olika innebörder och mening i 

förhållande till det samhällspolitiska samhällsklimat som för tillfället råder. Begreppet är en 

arena för kamp mellan människors och sociala gruppers skiftande synsätt baserat på deras 

olika intressen och behov där media, menar vi, är en viktig kunskapsförmedlare med stor 

inverkan på människors allmänna verklighetskonstruktion, i detta fall rörande kunskap om 

flyktingar. Vi avser arbeta utifrån följande frågeställning: 

Hur konstrueras flyktingen i svensk nyhetspress mellan åren 1995–2016? 

Denna huvudfråga kan brytas ner i flera delfrågor: Vilka diskurser är mest förekommande i 

förhållande till flyktingbegreppet? Är konstruktionerna stabila över tid eller sker det 

förändringar? Och om så är fallet, när sker dessa och på vilket/vilka sätt?  

Genom att kartlägga hur den svenska dagspressen framställer flyktingar så hoppas vi på att 

med denna studie kunna bidra till en ökad förståelse kring det socialas konstituering och visa 

på hur de sätt som vi framställer verkligheten på får implikationer för hur vi också förhåller 

oss till den. Vi vill, genom att belysa flyktingbegreppets uppbundenhet i tid och rum, kunna 

problematisera den essentialism som vi anser präglar människors syn på sig själva och andra 

idag. En essentialism som förvisso tillhandahåller oss en karta och kompass för när vi 

navigerar genom livet men som också omvandlar en stor del av våra sociala kategoriseringar 

till förgivettagna sanningar. Dessa “sanningar” kan, om vi inte är vaksamma, riskera att agera 

både domare och bödel där de som blir “namngivna” i denna sanningens namn ges få chanser 

till motstånd. För vem kan göra motstånd mot sanningen? Man är det man är. Trots allt, 

smugglar man människor över nationella gränser så är man ju inget annat än kriminell. Eller 

var det hjälte? 

2 Disposition 
Fram tills detta kapitel har inledning och syfte för denna studie behandlats och lett vidare till 

detta, där upplägget för studien presenteras. Kapitel 3 syftar till att ge en översikt av den 

forskning som redan gjorts där flyktingens kontingens, flyktingen som den andre och 

flyktingen och media är teman som avhandlas och slutligen sammanfattas. Kapitel 4 behandlar 

det teoretiska ramverk som varit gällande för denna uppsats där det bland annat redogörs för 

socialkonstruktionism, språk och den diskursanalytiska ansats vi tagit med oss i studien. 

Kapitel 5 behandlar den diskursanalytiska metoden vi för denna studie använt. Vi redogör för 

urvalsförfarandet, datainsamling och analys och avslutas med att behandla frågor rörande etik 

och reflexivitet. I kapitel 6 presenteras vårt resultat vilket tematiserats in i följande teman: den 

grå massan, agens, flyktingen och samhället och övriga. Tematisering har för oss varit 

nödvändiga för att skapa struktur och tydlighet till uppsatsen då vi upptäckte att det i stort sett 

alltid råder motstridiga diskurser. Varje tema karaktäriseras således av två stycken 

antagonistiska, det vill säga motsägande, diskurser. Därefter presenteras en fristående enhetlig 
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diskurs: flyktingen som ett politiskt verktyg och fortsätter med en överblick av konstruktionens 

utveckling. Dessa teman avhandlas och beskrivs på ett empirinära sätt med tonvikt på 

artikulationer från de tidningar vi studerat. Därefter följer, i kapitel 7, en diskussion där vi 

kopplar samman de olika delarna i uppsatsen med varandra.  

3. Tidigare forskning 
I kapitlet som följer avser vi återge en bild av det forskningslandskap som för oss 

utkristalliserats, detta genom att sammanfatta den forskning gällande konstruktionen av 

flyktingen som vi tagit del av, i olika teman. Då vi gjort denna sökning har tre olika teman 

framträtt som mest påtagliga vilka vi valt att kalla Flyktingens kontingens, Flyktingen som 

“den andre” samt Flyktingen och media vilka var och en presenteras nedan. 

Forskningsartiklarna denna del bygger på har sökts via sökmotorerna Discovery, Sociological 

Abstracts och Swepub med sökorden Refugee, flykting*, media, konstruktion*, construction.  

3.1 Flyktingens kontingens  
Flyktingen som begrepp och dess innebörd framstår i den forskning som vi tagit del av som 

kontingent. Flyktingen “är” något men inte av nödvändighet. Vad flyktingen är beror på de 

tillskrivna egenskaper och tolkningar av dessa snarare än något faktiskt. 

Yoosun Park (2008) undersöker genom diskursanalys hur de vetenskapliga tidskrifterna The 

proceedings of the national conference of social work, The survey midmonthly: journal of 

social work, Social service review och The family, till vilka läsekretsen utgörs av 

socialarbetare, skrivit om flyktingar. Park menar att det finns en skillnad i hur flyktingen 

konstrueras i USA före och under andra världskriget det vill säga, från 1900 fram till 1957, 

samt att flyktingen värderas olika beroende på varifrån denne kommer. Åren före krigstiden, i 

temat Valorizing the refugee ideal, porträtteras flyktingen som en tillgång för nationen vilket 

härrörs till teknologiseringen och behovet av arbetskraft i USA. Under denna tidsperiod sker 

även en tydlig värdering av flyktingarna beroende på deras härkomst där de flyktingar som 

kommer från norra och västra Europa värderas högst medan de som härrör från södra och 

östra Europa ses som problematiska och icke-önskvärda. Under andra världskriget förändras 

diskursen och flyktingskapet förknippas, i temat Problematizing the refugee, nu istället med 

problem. Flyktingar konstrueras som den mest problematiska delen av befolkningen och som 

bittra, rädda och hjälplösa utan den särskiljning av härkomst som tidigare skett. Flyktingen 

generaliseras till att vara skadad för livet och utan möjlighet till habilitering, där ingen 

skillnad görs i huruvida individerna varit utsatta för lidande i hemländerna. 

Alice Szczepanikova (2011) menar att flyktingen utgör ett politiskt verktyg vilket används för 

att främja nationens intresse.  I denna artikel, där Szczepanikova utifrån 161 semistrukturerade 

intervjuer och kunskap i politiska processer genomför en teoretisk analys av hur flyktingar 

används inom politiken, sker en tillbakablick till tiden innan Sovjetunionen upplöstes och 

“järnridån” rämnade. Intervjuerna genomfördes med flykting administrativa tjänstemän från 

Tjeckoslovakien samt representanter från organisationer arbetandes med flyktingar. Många 

medborgare i dessa kommuniststater var inte förföljda men de flydde för att förbättra sin 

ekonomiska status vilket inte gav dem flyktingstatus enligt Genevekonventionen. Vad 

Szczepanikova menar är att Västvärlden hade i sitt intresse att ideologiskt och ekonomiskt 

försvaga östblocket och började därför lätta på restriktionen om ekonomiska skäl, vilket gav 
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de flesta flyktingstatus. Detta användande av flyktingar var ingen ensidig aktion utan 

användes även av östblocket. Tjeckoslovakien hade inte skrivit under 1951 års 

Genèvekonvention men utformade istället egna lagar som efterliknade konventionen och gav 

flyktingstatus bland annat åt de utlänningar som förföljdes på grund av deltagande i kampen 

för arbetares rättigheter, till de som deltagit i frihetsrörelse, arbetat i vetenskapens namn eller 

på annat sätt försvarat världsfreden. Även under kalla kriget användes flyktingstatus som ett 

politiskt verktyg från båda sidor. Människor från båda sidor åberopade flyktingstatus som ett 

sätt att visa omvärlden att den andra sidan dels begick krigsförbrytelser men även som ett sätt 

att visa på den egna sidans överlägsenhet genom att tillskriva flyktingstatus åt motståndarna. 

Detta menar Szczepanikova är att utnyttja flyktingar som politiska verktyg med avsikt att 

påverka världspolitiken, men även som instrument för att främja den egna nationens 

utveckling och intressen. 

Edgerly (2011) har genom Speech code theory studerat lokala-, regionala- och nationella 

nyhetstidningar från 50 olika stater samt transkriberingar av nyhetssändningar i kanalerna 

ABC, CBS, NBC, FOX news, NPR och PBS i USA. Edgerly belyser även hon den kontingens 

som här förknippas med begreppet flykting. Orkanen Katrina slog till med full kraft in över 

New Orleans och Gulfkusten, och försatte enorma mängder människor i något som kan liknas 

med en krigszon. Hem, vägar, butiker och viktiga samhällsfunktioner slogs ut eller förstördes, 

människor tvingades till “flykt” från dessa områden för att söka skydd och härbärge på andra 

platser. Amerikansk massmedia rapporterade kontinuerligt från dessa områden samt om de 

drabbade människorna genom att konstruera dessa som flyktingar vilket kom att väcka ilska 

och avsky från befolkningen mot medierna. Många tolkade mediernas ordval som beroende 

på att majoritetsbefolkningen i detta område utgjordes av svarta. Amerikanerna menade att 

detta var en felaktig bild som medierna sände ut. Nedan följer ett citat som visar på den ilska 

mediernas ordval väckte. 

“As an afro-american woman whose ancestors are native of Louisiana, I am 

appalled and outraged by the media referring to the homeless victims of 

Katrina´s devastation as “refugees”. These are taxpaying citizens who were 

born in the United States. The only ship I remember my ancestors arriving 

on was the death ship of slavery that sailed to America” (Insändare citerad i 

Edgerly, s 317). 

Flera journalister försvarade ordvalet flykting med den i mångt och mycket liknande situation 

som offren här befann sig i och den situation andra människor på flykt har. Motståndarna till 

konstruktionen av dessa offer som flyktingar konstruerade istället offren som amerikanska 

medborgare som fallit offer för en naturkatastrof. En slutsats som i denna artikel görs är att 

gemene man i USA kopplar flyktingen till den tredje världen men även att flyktingskapet 

kopplas till en rörelse från ett land till ett annat. Ytterligare en tolkning av ovanstående citat 

tyder även på en konstruktion av flyktingen som en individ som inte betalar skatt och som är 

född utanför nationen. 

Kirkwood, Mckinlay och Mcvittie (2013) analyserar genom diskursanalys av 42 intervjuer 

med människor bosatta i Glasgow - som vid den tiden var den mest flyktingtäta orten i UK - 

och som på olika sätt var involverade i flyktingar, hur plats-identiteten för den som kallas 

flykting skänker legitimitet åt den samme. I analysen växte tre teman fram: Those that 

justified their presence through portraying their countries of origin as dangerous, Those that 

justified their presence through portraying them as benefiting the host society och Those that 

resisted their presence through portraying the host society as unable to support them. Det 
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förstnämnda temat handlar om då flyktingen kopplas till platser förknippade med faror, tex. 

krigshärjade länder och områden ses flyktingen vara en genuin flykting av befolkningen i 

värdlandet. Om densamme inte kopplas till dessa områden uppstår istället ett kritiskt 

förhållningssätt oavsett om individen riskerar att utsättas för till exempel förföljelse i 

hemlandet. Enligt Kirkwood et.al (2013) bidrar även konstruktionen av hemlandet som en 

farlig plats till att konstruera värdlandet som en säker plats och därmed en legitim nation för 

flyktingar att söka sig till. Det andra temat handlar om att flyktingen sågs som en möjlighet 

till att städa upp i områden som kännetecknats av kriminalitet och missbruk. Detta förklaras 

av att då flyktingar flyttade in i dessa områden tvingades kriminella och missbrukare ut ur 

fastigheter och bort från området. I dessa områden skedde således ett rättfärdigande av 

flyktingmottagande i kontrast till andra social svaga grupper. Det tredje och sista temat 

handlar om områden där flyktingar redan finns. I dessa områden kunde ett rättfärdigande av 

ytterligare flyktingar inte ske. Att flyktingen nekades tillträde utlöste en slags 

försvarsmekanism där flyktingen la över skulden på samhället genom att argumentera för att 

samhället har sådana brister som gör det omöjligt för samhället att ta emot fler flyktingar. 

3.2 Flyktingen som “den andre” 
Den forskning som tidigare gjort inom detta fält har mer eller mindre genomsyrats av vad vi 

kallar för flyktingen som “den andre” och som avvikande från de vanliga, oss. Detta tar sig 

uttryck på olika sätt och hittas såväl hos flyktingarna som hos lokalbefolkningen själva. 

Marie Lacroix (2004) menar, efter att ha genomfört en etnografisk studie baserad på åtta 

stycken djupintervjuer med flyktingar från olika delar av Afrika och som varit i Canada i 

minst två månader, under temat The point of rupture: Beginning of a new subjectivity, hur 

flyktingen upplever ett dikotomt förhållande mellan den nya och den gamla identiteten. 

Samtliga respondenter som hon intervjuat vittnar om att när människan bryter upp med sitt 

gamla liv och träder in i flyktingskapet så innebär det ett skapande av sig själva som ett nytt 

subjekt och att detta skapar en förvirring och osäkerhet på vad denne är. Denna dikotomi 

menar Lacroix uttrycker sig även i att trots att flyktingarna i hennes studie själva identifierar 

sig som flyktingar talar om flyktingar i tredje person men sig själva i första person, vilket 

tolkats bero på den förvirring om “vem man är” som uppstår med flyktingskapet. Som 

Lacroix menar förvärras även denna identitetsförvirring av den byråkrati som omgärdar 

flyktingen. Flyktingar i Canada ska bevisa att de är flyktingar, vilket ska ske med hjälp av 

bland annat intervjuer. Problemet är som Lacroix menar det att denna förvirring där 

flyktingen pratar om sig själv i tredje person också kan leda till misstro från byråkratin och 

därmed ha negativa konsekvenser för flyktingen. 

Att flyktingen upplever en slags spricka stöds även av Ulrika Wigg (2008). Genom hennes 

livsberättelseforskning som bygger på djupintervjuer med 8 respondenter från Bosnien och 

vars syfte varit att undersöka unga människors erfarenheter av att bryta upp från sitt hemland 

och tvingas börja om i ett nytt land då man fortfarande går i skola, framträder, i avsnittet En 

kluven identitet, ett kluvet förhållande mellan sin egna kulturella identitet och den kultur de 

nu kommit till. Den kluvenhet som de upplever uppkommer i mötet med landets befolkning: 

“Amel förhåller sig till sin bakgrund och sin identitet på ett ganska kluvet 

sätt. Han tycker om Sverige och är tacksam för de möjligheter han fått här. 

Samtidigt känner han sig inte helt hemma här och känner sig mer som 

bosnier än svensk. [...] När han först kom till Sverige så märkte han att det 
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sätt han agerade på irriterade eller skrämde svenskarna omkring honom. Då 

bestämde han sig för att börja studera svenskar i olika situationer för att lära 

sig hur man ska bete sig för att inte sticka ut för mycket. [...] Då ställde han 

sig liksom utanför de sociala interaktionerna och försökte observera hur folk 

gjorde i Sverige, till exempel hur man hälsar på varandra”. (Wigg, 2008) 

Det tycks som att behovet av att passa in i samhället skapar en rädsla för att sticka ut och 

därmed framstå som något annat, den andre. Kulturella normer och handlingsmönster som 

flyktingar har med sig kolliderar med värdlandets normer och handlingsmönster vilket tvingar 

flyktingen till förändring. Att tvingas till denna typ av förändring tycks skapa en slags 

förvirring kring individens platsidentitet. Amel har lärt sig den bosniska kulturen och normen 

vilket gett honom handlingsramar som krockar med de svenska handlingsramarna och således 

ses som avvikande. Avvikandet blir ett slag måttstock som säger att det bosniska inte är 

önskvärt. Amel hamnar således i en interpersonell konflikt mellan det faktum att han är 

bosnier och att dessa handlingsramar är avvikande vilket gett upphov till den kluvenhet som i 

citatet vittnas om. 

Keevallik (2012) har även han, genom lingvistiska studier av bild och ljudinspelningar utav 

några estniska familjer boendes i Sverige, sett tecken på den annanhet som temat här handlar 

om. I hans studie yttras detta av en balansgång mellan den estländska identiteten och den 

svenska identiteten. Trots att de familjer han följt bott i Sverige i mer än 60 år sker 

kontinuerligt ett slags förhandlande mellan de olika identiteterna vid interaktion med både 

etniska svenskar och etniska estländare. Förhandlandet av den estländska identiteten sker 

alltid i kontrast till svenskar vid interaktion andra estländare. Med detta menas att personen 

framhäver sina estniska kulturellt betingade handlingar och samtidigt påvisar att denne är 

estländare och inte svensk genom att påvisa svenskarnas seder. Samtidigt används det svenska 

språket som en slags garanti till svenska identiteten då interaktionen sker med svenskar och då 

individerna konstruera sin svenska identitet. Detta skapar en medveten annanhet som hela 

tiden gör sig påmind och som påverkar individens identitetsskapande.  

3.3 Flyktingen och media  
Ytterligare ett tema är flyktingars och asylsökandes underrepresentation inom olika medier 

och berör mediernas roll i reproduktionen av samhällshierarkier. Majoritetsbefolkningen och 

samhällselitens perspektiv sätts hela tiden i det främsta rummet medan minoriteten negligeras. 

Van Dijk (1991, s. 253) har utfört en multidisciplinär studie med namnet “Racism and the 

Press” där han i de fem största tidningarna i England undersökt hur media genom olika 

mekanismer reproducerar rasistiska strukturer. Med hjälp av en kombination av 

innehållsanalys och diskursanalys har han analyserat 2755 nyhetsrubriker genom att titta på 

vilka ämnen som kopplas samman med “ras” och frekvenserna av dessa ämnen. Han 

undersökte sedan hur dessa ämnen konstruerar minoritetsgrupper.   

Van Dijk finner att minoriteter ständigt kopplas till ett fåtal stereotypiska ämnen som 

immigrationsproblem, kriminalitet, våld (framförallt upplopp), och etniska relationer som 

diskriminering medan andra ämnen som politik, sociala frågor och kultur är 

underrepresenterade. Detta menar Van Dijk är resultatet av att det är samhällseliten som till 

störst del styr bilden av minoriteter genom medierna där han i denna reproducerande process 
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framförallt lyfter fram chefredaktörernas ansvar då dessa besitter det högsta ansvaret och 

således sätter dagordningen.  

Denna bild får även stöd av Edström och Nordberg (2005) i deras avsnitt “Det villkorade 

medierummet. En diskussion om genrer, makt och mångfald” vilket är en del av en rapport till 

regeringen från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram tillsatt den 7 

december 2000 vars uppdrag varit att beskriva och förklara fördelningen av makt och 

inflytande mellan delvis invandrare och infödda samt delvis även mellan infödda och personer 

med invandrade respektive infödda föräldrar.  

Den övergripande frågan som Edström och Nordbergs utgått ifrån är; “Vilka medievillkor 

hindrar respektive främjar personer med utländsk bakgrund?” från vilket man under vecka 

sex, år 2000, har studerat minoriteters medverkan inom olika typer av medier som 

nyhetstidningen Dagens nyheter, radioprogrammet Sveriges radios nyhetsprogram och TV-

programmet SVT. Man undersökte utifrån ett köns- och elitperspektiv vilka genrer som 

minoriteter medverkar i och kring vilka ämnen. Man har utöver detta även undersökt dessa 

mediers organisationsstruktur som exempelvis etnisk mångfald bland personal.  

Författarna kommer fram till att nyhetsgenren, vilket man anser är den mest normerande, det 

vill säga mest “seriös” på så vis att denna avhandlar ämnen med högt epistemologiskt värde, 

endast utgår ifrån maktelitens perspektiv på bekostnad av minoriteter. Minoriteter lyfts 

mestadels fram inom ämnen som kriminalitet och skärpt flyktingmottagande. Minoriteter gavs 

dock ett större medialt utrymme inom genren populärkultur där deras egna röster kom fram 

oftare kopplat till ämnen som mat, musik och nöje. Minoriteter utesluts, menar författarna, ur 

den samhällspolitiska debatten och får endast tillträde till mindre seriösa arenor.  

Likt Van Dijk menar Edström och Nordberg att ett stort hinder för inkludering av minoriteter 

är att redaktörerna besitter makten att välja vilka som skall få medverka och vilka ämnen som 

skall uppmärksammas där debattörerna nästan uteslutande tillhör samhällets etablerade 

institutioner: företrädare för politiska partier, myndigheter och organisationer vilket innebär 

att röster från minoritetsgrupper negligeras. Aktörerna inom det offentliga samtalet befinner 

sig enligt dem i en ständig “kollegial” relation till varandra. De utan makt har inte några 

medier till sitt förfogande men dem som redan har makt får mer makt genom medierna. 

Även Brune (2006) belyser denna relation mellan medier och andra etablerade institutioner i 

den statliga utredningen “Mediernas vi och dom” om diskursiv diskriminering i vilket 

innehållet i Dagens nyheter, Sydsvenskan och Aftonbladet analyserats genom diskursanalys 

under en tvåveckorsperiod under våren 2005.  

Brune kommer fram till att det sker en rutinmässig diskriminering i nyhetsvärderingen som 

innebär att triviala brott får nyhetsvärde just för att de kan knytas till stereotyper om “de 

Andra”. Detta menar hon beror på att stora delar av den bild ’vi’ får via medierna av Sverige 

som invandringsland och mångetniskt samhälle har sitt ursprung i framförallt polisiära 

verksamheter och perspektiv där detta symbiotiska förhållande mellan nyhetsmedier och 

poliskällor. Detta fungerar, menar hon, som ett stort hinder för en inkluderande journalistik 

som skall ge en röst åt de utsatta samt premiera mänskliga rättigheter.  
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen kan, menar vi, delas in i tre teman; flyktingens kontingens, 

flyktingen som “den andre” samt flyktingen och media. 

Inom temat flyktingens kontingens så visar studier gjorda av Yoosun Park (2008), Alice 

Szczepanikova (2011), Kirkwood, Mckinlay och Mcvittie (2013) och Edgerly (2011) hur 

flyktingbegreppet hela tiden är under förhandling vars definition varierar utifrån tid och plats 

samt utifrån olika aktörers syften och intressen. Att flyktingskap inte på något sätt är givet.  

Flyktingar kan vid en tidpunkt ses som heterogen grupp människor innefattande vissa 

specifikt eftertraktade grupper av god arbetskraft eller senare som en generaliserad grupp 

präglad av skador utifrån tidigare lidanden, utan någon möjlighet till återhämtning. De kan ses 

som olika legitima i förhållande till idéer om ursprungsland, samhällsnytta och resurser. De 

kan även användas som ett verktyg inom internationella och politiska motsättningar där 

begreppets definition modifieras och revideras med syfte att generera specifika resultat samt 

vara ett ämne för öppen konflikt mellan interpellatörer och interpellerade, det vill säga mellan 

de som identifierar andra som flyktingar och de identifierade själva.   

Inom temat flyktingen som “den andre” så redogörs studier gjorda av Marie Lacroix (2004), 

Ulrika Wigg (2008) och Keevallik (2012) vilka samtliga, genom att undersöka flyktingars 

egna syn på sitt identitetsskapande, visar på hur de av andra och också av sig själva 

konstrueras som “de” som är annorlunda och avvikande från majoriteten eller de “normala”. 

Detta manifesteras hos respondenterna i form av förvirring, kluvenhet och konstant 

förhandling mellan sin nya och gamla nationella identitet innefattande olika typer av 

handlingsramar där beteenden som tidigare ansetts normala plötsligt definieras som onormala 

och konstiga.  

Det tredje temat, flyktingen och media, baseras på studier gjorda av Van Dijk (1991), 

Edström och Nordberg (2005) samt Brune (2006) och handlar om hur medier bidrar till 

reproduktionen av samhällselitens samt majoritetsbefolkningens verklighetskonstruktioner på 

bekostnad av olika minoritetsgrupper perspektiv och röster.  

Enligt de olika författarna så besitter redaktörerna makten att välja vilka som skall få 

medverka och vilka ämnen som skall uppmärksammas där debattörerna nästan uteslutande 

tillhör samhällets etablerade institutioner. Medierna och samhällets etablerade myndigheter 

kan sägas ha en kollegial relation till varandra vilket innebär att flyktingars egna röster 

ständigt negligeras.  

3.5 Denna studies bidrag 
Vi tycker vi oss se en kunskapslucka i hur flyktingen konstruerats i svensk nyhetspress i 

modern tid, åtminstone de senaste tio åren. Brune, Edström och Nordberg, liksom vi, 

fokuserar på svensk medias produktion och reproduktion av verklighetskonstruktioner där den 

senaste studien är från år 2006. Vi hoppas i det avseendet med denna studie kunna 

komplettera den kunskapen då vår studie har ett mer omfattande tidsspann som delvis täcker 

in tidsperioden för deras studier men också undersöker perioden mellan 2006 och 2016. Detta 

är för oss en viktig lucka att fylla då mycket har hänt i Sverige och omvärlden som skulle 

kunna ha implikationer för medieproduktionen. Med ett nationellt fokus skapas även 
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möjlighet till jämförelse av likheter och skillnader med internationell forskning exempelvis 

Van Dijk studie vars val av metod på många sätt liknar vår egen. Det blir, tycker vi, intressant 

att se hur vårt resultat ställer sig i förhållande till hans studie utförd för snart trettio år sedan.  

4. Teori 
Vi har i denna uppsats valt att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och en 

diskursanalytisk metodansats, närmare bestämt Laclau och Mouffes diskursteori. Vi kommer 

inleda detta avsnitt med att ge en utförlig redogörelse om vad socialkonstruktionism och 

diskursanalys innebär samt språkets vikt inom detta perspektiv för att sedan närmare avhandla 

Laclau och Mouffes specifika inriktning och teoretiska bakgrund som kallas för diskursteori 

med fokus på deras säregna syn på diskurs och tillhörande nyckelbegrepp som 

ekvivalenskedja, artikulering, det diskursiva fältet, flytande signifikant, antagonism, ideologi 

och hegemoni. 

 4.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism kan sägas vara ett paraplybegrepp som rymmer en mängd olika 

teoretiska perspektiv och inriktningar positionerade inom olika vetenskapliga traditioner med 

stor variation gällande intressen och analysnivåer som till exempel psykologi, lingvistik och 

sociologi. Samtliga dessa perspektiv har trots sina skillnader, inom detta 

socialkonstruktionistiska paraply, enligt Burr (2015 [1995], s. 2) fyra gemensamma 

epistemologiska grundantaganden; kunskap är historiskt och kulturellt betingat; den skapas 

och upprätthålls genom sociala praktiker; den upprättar specifika handlingsramar; samt att 

förgivettagen kunskap bör ses på med kritiska ögon.  

Att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär att man anammar en syn på 

verkligheten som mångfacetterad och anti-essentialistisk (Burr, 2015 [1995], s. 6). Detta 

betyder att världen inte är som den är av nödvändighet, oberoende av någon som betraktar 

den. Den har ingen universell “sanning”, det vill säga en inneboende mening i sig självt. 

Börjesson och Palmblad (2007, s. 9) beskriver det som att det utifrån detta perspektiv “inte 

kan finnas en versionsfri eller oberoende verklighet” utan att kunskap, i linje med Burrs 

grundantagande, är konstruerade genom social interaktion. 

Kopplat till vår studie kan vi säga att begreppet “flykting” inte är något objektivt som bara 

finns där “ute”. Det är en social och kulturellt präglad kategori möjliggjord av vår tids 

världsåskådning. En idé som vi skapat och tillskrivit vissa specifika egenskaper och attribut, 

inte av nödvändighet utan genom sociala förhandlingsprocesser. Detta innebär att denna 

sociala kategori skulle kunna konstrueras helt annorlunda eller inte nödvändigtvis behöver 

existera alls.  

Denna uppfattning kan av många ses som absurd eller till och med provocerande men vid 

närmare eftertanke blir den inte lika enkelt att förkasta. Låt oss spekulera lite kring 

exempelvis idén om nationalstaten och dess gränser. Hur skulle man definiera 

flyktingbegreppet om dessa abstraktioner inte fanns? Utan tydliga gränser om var man flyr 

ifrån och flyr till, idéer om rätten att bebo och uppehålla sig på en specifik plats samt de 

identiteter som vi kopplar till geografisk positionering, så skulle en persons 

positionsförändring från punkt A till punkt B med stor sannolikhet talas om och hanteras 
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annorlunda. Dessa ovanstående idéer är dock så djupt förankrade i oss att det är svårt att tänka 

sig andra alternativ.  

4.2 Språk 
Utifrån ovanstående beskrivning av verklighetens ontologi så blir det svårt, om inte omöjligt, 

att undgå språkets roll i det hela. Den socialkonstruktionistiska uppfattningen av språket 

skiljer sig ganska så radikalt från den vardagliga synen där orden som vi yttrar anses spegla 

något essentiellt och pre-existerande. Alltså att jag med ordet speglar något objektivt som 

redan finns där. Denna konventionella språksyn bygger på psykologiska tankesätt och 

begreppsramar vilket socialkonstruktionismen menar underskattar dess betydelse i förhållande 

till människors levnadsvillkor. Språk kan istället sägas vara grunden till hur vi kategoriserar 

och upplever vår verklighet, det vill säga att vi skapar vår verklighet utifrån språkets struktur 

(Howarth, 2007, s. 25). Språk är inte bara en del av att vara människa utan för 

socialkonstruktionismen kan man snarare säga att det är vad som skiljer oss från djurriket och 

gör oss till människor (Burr, 2015 [1995], s. 52).  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 15) är det, för socialkonstruktionismen, 

genom språket som vi ges tillträde till verkligheten vilket dem menar baseras på de 

språkfilosofiska perspektiven strukturalism och poststrukturalism. Strukturalismen, grundat 

av den schweiziske språkforskaren Ferdinand Saussure, menar att människans 

verklighetsuppfattning bestäms av hur strukturen av språket är sammansatt.  

Han delar upp språket i två delar, langue och parole där förstnämnda är själva språkstrukturen 

och det sistnämnda är hur människor använder denna språkstruktur i konkreta situationer. För 

Saussure är langue det viktiga att studera då denna styr parole. Parole kan, av människor, 

användas mer eller mindre korrekt vilket gör det svårt att studera. 

Saussure utgår ifrån att tecken som hänvisar till ett specifikt objekt är godtyckligt, det vill 

säga att det inte finns någon naturlig koppling mellan signifikant (tecknet) och signifikat 

(objektet), vilket han belyser med principen ”språk är form inte substans” (refererad i 

Howarths, 2000, s. 28). Tecken får mening endast i förhållande till andra närliggande tecken i 

langue där uppfattningen av vad något är hela tiden skapas i förhållande till vad det inte är.  

Kopplat till vårt flyktingbegrepp (signifikant) så skulle Saussure alltså säga att denna är en 

form utan innehåll, det vill säga utan någon naturlig koppling till den person (signifikat) som 

den refererar till. För att förstå vad en flykting “är” måste man alltså undersöka det tecken 

som tilldelats detta specifika “objekt” och de närliggande tecken som sätts i paritet till detta 

som exempelvis invandrare, svensk eller ekonomisk lycksökare. Samtliga dessa ger enligt 

Saussure tecknet flykting mening genom att påvisa vad denna inte är. 

Poststrukturalismen kan ses som en modifikation av Saussures strukturalism vilket man delvis 

anser vara essentialistisk, där langue ses som ett slutet system, i vilket tecken mer eller mindre 

permanent förutsätts stå i ett bestämt förhållande till varandra, där distinktionen mellan langue 

och parole är överbetonad samt att langues enkelriktade inverkan på parole anses för 

deterministisk. Den anses också för statisk då den inte på ett tillfredsställande sätt kan 

redogöra för språklig utveckling över tid. För att konkretisera kritiken med hjälp av ett 

exempel så innebär detta att flyktingen, inom strukturalismen, alltid skulle konstrueras på i 

princip samma sätt då språkets struktur anses vara mer stabil. Istället menar man att språkets 
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struktur är mer dynamisk där ett och samma tecken kan få en varierad innebörd beroende av 

sammanhang där människor genom parole kan förändra langue. Flyktingen kan alltså besitta 

olika meningsinnehåll och förändras i förhållande till hur begreppet används inom olika 

konkreta sammanhang. Man kan uttrycka skillnaden som att parole inom strukturalismen är 

helt determinerad av langue medan det i poststrukturalismen finns en dialektik mellan de båda 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 17).  

4.3 Artikulering, ekvivalenskedjor, diskurs, det diskursiva 
fältet och flytande signifikant 

Laclau och Mouffes teoretiska ramverk är tydligt inspirerat av strukturalismen och fokuset på 

den språkliga uppbyggnaden. I linje med strukturalismen så anser även Laclau och Mouffe att 

tecken får mening, genom att placeras i förhållande till andra tecken samt genom 

avgränsningen mot vad det inte är vilket författarna själva benämner som en 

ekvivalensrelation (Laclau och Mouffe (2001 [1985], s.187).  

Laclau och Mouffes syn på Saussures begrepp langue och parole kan beskrivas med hjälp av 

deras begrepp diskurs, artikulering och ekvivalenskedja. Dessa tre begrepp är intimt 

sammankopplade och kräver en noggrannare redogörelse. Författarna definierar diskurs som 

“ett differentiellt och strukturerat positionssystem” (ibid., s. 166) och artikulering som “varje 

praktik som etablerar en relation mellan element1 på ett sätt som gör att deras identitet 

förändras som ett resultat av den artikulatoriska praktiken” (ibid., s. 157). Resultatet av en 

specifik artikulering kallar Laclau och Mouffe (ibid., 187) för en ekvivalenskedja.  

Samtliga diskurser har vid något historiskt tillfälle uppkommit och etablerats genom 

artikuleringen av specifika ekvivalenskedjor som kopplats samman med varandra och sedan 

befästs genom regelbunden repetition. En diskurs, alltså ett strukturerat positionssystem, 

konstitueras alltså av en mängd fastställda tecken som kan kopplas samman i specifika 

ekvivalenskedjor. 

Om vi placerar flyktingbegreppet inom exempelvis en ekonomisk diskurs så är det inte 

orimligt att tänka oss att flyktingen kan kopplas samman med tecken som vinst, rik, inkomst, 

utgift, fattig, bidrag, kostnad, pengar, kronor, tillgång, skatt, och så vidare där två diskursivt 

“interna” ekvivalenskedjor skulle kunna se ut på följande sätt: “Så mycket kostar 

flyktingmottagandet skattebetalarna varje år”; eller “Företag tjänar miljoner i vinst på 

flyktingar”. Ekvivalenskedjor är dock inte bara artikulationer av tecken förlagda inom samma 

diskurs utan också av artikulationer vars tecken är förlagda inom olika diskurser. Ett exempel 

skulle kunna vara: “Allsvenskan: Flyktingar tjänar i genomsnitt 5000 kr mindre än sina 

lagkamrater”.  Tecknet flykting artikuleras i denna ekvivalenskedja med hjälp av tecken från 

flera diskurser som exempelvis sport, ekonomi och jämlikhet. 

Även om Laclau och Mouffes begrepp, likt Saussures, innefattar både språkstrukturen och 

människors konkreta användning av språket så kan vi se att perspektiven skiljer sig åt 

gällande relationen mellan dessa två dimensioner. Diskursteorin, utifrån att vara ett 

poststrukturalistiskt perspektiv, delar ovanstående kritik av strukturalismen som 

essentialistisk. Då strukturalismen ser verkligheten som uppbyggt utifrån ett enhetligt 

                                                 
1 Element är ett tecken vars identitet ännu inte bestämts 
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språksystem som genererar fastställda mönster kring hur människor kan använda dess tecken 

så ser Laclau och Mouffe snarare verkligheten som uppbyggd utifrån en oändlig mängd olika 

diskurser. Precis som langue så sätter även dessa diskurser ramar kring vad människor kan 

och inte kan säga och göra men skillnaden är att mångfalden av diskurser möjliggör 

artikulering av en oändlig mängd olika ekvivalenskedjor, vilket innebär en mer 

mångfacetterad och dynamisk verklighet.  

En annan viktig aspekt av Laclau och Mouffes diskursbegrepp är att en diskurs hela tiden 

strävar mot entydighet; det vill säga att få ensamrätt på de tecken som denna innefattar. Detta 

är dock omöjligt, menar författarna, då diskurser alltid utmanas av de oändliga mängder 

ekvivalenskedjor som finns placerade utanför en specifik diskurs i, vilket Laclau och Mouffe 

(2001 [1985], s.166) kallar för, det diskursiva fältet. Detta kan ses innehålla ett 

“meningsöverskott”, vilket enligt författarna är helt nödvändigt för att diskurser skall kunna 

existera. Detta för att det möjliggör den ovan nämnda ekvivalensrelationen genom att det 

ramar in diskurser och dess innehåll med sina alternativa ekvivalenskedjor det vill säga mot 

vad diskursen inte är eller innefattar men skulle kunna vara eller innehålla. Det diskursiva 

fältet har således en dubbel funktion. Delvis så möjliggör det diskurser men samtidigt så utgör 

det också ett potentiellt hot mot diskursers fixering av mening genom att det kan tillskriva 

tecken en ny innebörd.  

Tecken som olika diskurser försöker få ensamrätt på kallar författarna för en flytande 

signifikant. Signifikant är, om vi återkopplar till ovanstående språkavsnitt, vad Saussure 

benämner tecknet (se ovan). Laclau och Mouffes flytande signifikant kan ses som en 

utveckling av detta begrepp. Att signifikanten är “flytande” innebär för Laclau och Mouffe att 

moment2  är “oförmögna att vara fullständigt diskursivt artikulerade i en kedja”, det vill säga 

att dess meningsinnehåll aldrig helt och hållet kan fastställas fullt ut. Detta kan kopplas till 

deras idé om ekvivalensrelationen där diskurser avgränsas och får mening i förhållande till 

det diskursiva fältet. Detta förtydligas av Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 35) 

tolkning av begreppet flytande signifikant som “tecken som olika diskurser försöker ge 

innehåll på just sitt sätt”. Precis som Winther Jørgensen och Phillips ovanstående beskrivning 

så kommer vi i vår kommande analys (se nedan) använda flyktingbegreppet som en flytande 

signifikant vars meningsinnehåll hela tiden försöker fastställas i en kamp mellan olika 

diskurser. 

4.4 Antagonism, ideologi och hegemonisk intervention 
Om diskurser aldrig kan fixeras helt utan alltid utmanas av det diskursiva fältet så innebär 

detta för Laclau och Mouffe att människans verklighet alltid innehåller ett mått av konflikt 

eller kamp eller vad de själva benämner som antagonism (ibid., 2001 [1985], s.180). Om 

diskurser är försök att skapa enhetlighet i världen så är antagonism, enligt ibid., (s. 185), “det 

som vittnar om omöjligheten av en slutgiltig struktur, erfarenheten av det socialas gräns”. Det 

vill säga det är beviset på det socialas obestämbarhet. Antagonism existerar där diskurser 

krockar men denna kan upplösas om det sker vad Laclau och Mouffe (refererat i Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 55) benämner som en hegemonisk intervention.  

För att förstå vad en hegemonisk intervention är så behöver vi först avhandla Gramcis idé om 

hegemoni då det är just utifrån detta som Laclau och Mouffe utvecklat sitt analytiska redskap. 

                                                 
2 Moment är tecken vars identitet har diskursivt bestämts. 
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Antonio Gramci myntade begreppet hegemoni som en kritik av Marx ideologibegrepp baserat 

på historiematerialismen och kapitalisternas makt över proletariatet (Giddens & Sutton, 2014, 

s. 53). Enligt Gramci så är inte “överbyggnaden”, det vill säga de politiska och juridiska 

institutionerna helt determinerade av “basen”, alltså samhällets ekonomiska 

grundförutsättningar eller produktionsförhållanden vilket Marx skulle säga utan den besitter 

en viss autonomi och förmåga till återverkning. Det finns således en dialektik mellan dem. 

Vad Gramci undrar är; om proletariatet lever fängslat bakom ett falskt medvetande 

determinerat av produktionsförhållandena, är då emancipation verkligen möjlig? För Gramci 

blir svaret på frågan att kapitalisternas förmåga att bibehålla sin makt inte kan förklaras endast 

med Marx ideologibegrepp – falskt medvetande – utan han menade att denna makt befästs 

genom betydelseskapande processer i överbyggnaden, alltså att genom exempelvis politisk 

åsiktsbildning motverka mobilisering av proletariatet till uppror mot den rådande 

samhällsordningen. Hegemoni handlar alltså för Gramci (refererad i Winther Jørgensen & 

Philips, 2000, s. 39) om skapandet av ett samförstånd som döljer denna maktstruktur och 

människors verkliga intressen. Vad Gramci med sitt hegemonibegrepp dock kan 

tillhandahålla till skillnad mot historiematerialismen är just en möjlighet för proletariatet att 

politiskt mobilisera sig och göra motstånd.  

Laclau och Mouffes hegemonibegrepp kan ses som en radikalisering av Gramscis. Skillnaden 

är att de ser den sociala ordningen som helt konstruerad i överbyggnaden, det vill säga att allt 

är diskurs vilket för dem bland annat ger ideologibegreppet en radikalt annorlunda innebörd. 

De menar att Gramsci trots sitt försök att frigöra det mänskliga subjektet från den ekonomiska 

determinismen misslyckas eftersom att han fortfarande gör en uppdelning mellan bas och 

överbyggnad där ekonomin fortfarande har sista ordet och samhället och den sociala 

organisationen fortfarande baseras på klassmotsättningar. Ideologibegreppet behåller hos 

Gramsci således Marx essentialistiska definition på så vis att det fortfarande implicerar att det 

i det mänskliga medvetandet finns en polarisering mellan sant och falskt. Om ekonomin i sista 

hand bestämmer hur vi organiserar oss socialt så innebär det också ett erkännande av reell 

kraft som fortfarande styr oss.  

Eftersom att allt, enligt Laclau och Mouffe, är överbyggnad byggt på diskurser innefattande 

olika subjektspositioner vilka alltid kan utmanas och förändras så kan det inte finnas en 

“yttre” ekonomisk bas, alltså en enkel underliggande princip som kan kallas “samhället”. De 

förklarar detta på följande sätt: 

“Det socialas gräns måste vara givet inom det sociala självt såsom något 

som undergräver detta, förstör dess ambition att utgöra en fullständig 

närvaro. Samhället förmår aldrig helt vara samhälle, eftersom allting i det 

genomträngs av dess gränser, vilka hindrar det från att konstituera sig självt 

som en objektiv verklighet” (Laclau & Mouffe, 2001 [1985], s.187). 

På grund av antagonistiska diskurser så kan samhället aldrig etablera sig själv fullt ut. De 

samhälleliga subjekten eller som i vårt fall, flyktingen, är precis som diskurserna mer eller 

mindre tillfälliga. Det är placerat i en obestämbar terräng och kan således aldrig helt och 

hållet fastställas. Eftersom att alla diskurser försöker att skapa entydighet och etablera sig som 

en sanning så är de alla ideologiska vilket innebär att ideologibegreppet här förlorar sin 

innebörd. Det finns inte i Laclau och Mouffes fall, så som det finns hos Gramcis begrepp, 

någon sanning alls. Alla diskurser är lika ”sanna” (eller falska) där hegemoni är för Laclau 

och Mouffe (ibid., 201) en typ av politik som förs mellan olika diskurser där en hegemonisk 

intervention har skett när en diskurs tilldelats tolkningsföreträde. Där det uppstått entydighet i 
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vilket det en gång existerat antagonism. Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 55) 

sammanfattar det på följande sätt: “den hegemoniska interventionen är alltså en process i en 

antagonistisk terräng, och diskursen är resultatet: den nya fixeringen av betydelse”.  

5. Metod 
I följande kapitel avser vi behandla frågor som rör studiens design, urval, datainsamling, etik, 

reflexivitet och analys. Vi kommer även argumentera för de val vi under studiens gång gör, 

detta för att uppnå en hög grad av transparens vilket skall underlätta för läsaren att följa med i 

processen. 

Vi har som metod valt att göra en diskursanalys utifrån Laclau och Mouffes diskursteori 

vilket, kopplat till vårt syfte att undersöka flyktingen som en konstruktion, lämpar sig väl då 

denna specifika variant av diskursanalys enligt Winther och Phillips (2000, s. 56) går ut på att 

dekonstruera strukturer som utgör vår "naturliga" omvärld där avsikten är just att visa på hur 

den givna organiseringen av världen inte är ett resultat av inre predispositioner utan snarare 

politiska processer. Den är även med sin språkteoretiska bakgrund väl lämpat för vårt 

empiriska urval innefattande tidningsrubriker då den har konkreta verktyg för textnära 

analyser samt begrepp för att fånga upp variationer över tid.  

Som ett tillägg till den diskursteoretiska ansatsen har även statistik gällande vilken frekvens 

varje, diskurs vi funnit, förekommit. Detta för att (1) rangordna diskursernas ordning med 

tanke om att den av diskurserna som förekommer mest frekvent också har starkast inverkan 

på konstruktionen, (2) att kunna se en övergripande utveckling, över tid, av diskurserna, (3) 

möjliggöra för en tydligare presentation i form av tabeller och diagram vilket fyller en 

pedagogisk funktion och möjliggör en ökad transparens och (5) upprätthålla en överblick av 

materialet.  

5.1 Urval 
Vi har valt att analysera artikelrubriker inom fyra olika dagstidningar, Aftonbladet (Ab), 

Dagens Nyheter (DN), Göteborgs-Posten (Gp) samt Svenska Dagbladet (SvD), som på något 

sätt innefattar flyktingbegreppet. Att vi valt just tidningar är först och främst på grund av att 

dessa konstitueras av redan skriven text vilket innebär att vi har utrymme för ett större 

empiriskt urval än om vi exempelvis valt verbala och visuella nyheter som kräver mer tid på 

grund av transkribering. Tidningsartiklar är även relativt tillgängliga genom olika typer av 

digitala mediearkiv med effektiva sökfunktioner.  

Att vi valt att analysera artikelrubriker och inte artiklarna har att göra med studiens syfte och 

omfattning. Eftersom vi strävar efter en så välgrundad bild som möjligt kring vilka diskurser 

som förekommer över en ganska så lång tid, 21 år, så vill vi också ha ett gediget empiriskt 

material. Att analysera hela artiklar skulle i förhållande till studiens omfattning innebära en, i 

vår mening, för kraftig reduktion av antalet artiklar för att vi ska kunna uppnå detta. Genom 

att bara fokusera på artikelrubriker så kan vi göra fler nedslag och således följa 

diskursutvecklingen mer frekvent. Rubrikerna är också det som läsaren först möter, det som 

väcker intresse och ramar in artikeln. En tydlig nackdel med att bara fokusera på rubriker är 

att vi riskerar att missa viktiga nyanser och detaljer i artiklarna samt att rubriker ibland kan 

vara missledande i förhållande till artikelinnehåll.  
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Då diskurser är något som finns med i samhället och så att säga definierar samhället kan 

diskursen aldrig frikopplas den kontext denne befinner sig i. Urval av tidsperiod grundas 

därför på statistik gällande svenskt asylmottagande (Migrationsverket). Perioden för denna 

studie gäller åren 1995–2016 vilka har statistiskt utmärkande händelser, dels 1996 ett år med 

lägst antal asylsökande i nutiden som föregås av krigets slut i F.d. Jugoslavien 1995, dels 

2015 vilket är det år vi haft flest asylsökande, dels en period åren 2001–2011 då antalet 

asylsökande varit förhållandevis jämnt. Under perioden 2007–2008 inträffar finanskrisen 

vilken kommit att klassas som den största globala finansiella kris sen den stora depressionen. 

Således har vi inom vårt tidsintervall olika samhälleliga kontexter vilka kan ha betydelse för 

hur diskurserna ser ut.  

Vi har i vårt val av tidningar utgått ifrån ett mixat ändamålsurval (Patton, 2002, s. 230) där en 

kombination av ett kriterieurval, variationsurval och metodologisk mix används. 

Kriterieurvalet har använts då dessa tidningar måste uppfylla två specifika kriterier. 

Tidningarna ska vara dagstidningar och ha en stor upplaga och således nå en stor mängd 

läsare. Att vi valt dagstidningar motiveras med att dessa i jämförelse med kvällstidningar och 

andra lösnummertidningar inte i samma utsträckning ägnar sig åt sensationsrapportering och 

således är mer seriösa i sin rapportering än andra typer av tidningar och den huvudsakliga 

kundkretsen är prenumeranter. Gällande kriteriet stor upplaga, så kopplar vi det till vår idé om 

media som förmedlare av erfarenhet och kunskap där vi anser det rimligt och önskvärt att 

välja tidningar vars verklighetskonstruktioner når ut till en så stor grupp människor som 

möjligt. Även om “små” tidningar säkerligen kan förmedla flyktingkonstruktioner som på 

olika sätt får spridning så är det, anser vi, mer sannolikt att medier som når ut till ett större 

population också har en mer omfattande inverkan på människors konstruktion av flyktingar. 

Dessa dagstidningar anses vara rikstäckande samt har en förhållandevis stor upplaga. Valet av 

att använda GP var inte helt självklart och valet stod här mellan GP och Expressen. Å ena 

sidan utger sig GP för att vara en regional dagstidning vilket går emot det ovan nämnda 

kriteriet om täckningsområde men har en upplaga som överstiger 400 000 exemplar/utgåva, 

att jämföra med övriga tidningars upplagor som uppnår intervallet 150 000–180 000 

exemplar/utgåva. Läsekretsen är således av sådan storlek att den kan jämställas med de 

rikstäckande dagstidningarna. Expressen å andra sidan är en kvällstidning med huvudsaklig 

försäljning av lösnummer i butik. Den har därmed ingen fast kundkrets vilket medför en risk 

att nyheterna måste presenteras på ett sensationsinriktat sätt för att sälja nummer och därmed 

kan tänkas göra avkall på seriositeten. Detta är grunderna för att Expressen valdes bort och 

fokus istället lagts på dagstidningar. 

Variationsurval har använts då vi utifrån dessa tidningar vill få en så bred och nyanserad bild 

som möjligt kring hur flyktingar kan konstrueras. Detta har skett genom valet av de specifika 

dagstidningarna, där valet baseras på tidningarnas politiska beteckning. Att den politiska 

beteckningen av oss anses vara viktig beror på att dessa representera olika ideologier, det vill 

säga olika tankar om hur samhället ska vara men också olikheter i synen på människan. Ab 

uppger sig vara obunden socialdemokratisk, DN är obunden liberal, Gp är liberal och SvD är 

obunden moderat. Önskvärt hade varit om vi lyckats få ett maximalt variationsurval där 

tidningar från de politiska ytterligheterna ingått. Detta var för vår tidsperiod inte möjligt då de 

tidningarna dels inte funnits de tidigaste åren, dels inte uppfyller kriterierna i stycket ovan. 

Från en början avsåg vi endast använda oss av DN och SvD, men insåg snart att detta vore att 

applicera en mer högerriktad politisk ton till denna studie då båda dessa tidningar politiskt sett 

ligger nära varandra. Då vår strävan är att finna hur dagstidningarna konstruerar flyktingen 

måste urvalet av tidningar, i största möjliga mån, representera den politiska spridningen.  
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Efter denna insikt undersökte vi möjligheten till att lyckas få en större politisk spridning varpå 

även tidningarna Ab och Gp togs med i studien. Den tredje och sista strategin för det mixade 

ändamålsurvalet handlar om att blanda kvantitativa metoder och kvalitativa metoder, även 

kallat metodologisk mix (Patton, 2002, s. 247). Detta genom att vi fört statistik om 

förekomsten av de olika elementen som finns i artikulationerna, men även av antalet artiklar 

kopplade till flyktingen varje år som vi undersöker. Detta har enligt oss gett en bild av hur 

”het/kall” diskursen ”flyktingen” är och vad som tryckts lite extra på. För att kunna 

kontextualisera diskursen har även statistik rörande antalet asylsökande, politiskt läge och 

samhällstrender tagits i beaktande. Kritiker skulle här kunna anse att detta är att göra ett 

metodologiskt skifte från diskursanalys till att nu vara en kvantitativ innehållsanalys. Det 

finns likheter i den metoden och våran metod vilka kan ge argument till kritiker, däremot ser 

vi även att det finns en väsentlig skillnad som stärker vår linje i denna sakfråga. Kvantitativ 

innehållsanalys som metod handlar om att räkna eller mäta förekomsten av olika företeelser i 

text utifrån ett specifikt forskningssyfte (Boréus & Bergström, 2012, s. 50). Tänkbara 

forskningssyften kopplat till denna metod kan vara att undersöka förekomsten av attityder, 

vilken uppmärksamhet ett ämne ges i media eller i vilken utsträckning något värderas positivt 

eller negativt. Kvantifieringen är således central för att besvara forskningsfrågan och därmed 

finna sanningen i denna metod. I vår metodansats räknas också företeelser i text men inte 

utifrån vårt forskningssyfte. Kvantifieringen i våran studie syftar istället till att styrka 

förekomsten av de diskurser vi funnit och som underlag i urvalet av tidsperiod. 

Kvantifieringen i sig har inte givits en central roll och leder därmed inte oss fram till ett svar 

på vår frågeställning. Denna skillnad gör att det för oss fortsatt handlar om en 

diskursanalytisk metodansats med en metodologisk mix. 
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5.2 Datainsamling 
Insamling av data har gjorts genom att söka artikelrubriker på databasen Retriever Research, 

med sökorden flykting OR flyktingar OR flyktingarna OR flyktingen OR flyktingens i de redan 

nämnda dagstidningarna och i tidsintervallet 1995–2016. Tänkbart är att sökordet istället varit 

flykting* men då detta riskerar att ge träffar som flykting-smugglare, flykting-hus med mera 

och således leda till träffar som inte direkt har med konstruktionen av flyktingen valdes detta 

sökord bort. Denna sökning täckte in både artiklar och rubriker innehållandes sökorden. 

Resultatet av denna sökning gav 4237 st. träffar fördelat enligt diagram 1 nedan (för 

preciserad fördelning se tabell 1 i bilaga 2).  

 

Diagram 1. Diagram över antal artiklar och rubriker där sökorden finns med under perioden 1995–2016. 

Vi var nu tvungna att kraftigt reducera antalet träffar eftersom detta omfång skulle bli för stort 

med de resurser vi för denna studie har. Detta har skett genom att vi istället gör nedslag 3 

månader, februari, juni och oktober, för varje år samt endast sökt på rubriker med de angivna 

sökorden, vilket istället resulterade i 996 st. rubriker fördelade enligt diagram 2 (för 

preciserad fördelning se tabell 2 i bilaga 2) 
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Diagram 2. Antal rubriker där sökorden ingår under perioden 1995–2016 under månaderna februari, juni och oktober. 

Dessa 996 rubriker utgör således vår empiri vilka genererat 2315 element [alltså tecken utan 

fastställd identitet], vilka är att betrakta som moment [tecken med fastställd identitet] i de 

enskilda diskurserna. I vår strävan efter att reducera antalet träffar hade en annan strategi 

kunnat valts. Vi hade till exempel kunnat använda den första sökningen och sedan själva valt 

ut vilka rubriker som skulle ingå i studien, men i våra ögon skulle detta generera 

godtycklighet till studien. En vanlig kritik som framförs mot kvalitativa studier från forskare 

inom den kvantitativa traditionen, handlar om att det i dessa studier råder godtycklighet. 

Kritiken baseras bland annat på forskarens möjlighet tillpåverkan av studien. Det sätt vi valt 

att reducera antalet träffar vi fått motiveras av att vi nu kunnat använda samtliga rubriker som 

sökningen gett och att det därmed inte gett godtycklighet till datainsamlingen. 

5.3 Etik 
All forskning som bedrivs ska vila på de forskningsetiska principer som fastställts av 

vetenskapsrådet. Dessa principer är informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet vilka skall i så hög grad som möjligt vara uppfyllda (Vetenskapsrådet, 2002, 

ss. 5–6). Dessa principer syftar till att (a) informera deltagare om studiens syfte, (b) informera 

om att deltagandet är frivilligt och att deltagaren kan avbryta sitt deltagande, (c) behandla 

informanten på ett sådant sätt att dennes identitet inte går att avslöja, samt (d) säkerställa att 

den data som genereras i studien inte kommer att användas för andra ändamål än till studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7,9,12,14). Då denna studie omfattar endast offentligt material 

vilka kan liknas med en publik miljö gör sig inte dessa principer gällande (Lofland, Snow, 

Anderson, & Lofland, 2006, s. 36). Nygren (2012, s. 27) hänvisar till att forskning måste 
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bedrivas under premissen att den inte slösar med samhällets resurser. Att värna 

minoritetsgrupper i samhället vilken denna studie kan tänkas göra genom att visa på att 

förståelsen av flyktingen, och att denna förståelse är av en kontingent karaktär ses ur våra 

ögon som en viktig sak för samhället. 

5.4 Reflexivitet 
Att som i denna studie utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och de ontologiska 

samt epistemologiska grundantaganden som detta innehåller har viktiga implikationer för hur 

vi som författare behöver förhålla oss till vår egna studie. Eftersom att ett av dessa 

grundantaganden är att det inte finns någon, på förhand given, verklighet utan att kunskap om 

världen produceras genom de sätt som vi talar om den så gäller detta såklart även för oss. Vi 

som författare är precis som alla andra lika uppbundna till språket och det diskursiva 

paradigm som för tillfället råder i vår nutida historiska kontext. Vi är således både produkter 

och producenter av dessa nutida diskurser.  

Precis som vi har förkunnat i ovanstående teoriavsnitt så är en flykting ingenting självklart 

utan något som skulle kunnat konstrueras helt annorlunda eller inte existera alls. Samma sak 

gäller vårt val av vetenskapsteori. Det var inte allt för länge sedan som “den språkliga 

vändningen” inträffade som föranledde socialkonstruktionismens framväxt (Howarth, 2000, s. 

24). I ett annat vetenskapligt paradigm så skulle denna studie, i brist på denna typ av kunskap, 

inte vara möjlig. Vårt val av flyktingar som studieämne samt diskursanalys som metod blir på 

så vis helt avhängande att båda dessa diskurser inte bara existerar utan också är något som vi, 

författarna till denna uppsats, kommit i kontakt med. Hade detta inte skett så hade vi inte, 

vilket vi nu gör, kunnat skriva denna uppsats och reproducera dessa diskurser alls. 

Vi kan alltså inte ta ett steg utanför diskurserna och med denna uppsats göra anspråk på någon 

form av universell sanning. Denna uppsats kan endast ses som ytterligare ett av flera sätt att 

konstruera verkligheten och flyktingen på (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 111). Vad 

vi dock kan, menar författarna, är att förhålla oss reflexiva, det vill säga hela tiden aktivt 

reflektera kring våra egna verklighetskonstruktioner innefattande tidigare erfarenheter, 

känslor, och perspektiv gällande studieämnet. Burr (2015 [1995], s.238) definierar reflexivitet 

som: 

The term used by social constructionists to refer to the application of the 

theory back onto itself and its practices. Used particularly in the context of 

research, where the researcher reflects upon their own position in the 

research process. 

Vi behöver så att säga applicera vårt val av metod på vårt egna arbete. Detta har gjorts genom 

att vi återkommande reflekterat kring våra bakgrunder, relationer, händelser och möten med 

flyktingen som ämne för att sedan hela tiden spegla detta mot varje enskilt avsnitt i texten. 

Detta för att se om vi på något sätt premierar konstruktioner i linje med vår tidigare kunskap 

på bekostnad av andra konstruktioner. Vi har även i möte med ny kunskap som exempelvis 

tidigare forskning samt vårt empiriska material strävat mot att förhålla oss kritiska mot de 

konstruktioner som förmedlats samt även där speglat denna nya kunskap mot tidigare 

erfarenheter för att se vilka konstruktioner som är nya, vilka våra tidigare konstruktioner som 

revideras samt vilka som förstärks. Vi hoppas att vi utifrån detta reflexiva förhållningssätt i 

kombination med hög transparens gällande processen kunna förmedla en så deskriptiv, 
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ovinklad och representativ bild av vårt material som möjligt. Exempel på detta går att se i 

avsnittet gällande urval3 gällande vilka tidningar som skulle ingå i studien, där vi genom 

reflexivitet insett att vi höll på att ge studien en politisk vinkel, men vidtog åtgärder för att så 

inte skulle ske. Ytterligare exempel går att finna i diskussionen som berör temat övriga4, där 

vi fick insikt om våra förutfattade meningar om medierna och de konstruktioner av flyktingen 

som görs. Vi hade en föreställning av att media ofta konstruerar flyktingen som kriminell eller 

som ett samhällshot och trodde att vi skulle se ett tydligt mönster av detta i våra rubriker. Vi 

sökte aktivt efter dessa i vårt analytiska arbete men fann inte särskilt mycket. Vi började 

tvivla på om vi haft rätt sökord eller om vi kan göra annorlunda tolkningar av rubrikerna. 

Slutligen insåg vi att det är en slags förförståelse vi fått med oss in i studien och som här 

motbevisades. Genom detta kunde vi låta vår data leda oss fram till vårat resultat och med det 

ta ett kliv bakåt och så att säga inte tvinga in vår förförståelse på vår data. 

5.5 Analys 
I detta avsnitt så avser vi att så genomgående som möjligt beskriva hur vi arbetat med vårt 

empiriska material, vilka analytiska redskap som använts och hur vi konkret har gått till väga.  

I linje med denna studies teoretiska bakgrund så har vi i vår analys arbetat utifrån några 

specifika begrepp hämtat från Laclau och Mouffes diskursteori och dess fokus på språkets 

struktur. De begrepp vi funnit användbara är följande: flytande signifikant, artikulering, 

ekvivalenskedja, diskurs, antagonism och hegemonisk intervention. Samtliga begrepp utom 

ett, flytande signifikant, har tidigare avhandlats i ovanstående teoriavsnitt (se ovan) vilket 

innebär att det i detta avsnitt kan förekomma en del upprepningar. 

Flytande signifikant är ett språkteoretiskt verktyg applicerbart på begreppet flykting. För att 

förstå detta begrepp behöver vi först kort avhandla två stycken relaterade begrepp. Dessa är 

element och moment. Element definieras av Laclau och Mouffe (2001 [1985], s. 158) som 

“varje differens som inte är diskursivt artikulerad” vilket förenklat innebär varje tecken som 

det står för sig själv, utan några andra tecken att tillskriva det mening. Flyktingbegreppet är 

precis som alla existerande tecken ett element när det är isolerat från andra tecken. Moment 

definieras som “de differentiella positionerna, i den mån som de framstår som artikulerade i 

en diskurs”, alltså ett tecken som har givits en fastställd mening inom en diskurs genom att 

placeras i förhållande till andra specifika tecken (ibid., s. 157). Detta kan vi koppla till vårt 

tidigare exempel i teoridelen där tecknet flykting placerades i en ekonomisk diskurs i 

förhållande till moment som bidrag, kostnad och så vidare. Men momentet flykting existerar 

dock inte bara inom en enda diskurs vilket leder oss vidare fram till begreppet flytande 

signifikant vilket som vi tidigare avhandlat i teoriavsnittet (se ovan), av Laclau och Mouffe, 

innebär att moment är ”oförmögna att vara fullständigt diskursivt artikulerade i en kedja” 

vilket Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 35) översätter till ”tecken som olika diskurser 

försöker ge innehåll på just sitt sätt”. 

Låt oss nu gå vidare och beskriva användandet av våra resterande analytiska redskap 

artikulation, ekvivalenskedja, diskurs, antagonism och hegemonisk intervention. För att 

kartlägga vilka teman som konstruerar vår flytande signifikant så har vi utgått ifrån att varje 

enskild artikelrubrik är primärt vad Laclau och Mouffe kallar för en artikulation, det vill säga 

                                                 
3 Se sidan 16. 
4 Se sidan 43. 
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en praktik som etablerar en relation (ekvivalenskedja) mellan element på ett sätt som gör att 

deras identitet förändras, elementet blir således ett moment. Vad som artikuleras i en rubrik är 

alltså en specifik ekvivalenskedja, som kopplar samman den flytande signifikanten med vissa 

specifika element från olika diskurser och ger denna en särskild identitet.  

Vad vi gjort är att, för varje år, undersöka vilka diskurser, det vill säga “differentiella och 

strukturerade positionssystem” som våra artikulerade ekvivalenskedjor etablerar och utgår 

ifrån, samt frekvensen av dessa förekommande diskurser. Konkret har detta inneburit att vi 

tittat på vilka element som placerats i förhållande till vår flytande signifikant och vilka 

diskurser som vi anser att dessa element kan placeras in i och på så sätt fått en bild av hur de 

olika diskurserna ser ut. Genom frekvensen av specifika element, vilka genom 

ekvivalenskedjan gjorts till ett moment inom en enskild diskurs, ger indicier på denna diskurs 

omfattning. Låt oss, för att förtydliga vårt tillvägagångssätt, gå tillbaka till följande fiktiva 

exempel presenterat i tidigare teoriavsnitt:  

Allsvenskan: Flyktingar tjänar i genomsnitt 5000 kr mindre än sina 

lagkamrater.  

Elementen allsvenskan och lagkamrater handlar om sport vilket vi menar skulle kunna 

placera in vår flytande signifikant (flyktingar) i en sportdiskurs där dessa är vanligt 

förekommande. Elementen tjänar och 5000 kr handlar om ekonomi och kan då, inte helt 

ologiskt menar vi, ses tillhöra en ekonomisk diskurs vilket i förhållande till elementet mindre 

kan sägas handla om ekonomisk ojämlikhet.  

Hur konstruerar då denna ekvivalenskedja den flytande signifikanten? Elementet allsvenskan 

tillskriver flyktingen identiteten “elitidrottare”, det vill säga en framgångsrik aktör. Elementen 

tjänar, 5000 kr, mindre och lagkamrater tillsammans tillskriver denna som en “löntagare” 

med mindre värde i förhållande till andra löntagare. Flyktingen kan i denna ekvivalenskedja 

sägas tillskrivas två identiteter, å ena sidan som en framgångsrik aktör och å andra sidan som 

ett offer för diskriminering.  

På detta sätt har vi bearbetat samtliga våra 996 artikulerade ekvivalenskedjor. Vi har läst 

dessa och givit varje element av speciellt vikt ett kodord vilket kan ses som ett moment inom 

någon form av specifik diskurs och samtidigt tittat på hur ekvivalenskedjan utifrån dessa 

moment konstruerar den flytande signifikanten. För att konkretisera detta tänker vi oss 

följande fiktiva tidningsrubrik: 

3000 flyktingar väntas komma under helgen. 

I denna rubrik framträder 3000 som ett element kopplat till den flytande signifikanten. Detta 

element har då givits kodordet ”Antal”. Precis som i de ovanstående exemplen så har vi inte 

kodat samtliga ord i ekvivalenskedjan då många av dessa av oss hanterats som 

“utfyllnadsord”, det vill säga de är på ett eller annat sätt kopplade till något eller några av de 

andra elementen av större vikt. Laclau och Mouffes diskursteori har heller inga specifika 

analytiska begrepp till att hantera dessa vilket innebär att de intar en mer implicit roll i 

analysen.  

Vårt nästa steg efter kodningen har varit att foga samman alla dessa moment i sina respektive 

diskurser för att sedan sammanställa hur frekvent förekommande dessa är, samt deras 

innefattande konstruktioner av vår flytande signifikant. Vi har även undersökt relationerna 

mellan dessa olika konstruktioner för att se om det delvis råder några öppna motsättningar, 
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det vill säga antagonismer, eller om det finns aspekter som det råder total enighet kring. Detta 

har gjorts för varje år utifrån tanken att se om det sker några förändringar över tid, inte minst 

gällande hegemoniska interventioner, alltså när en diskurs givits tolkningsföreträde där det 

tidigare existerat antagonism mellan flera diskurser.  

Detta analysförfarande har slutligen genererat ett antal diskurser baserat på “interdiskursiva” 

mönster och regelbundenheter gällande hur den flytande signifikanten konstrueras som också 

är denna studies resultat.  

6. Resultat 
I denna resultatdel kommer en deskriptiv redogörelse ske av vad våran data visat. Resultatet 

kommer att redovisas i 5 olika teman, den grå massan, agens, flyktingen och samhället, 

övriga och flyktingen som ett politiskt verktyg. Bortsett från temat övriga så ser vi en tydligt 

antagonistiska förhållanden inom vardera teman, där det hela tiden existerar en överordnad 

och en underordnad diskurs vilka står i motsatsförhållande till varandra. I temat övriga 

placeras tre oberoende av varandra, mindre diskurser som trots sin storlek bör redogöras för 

då de utmanat vår förförståelse vi vid ingången av denna studie hade. Dessa teman följs sedan 

av en enskild diskurs; diskursen flyktingen som ett politiskt verktyg vilket inte har ett 

antagonistiskt förhållande utan en entydighet, ett slags användningsområde vilket kommer 

redogöras mer ingående för i avsnitt 5. De olika temana presenteras i en kronologisk ordning, 

där temat med flest kodade elementen avhandlas först och det tema med minst antal avhandlas 

sist. Slutligen görs en överblick av hur de diskurser vi funnit utvecklats under den period vi 

studerat för att sedan avslutas med en sammanfattning av resultatavsnittet.  

6.1 Den grå massan 
Detta tema handlar om huruvida tidningarna vi studerat tillskriver flyktingen ett ansikte eller 

inte, eller med andra ord om flyktingen görs till ett subjekt eller objekt. Den dikotomi som här 

presenteras har konstruerats av oss och är inte av nödvändighet en fastslagen ordning. Vi hade 

kunnat välja att presentera andra diskurser tillsammans i teman eller inte tematiserat 

diskurserna alls. Dock väljer vi denna dikotomi av pedagogiska skäl vilket vi får anledning av 

att komma tillbaka senare i diskussionen. I den överordnade diskursen, flyktingen som 

anonym, visar vi på ett systematiskt objektifierande där flyktingen endast utgör en grupp, 

siffra eller etniskt objekt, och någon av dessa former har vi kunnat finna i nästan samtliga 

artikulationer vi tagit del av. Den underordnade diskursen, flyktingen som person, gör istället 

det motsatta. I dessa artikulationer lyfts enskilda individer fram dels genom att flyktingens 

egna berättelse ges utrymme, men även genom att vi som läsare får inblick i enskilda 

individers liv. 

6.1.1 Flyktingen som anonym 
Vårt empiriska material från de dagstidningar som vi har undersökt visar hur rubriker, alltså 

artikulationer gällande flyktingar grammatiskt rapporterar om flyktingen i dess pluralform, 

flykting(ar) eller benämns som antal eller utifrån nationaliteter vilka var och en kommer 

behandlas inom denna diskurs. Denna diskurs bygger på artikulationer vilka producerar 

ekvivalenskedjor där den flytande signifikanten konstrueras som en homogen abstrakt grupp, 

det vill säga konstruerar flyktingen som anonym. Flyktingens pluralform kommer nedan 

undersökas närmare, och följs sedan av flyktingen som antal och som nationalitet. 
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inledningsvis presenteras ett utdrag på rubriker av där pluralformen används, där elementen 

kursiveras. 

Utdrag 6.1 

1. “Stockholms stad köper lägenheter åt flyktingar” (DN, 2002-10-16) 

2. “Farlig väg för flyktingar oroar” (SvD, 2016-06-10) 

3. “Flyktingar har rätt till arbete och bostad” (Gp, 2016-06-20) 

I artikulationerna i utdrag 6.1 ses hur den flytande signifikanten skrivs om i pluralform det vill 

säga flykting benämns som flyktingar. Den enskilde flyktingen presenteras som en homogen 

och abstrakt grupp, alltså konstrueras flyktingen som anonym. Detta sker mer som regel än 

undantag och utgör den större delen av de artikulationer vi inom denna diskurs sett. Detta sker 

i vår data ofta i kombination med andra element och är alltså ett ständigt återkommande 

mönster i hur tidningar rapporterar om de flesta aspekter som berör en flykting.  

Vi fortsätter nu vidare med rapporteringen av flyktingar som ett antal och där följande utdrag 

6.2 exemplifierar detta, återigen med kursivering de element som är av intresse.  

Utdrag 6.2 

1. “1100 flyktingar väntas till Göteborg” (Gp, 2002-06-21) 

2. “Nio flyktingar dog i Atlanten” (Ab, 2002-10-09) 

3. “Så många flyktingar har din kommun tagit emot” (DN, 2009-10-28) 

Artikulation 1 visar den enklaste formen där flyktingen blir en siffra. Flyktingar väntas 

komma till Göteborg och det är 1100 stycken. Dessa former av den flytande signifikanten 

kombineras i regel med element av ovanstående karaktär. I artikulation 1 utdrag 6.2 ses hur 

elementet 1100 kopplas samman med den flytande signifikanten flykting(ar) i en 

ekvivalenskedja som gör flyktingen till en del av en enhetlig ansiktslös massa. Dessa former 

av ekvivalensrelationer skapar en distans till flyktingen som individ och framstår som den 

starkaste formen för konstruerandet av flyktingen som anonym, tillhörandes en homogen 

grupp och sker i ca 30% av de artikulationer som ingår i detta tema. 

Som inledningsvis nämnts används även nationalitet som element till den flytande 

signifikanten flyktingen vilket kommer beskrivas nedan, men som föregås av ett utdrag med 

artikulationer som gestaltar hur nationalitet kombineras med pluralformen av den flytande 

signifikanten. Även i dessa artikulationer konstrueras, med nationalitetselementet, flyktingen 

som anonym. Likt föregående utdrag kursiveras även här de element som är av vikt. 

Utdrag 6.3 

1. “Irak-flyktingar bör fördelas rättvist i EU” (Gp, 2003-02-27)  

2. “Få flyktingar från Irak blir återförda” (SvD, 2008-06-28) 

3. “EU manas ta emot tjetjenska flyktingar” (SvD, 2005-06-15) 

Utdrag 6.3 artikulation 3 ger att elementet tjetjenska och flykting(ar) kopplas samman till den 

flytande signifikanten i en ekvivalenskedja. Etniciteten kan å ena sidan ses som tillskrivande 

av en identitet eller ett närmande av att tilldela flyktingen ett ansikte och därmed mindre 

objektifierande. Däremot förminskas inte abstraktionen av flyktingen. Individen blir så att 
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säga inget subjekt utan kvarstår som ett etniskt objekt och även i dessa artikulationer 

konstrueras flyktingen som anonym. Detta i relation till det andra elementet flyktingar gör att 

individen inte står i fokus utan representeras som grupp. Detta ses även i artikulation 2 där 

elementet Irak och flykting(ar) sätts samman.  

6.1.2 Flyktingen som person 
Detta tema där flyktingen systematiskt konstrueras som en grupp innehåller även inslag av 

motsägande artikulationer där flyktingen istället presenteras som en person vilket sker genom 

vittnesmål, berättelser eller då flyktingen skapat sig en framtid, vilket visas i utdrag 6.4 nedan. 

Att känna till är att dessa motsägande konstruktioner sker i endast 9% av vårt empiriska urval 

av artikulationer. 

Utdrag 6.4 

1. “Fatima al Shabar berättar” (Gp, 2011-02-26) 

2. "Jag åker aldrig mer" - Flykting berättar om överfall i tunnelbanan” (SvD, 1995-02-

07) 

3. ”Migrationschefen kom hit som flykting. Janna Valik utlovar bättre dialog med de 

sökande” (DN, 2004-02-06) 

I artikulation 1 tillskriver elementen en och berättar dels att den flytande signifikanten är en 

individ dels att denne har något att berätta, det vill säga en historia. Att denne är en individ 

som har en upplevelse att dela med sig av. Flyktingen får således utrymme att lämna sitt 

vittnesmål om någon del av eller händelse i sitt liv och konstrueras som en person. 

I artikulation 3 konstrueras återigen flyktingen som en person och ges ett ansikte genom 

elementet Jaana Valik. Den flytande signifikanten konstrueras även som en aktör som gjort en 

resa från flyktingskapet till den politiska toppen vilket framgår av elementen kom, hit, som 

och migrationschefen. Att komma hit som flykting visar startpunkten på resan då det att vara 

flykting innebär att vara i utsatthet, att ha lämnat sitt hem och förlorat det mesta för att sedan 

genomföra en “klassresa” och nå upp till position som chef inom en svensk myndighet. Jaana 

Valik har genom sin framgång blivit något mer än “bara” en flykting, hon har tillåtelse att inte 

längre tituleras flykting utan istället migrationschef. 

6.2 Agens  
Den nästa största temat kallar vi för agens vilket består av de två antagonistiska diskurserna 

flyktingen som passivt offer och flyktingen som aktör vilka handlar om huruvida flyktingen är 

förmögen att inverka på sin egna livssituation eller inte, alltså dennes handlande. Att detta 

tema kallas agens beror på att vi diskurserna här gäller flyktingens handlande, synonymt till 

agens. Likt föregående tema så finns även här en dualism, en diskurs som motsäger den 

förstnämnda. Den dikotomi som här presenteras har konstruerats av oss och är inte av 

nödvändighet en fastslagen ordning. Vi hade kunnat välja att presentera andra diskurser 

tillsammans i teman eller inte tematiserat diskurserna alls. Dock väljer vi denna dikotomi av 

pedagogiska skäl vilket vi får anledning av att komma tillbaka senare i diskussionen. 
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6.2.1 Flyktingen som passivt offer 
Inom denna diskurs ses artikulationer vilka skapar ekvivalenskedjor som konstruerar 

flyktingen till att vara ett passivt offer, det vill säga som någon vars handlingsramar, framtid, 

riktning och livsomständigheter bestämda av någon annan. Flyktingen är alltså hela tiden 

bunden till omständigheter i dennes livsvärld. Därtill ges flyktingen ett värde i positiv eller 

negativ bemärkelse. För att beskriva detta presenteras nedan i utdrag 7.1 artikulationer av 

detta slag där element står kursiverade. 

Utdrag 7.1 

1. “Trollhättan tar emot 75 flyktingar” (GP, 1999-02-13) 

2. “Kommun lämnar bort ansvar för flyktingar” (GP, 1995-10-25) 

3. “Ingen vill försörja flykting” (GP, 1997-02-22) 

4. “Alf Svensson försvarar flyktingar” (SvD, 1997-02-21)  

Vid en första anblick så kan ovanstående rubriker te sig ganska så vitt åtskilda utifrån de 

variationer av element som placeras i förhållande till den flytande signifikanten.  

Om vi tar artikulation 1 så får den flytande signifikanten mening utifrån elementet tar emot 

där en stad säger ja till att låta en mängd flyktingar vistas inom deras geografiska område där 

den motsatta handlingen skulle vara att neka tillträde. Det är således staden som tar emot 

flyktingarna och inte flyktingarna som aktivt väljer att flytta till staden. Flyktingen 

konstrueras således till en passiv mottagare, med andra ord passivt offer, utan inverkan på vart 

denne ska bo. Samma sak gäller artikulation 4 där flyktingen får mening genom elementet 

försvarar. Återigen görs flyktingen till ett passivt offer, detta då det är Alf svensson som 

försvarar flyktingen. Flyktingen ges därmed inte förmågan att försvara sig själv utan är här 

beroende av andra människors insatser. Denna artikulation ger samtidigt den flytande 

signifikanten en positiv innebörd, som något värt att försvara. 

I artikulation 2 placeras den flytande signifikanten i förhållande till elementet lämnar bort, 

där en myndighet som tidigare borgat för flyktingar nu frånsäger sig sin skyldighet eller plikt. 

Även denna gång framstår flyktingen som passiv och beroende av myndigheten. Den flytande 

signifikanten ges en negativ innebörd som något man inte vill eller kan hantera. Om vi ser på 

artikulation 3 så ges den flytande signifikanten mening med hjälp av element som ingen, vill, 

försörja, vilket också framställer flyktingen som ett passivt offer, en flykting som inte kan 

försörja sig själv utan som istället måste försörjas. Innebörden av flyktingen går återigen mer 

åt det negativa hållet då denne konstrueras som en börda för andra att bära.  

6.2.2 Flyktingen som aktör 
Som inledningsvis sagts finns även inom detta tema en motsägande diskurs beträffande 

flyktingen som passiv mottagare eller aktiv aktör, Återigen finns det positiva och negativa 

spänningsförhållande, som vi sett i ovanstående diskurs, med och påverkar konstruktionen av 

flyktingen. Artikulationer i denna diskurs skapar genom dess ekvivalenskedjor en 

konstruktion av den flytande signifikanten som någon med handlingsförmåga och möjlighet 

att agera tillbaka på sin omgivning. Flyktingen som aktiv aktör ses i artikulationerna i utdrag 

7.2 vars element vi fokuserar på kursiveras.  

Utdrag 7.2 
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1. “Flyktingar i upplopp i Malaysia” (SvD, 1995-06-06).  

2. “Flyktingar lämnar Tyskland för Sverige” (GP, 1997-02-01). 

3. “Flyktingar hjältar i The Knifes kabaré” (DN, 2014-06-10) 

4. “Flyktingar bildar parti” (SvD, 2000-02-02) 

Börjar vi med artikulation 1 framgår genom elementet upplopp att flyktingar aktivt gör 

motstånd till någon händelse eller något i sin situation, flyktingen konstrueras således som en 

aktör. Att organisera ett upplopp kräver handlingsförmåga samt förmåga till att enas om att 

något är fel och att detta måste bemötas med ett samordnat motstånd. Samtidigt positioneras 

flyktingarna som en typ av hot mot de som har kontrollen över flyktingarnas situation i 

Malaysia och därmed ges flyktingen en negativ klang. I artikulation 2 framgår även där ett 

aktörskap knutet till flyktingen, då flyktingarna självmant väljer att lämna Tyskland för 

Sverige. Flyktingarna denna rubrik handlar om har således bedömt att något i sin situation i 

Tyskland inte är bra och beslutat sig för att ta sig till Sverige i hopp om något bättre. Ur ett 

svenskt perspektiv kan denna rubrik generera en negativ bild av flyktingen som en aktör. 

Detta då dessa flyktingar kan ses som ytterligare belastning för samhället just eftersom det nu 

kommer fler flyktingar. Flyktingar som inte var avsedda för det svenska samhället att erbjuda 

uppehälle till utan som var avsedda för Tyskland.  

Artikulation 3 visar åter på flyktingens aktörskap genom att elementet hjältar sätts i relation 

med flyktingar. En hjälte är per definition är en person andra beundrar och som utför stordåd 

vilket kan ses som en ytterlighet i att vara en aktiv aktör. Eftersom hjälten står under beundran 

framträder, i motsats till ovanstående stycke, en positiv bild av flyktingen. Flyktingen som 

beundras och som utfört ett hjältedåd. Artikulation 4 visar även det på flyktingen som aktiv 

aktör, någon som har förmåga att agera på sin omgivning. Detta genom att med handlingskraft 

ta sig in på den politiska arenan och bilda ett parti. Flyktingarna konstrueras inte bara som 

några som kan påverka sitt eget liv utan nu även andras. Ur värderande aspekt tolkas detta, av 

oss, som en positiv konstruktion av flyktingar då det att ge sig in i politiken kan uppfattas som 

en faktor till framgång. Flyktingen gör, likt migrationsministern gjorde i diskursen flyktingen 

som person, en klassresa och blir en samhällsnytta samt en aktör. 

6.3 Flyktingen och samhället 
Det fjärde mest frekventa temat som vi funnit kallar vi för flyktingen och samhället och 

handlar om just de villkor som präglar flyktingars uppehälle men även berör frågor om vem 

som kan anses vara flykting eller inte. Den första diskursen inom detta tema, vilket vi valt att 

kalla för flyktingen som temporär, handlar om flyktingen vars uppehälle är temporärt i vilket 

artikulationerna producerar ekvivalenskedjor innehållande element som på något sätt 

markerar att flyktingen inte är avsedd att befinna sig här för all framtid. Den underordnade 

diskursen i detta tema har vi valt att benämna flyktingen som permanent och berör 

ekvivalenskedjor som i motsats till dem i den förstnämnda diskursen konstruerar flyktingen 

som någon som på ett eller annat sätt skall bli del av samhället. 

Den dikotomi som här presenteras har konstruerats av oss och är inte av nödvändighet en 

fastslagen ordning. Vi hade kunnat välja att presentera andra diskurser tillsammans i teman 

eller inte tematiserat diskurserna alls. Dock väljer vi denna dikotomi av pedagogiska skäl 

vilket vi får anledning av att komma tillbaka senare i diskussionen. 
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6.3.1 Flyktingen som temporär 
Denna diskurs handlar som nämnts om konstruktionen av flyktingen temporär, någon vars 

uppehälle är tillfälligt och som inte är ämnad att vara här. Nu när flyktingen är här är det med 

avsikten att snarast återvända till vad som är dennes hem. Detta illustreras med hjälp av 

utdrag 8.1 i vilket dessa element är kursiverade. 

Utdrag 8.1 

1. “Flyktingar vågar inte återvända hem” (GP, 1998-10-15) 

2. “Flyktingar kan återvända” (Gp, 2004-02-24) 

3. “Stöd ska hjälpa flyktingar från Somalia att återvända” (SvD, 1997-02-21) 

4. “Integration inte alltid bra för flykting” (SvD, 2001-02-05) 

I artikulation 1 ses en tydlig distinktion, genom elementet hem, där flyktingen geografiskt sett 

inte befinner sig hemma utan borta eftersom om man inte är hemma så är man borta. Denne 

befinner sig på lånad mark där flyktingen temporärt får vistas men utan att bli allt för 

hemmastadda. Denna logik förstärks ytterligare av elementet återvända som sålunda visar att 

villkoren för flyktingen inte avser att denne ska stanna utan snarare att flyktingen är temporär. 

Detta även om flyktingen känner oro och inte vågar detta vilket poängteras i artikulation 2 där 

elementen kan och återvända framstår som en argumentation för återvändandet. Argument 3 

visar på vikten av att flyktingar ska återvända. Elementen hjälpa och återvända visar att “vi” 

behöver hjälpa flyktingarna att återvända. Det är till och med så pass angeläget att flyktingar 

återvänder så att vi är villiga att ge stöd för detta. I artikulation 4 ses hur element hämtade från 

integrationsdiskursen placeras i ekvivalenskedjor inom denna diskurs. Elementen integration, 

inte och bra står i relation till flyktingen på ett sådant sätt att det framgår att flyktingen inte 

ska integreras i samhället det vill säga stå utanför samhället vilket av oss kopplas till att 

flyktingen inte är tilltänkt att stanna.  

6.3.2 Flyktingen som permanent 
Den andra polariserade diskursen innehåller artikulationer som konstruerar flyktingen som 

permanent, given tillåtelse att befinna sig på denna geografiska plats. Till skillnad från 

föregående stycke konstruerar artikulationerna här ekvivalenskedjor som visar att flyktingen 

är avsedd att stanna här. Flyktingar ska erbjudas samma förutsättningar som vilken annan 

fullvärdig medborgare. De ska ges möjlighet till bland annat arbete, bostad och utbildning. 

Utdrag 8.2 visar artikulationer med denna typ av konstruktioner och som vanligt är elementen 

kursiva. 

Utdrag 8.2 

1. “Flyktingar ska gå kurs” (GP, 1996-02-01) 

2. “Många vill ordna bostad åt flyktingar” (GP, 2015-10-13) 

3. “Flyktingar har rätt till arbete och bostad” (Gp, 2016-06-20) 

4. “Misslyckad integration av flyktingar” (Gp, 2002-02-16) 

Element som är av speciellt intresse i utdrag 8.2 är kurs, bostad, integration och arbete. I 

motsats till konstruktionen av den flytande signifikanten som temporär, med ena benet kvar 

och det andra på väg bort, så ger dessa element flyktingens uppehälle en ny karaktär där 

rörelsen bort elimineras. De tillskriver den flytande signifikanten istället en innebörd av 
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någon som på olika sätt blir en del av samhället och konstruerar därmed flyktingen som 

permanent.  

Elementet bostad associerar till ett permanent uppehälle eller ett hem. I kontrast till elementet 

hem i utdrag 8.1 artikulation 1 så innebär detta dock att den flytande signifikanten, där denna 

är nu, är hemma snarare än borta.  

Elementen arbete och kurs placerade i förhållande till den flytande signifikanten, ger denna 

en innebörd av någon som fyller eller kommer att fylla en samhällelig funktion, det vill säga 

som kan göra anspråk på mer än bara det fysiska rummet. Elementet kurs signalerar även att 

flyktingen är någon som är värd att lägga samhälleliga resurser på, någon att investera i med 

förväntning att detta genererar något tillbaka. Det framställer den flytande signifikanten som 

samhällsmedborgare “in-the-making”. Även om elementet arbete i ganska många fall 

artikuleras i negativa ekvivalenskedjor framställs den flytande signifikanten som någon med 

begränsat tillträde till arbetsmarknaden vilket ändå innebär ett förhållningssätt mot denna som 

någon som har här att göra.  

Slutligen har vi elementet integration vilken kan sägas sammanfatta de andra elementen. 

Även om vi inte kunna finna någon positiv artikulation av element i förhållande till 

integration samt vår flytande signifikant så visar den ändå på en rörelse inåt mot samhället än 

utåt ifrån det.  

Viktigt tycker vi att betona är att konstruktionen av den flytande signifikanten som permanent 

inte på något sätt innebär att dess vistelse är mindre villkorad än i konstruktionen av denna 

som temporär. Vi skulle snarare säga att det är tvärtom. Element som arbete, jobb, utbildning 

och integration må implicera en permanent rätt till uppehälle men detta endast under 

förutsättning att denna “tar seden dit hen kommer”.  

6.4 Övriga  
Detta tema – vilket har skapats på grund av diskursernas låga frekvenser – kommer behandla 

tre mindre diskurser som förtjänar att tas upp just på grund av att dessa utmanat och förändrat 

vår förförståelse kring medias konstruktion av flyktingen, vilket kommer belysas mer 

ingående i diskussionen. De diskurser som här kommer behandlas har vi valt att kalla 

flyktingen som kriminell, flyktingen som samhällshot, och flyktingen som legitim. 

6.4.1 Flyktingen som kriminell 
Diskursen flyktingen som kriminell handlar om de fall då flyktingar begår kriminella 

gärningar och då tidningarna rapporterar om detta och representeras av artikulationerna i 

utdrag 9.1 med elementen anhölls och inlåst som tillskrivande mening till den flytande 

signifikanten. 

Utdrag 9.1 

1. “Flyktingar anhölls efter flykt” (DN, 1995-10-30) 

2. “Domstol befriar inlåst flykting” (DN, 1998-12-25) 

I artikulation 1 visas hur flyktingar kopplas samman med element från kriminalitetsdiskurser. 

Detta eftersom elementet anhölls signalerar att någon har begått ett brott. Ett anhållande sker 
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av Polisen, Polisen anhåller de som begår brott. I samhället är det de som begår brott som är 

kriminella vilket således konstruerar flyktingen som kriminell. Det samma gäller för den som 

är inlåst med undantag från om denne varit inlåst i en hiss eller dylikt, vilket i detta fall kan 

uteslutas i och med inblandningen av domstolen, i artikulation 2. Att domstolen befriar någon 

sker med tanke om att någon av rätten anses avtjänat sitt straff för den kriminella gärning som 

begåtts, eller på grund av att frihetsberövandet gjorts på felaktiga grunder, vilket inte framgår 

av artikulationen. Oavsett vilket placeras flyktingen återigen in i kriminalitetsdiskursen vilket 

kan tänkas konstruera flyktingen som kriminell. 

6.4.2 Flyktingen som samhällshot 
Den andra diskursen i detta tema handlar som redan nämnts om artikulationer vilkas 

ekvivalenskedjor konstruerar den flytande signifikanten som ett samhällshot. Analysen av 

artikulationerna i denna diskurs har i enlighet med diskursanalytiska metoder haft tonvikt dels 

på vad som skrivs men även på vad som inte skrivs. För att konkretisera detta har några 

artikulationer valts ut i utdrag 9.2. 

Utdrag 9.2 

1. “Oetiskt hivtesta flyktingar” (DN, 1995-02-18) 

2. “Gränspolisen sköt flykting” (SvD, 2015-10-17) 

3. “En miljon flyktingar per år ingen omöjlighet” (Gp, 2016-02-03) 

4. “Grannar varnas för flyktingar” (SvD, 1996-02-17) 

Att det är oetiskt att hivtesta flyktingar, vilket påstås i artikulation 1, kan det förvisso vara, 

men detta element som lånats från diskursen om hälsa, placerar den flytande signifikanten i en 

hälsodiskurs och det tycks finnas anledning till att flyktingar ska hivtestas. Flyktingen 

konstrueras till en hiv bärare där hiv vid tiden sågs som ett hot mot hälsan. Då hiv är ett hot, 

blir även de som bär på viruset ett hot det vill säga flyktingen konstrueras som ett 

samhällshot. Det samma gäller då gränspolisen skjutit en flykting som i artikulation 2. Att 

gränspolisen skjuter en person måste innebära att denne person oavsett om denne varit 

flykting eller svensk utgjort ett hot på något sätt. I båda dessa fall bör artikulationerna kunnat 

utelämnat dessa identitetsmarkörer, flykting och istället benämnt dessa som människor eller 

personer. Artikulation 3 där en prognos ställs i hur stora mängder flyktingar det kan tänkas 

komma, konstruerar enligt vår tolkning flyktingar som ett hot mot samhället på grund av den 

stora mängd som förutspås komma. En miljon flyktingar skulle utgöra en stor påfrestning för 

systemet och välfärden och därmed blir situationen konstruerad som hotfull, vilket återigen 

kan tänkas projiceras till flyktingen. Den fjärde artikulationen där det framgår att grannar 

varnas för den flytande signifikanten påvisar ett mer påtagligt sätt att konstruera flyktingen 

som ett samhällshot. Flyktingen är ett så pass stort hot att grannar varnas. 

6.4.3 Flyktingen som legitim 
Inom denna diskurs behandlas även frågor om vem som ska anses vara flykting. För att vara 

legitim flykting ska vissa krav uppfyllas. Det mest framträdande kravet är kopplat till 

förhållanden i hemlandet, men även hur omvärlden och den enskilda nationen definierat den 

som åberopar flyktingstatus. Hur media konstruerar flyktingen som legitim eller inte ges 

exempel på nedan. 

Utdrag 9.3 
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1. “Fel flykting avvisades” (Ab 1999-06-07). 

2. “Tuffa beviskrav för flyktingar. Du får inte stanna här” (Gp, 2008-06-16)  

3. “Hur kan Sverige avvisa flyktingar som fått flyktingstatus av FN?” (Ab, 2009-06-08) 

Artikulation 1 visar med elementet fel just på denna dikotomi mellan att vara respektive inte 

vara flykting på rätt grund. Finns en fel flykting existerar även en rätt flykting därmed kan 

man antingen vara flykting eller inte. Något där emellan tycks inte finnas, åtminstone inte 

som uttrycks i de artikulationer som vi tagit del av. Flyktningen kan därmed konstrueras som 

legitim eller inte. Artikulation 2 visar genom elementet beviskrav på det villkorade 

flyktingskapet och befäster samtidigt att bevisbördan för huruvida man är flykting eller inte 

ligger på flyktinggruppen. Detta i relation till juridiska logiker där bevisbördan ligger hos 

åklagaren skapar ett slags tyngre ansvar hos flyktingen till att få vara legitim. Detta i sin tur 

kan tolkas som ett sätt för myndigheterna att avsäga sig ansvar i de fall att fel flykting avvisas. 

Myndigheten har då inget ansvar eftersom det är flyktingen själv som ska bevisa sin status. 

Elementet avvisa i artikulation 3 belyser det villkorade flyktingskapet på så vis att det 

framställer den flytande signifikanten som någon vars status inte är given, på samma sätt som 

den är för en fullvärdig medborgare. Elementet implicerar den juridiska rätten att avhysa den 

som inte uppfyller rätt kriterier för flyktingskapet och därmed ett uppehälle. Statusen att vara 

en flykting tycks som artikulationen påvisar inte ens vara befäst även om FN gett individen 

denna status. Således framstår en tanke om att villkoren för flyktingskapet i slutändan tycks 

fastställas av den enskilda nationen detta eftersom Sverige avvisar de som FN gett status som 

flykting.  

6.5 Flyktingen som ett politiskt verktyg 
Denna diskurs är den enskilt näst största i vår undersökning och borde för den kronologiska 

ordningens skull varit den tredje att presenteras. Att denna diskurs presenteras först nu beror 

på att karaktären här skiljer sig aningen från de ovanstående. Samtliga diskurser som hittills 

presenterat har varit av direkt konstruerande art till flyktingen medans denna diskurs inte i den 

bemärkelsen är en diskurs som explicit konstruerar flyktingen. Denna diskurs visar istället på 

ett politiskt användande av flyktingen. Vi kommer nedan att visa hur flyktingen används som 

ett verktyg för att dels locka väljare, dels påvisa olikheter de politiska partierna mellan men 

även som påvisare av brister i den politik som förs. Således sker en indirekt konstruktion av 

flyktingen som ett politiskt verktyg, för politiker att bruka. Vi är medvetna om att det i 

samtliga artikulationer i denna diskurs är av passiviserande art av flyktingen och således 

skulle kunna placeras inom agenstemat. Varför vi valt att skilja ut denna diskurs är då vi anser 

att den innehåller en viktigt särskiljande aspekt nämligen att det inom denna sker ett aktivt 

användande av flyktingen som ett politiskt verktyg, inom den politiska arenan. Artikulationer 

i detta tema hämtar sina element från diskurser inom den politiska sfären vilket således gör 

flyktingen till en del av den politiska diskursen.  

Flyktingen är ett ämne som berör många i samhället vilket gör flyktingen till ett politiskt 

verktyg för valrörelsen. Vi börjar med att undersöka flyktingen som en variabel i valrörelsen 

och hur diskursen här ser ut med hjälp artikulationerna i utdrag 10.1. 

Utdrag 10.1 

1. “Flyktingar i fokus inför nyval” (SvD, 1998-02-21) 
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2. “Alf Svensson försvarar flyktingar” (SvD, 1997-02-21) 

3. “Hårdare tag mot flyktingar - för att regeringen vill ha sd:s väljare” (Ab, 2008-02-23) 

4. “Opinionras efter lögn om flyktingar” (Gp, 2002-02-27) 

Att flyktingen används som verktyg för att locka väljare syns i artikulation 1 och 2 där 

elementen fokus, nyval, Alf Svensson, och försvarar är intressanta. Den flytande signifikanten 

konstrueras genom elementen i fokus och nyval som en viktig fråga inom valrörelsen vilket 

ger att det för att vinna röster krävs “rätt” flyktingpolitik. Att flyktingen är ett verktyg för 

detta kan ses med elementen Alf Svensson och försvarar. Alf Svensson som vid denna tid var 

partiledare för Kristdemokraterna försvarar offentligt flyktingar vilket visar väljarna hur han 

och Kd positionerar sig ideologiskt i flyktingfrågan. Detta antagligen för att ge de som 

sympatiserar med flyktingarna, men även flyktingarna själva ett alternativ att rösta på. I 

artikulation 3 konstrueras den flytande signifikanten som ett konkurrensmedel för att ta 

väljare från andra partier. Regeringen har insett att Sd får väljare genom att använda hårda 

tag mot flyktingar och att regeringen för att kunna konkurrera om de väljarna behöver bli 

hårdare. Politiken kring flyktingar är således ett verktyg till att locka väljarna. Artikulation 4 

visar på att flyktingpolitiken har kraft att skada politiska partier. Här har något ljugit om något 

som har med flyktingar att göra och effekten av att denna lögn upptäckts, har lett till ett 

opinionsras det vill säga att en del av väljarna inte längre är väljare till det parti som detta 

handlar om. Detta konstruerar åter den flytande signifikanten som ett politiskt verktyg och 

politiken kring denne som en variabel till att vinna politiska framgångar eller inte. 

Den del flyktingen i kommande stycke ges är i form av ett slags politisk verktyg genom vilket 

olika brister i det politiska system framhävs. Flyktingen används således som ett slagträ i det 

politiska spelet där politiska olikheter dryftas. Användandet av flyktingen som påvisare av 

brister i den politik som förs gestaltas av de artikulationer som följer nedan i utdrag 10.2. 

Utdrag 10.2 

1. “Alla ska tvingas ta emot flyktingar” (DN, 2008-10-07) 

2. “Skåne sämst på att ta emot flyktingar” (DN, 2006-10-17) 

3. “Få flyktingar får riktiga jobb” (Gp, 1997-10-15) 

4. “En av tio flyktingar fick jobb” (SvD, 1997-10-15) 

Artikulationerna 1 och 2 visar på hur fördelningen av flyktingar brister eller möjligen går 

emot de överenskommelser som skett. Om vi börjar med artikulation 1 så visar det på den 

politiska riktlinjer för hur fördelningen av flyktingar ska ske. Det ska ske genom att alla ska 

ta emot flyktingar. Flyktingen är således ett gemensamt ansvar som alla ska hjälpa till med, 

även om så ska ske med tvång. Satt i denna kontext visas i artikulation 2 istället på hur denna 

överenskommelse inte fungerat och att Skåne, som är sämst på att ta emot flyktingar, inte följt 

denna Detta visar återigen på brister inom det politiska system som avsett att reglera 

flyktingmottagandet och där den flytande signifikanten är ett verktyg för att manifestera 

denna brist. Artikulation 3 och 4 visar på brister i arbetsmarknadspolitiken, återigen med den 

flytande signifikanten som ett verktyg för detta. Artikulation 3 med elementet riktiga jobb 

kopplas till flyktingen på så sätt att det framgår att flyktingar inte har riktiga jobb, utan 

snarare påhittade jobb. Som replik på detta skrivs i artikulation 4 istället att flyktingar fick 

jobb utan att precisera huruvida det handlar om riktiga eller påhittade jobb. Här framträder 

olikheter i hur arbetsmarknadspolitiken ska föras och där en liberal- och en moderat bunden 

tidning påvisar de brister, i hur politiken realiseras. 
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Ett annat politiskt område där detta politiska spel kan ses är inom samhällsekonomin där olika 

syn på hur statsfinanserna ska skötas dryftas vilket presenteras i utdrag 10.3. 

Utdrag 10.3 

1. “Kräv samhällsnyttigt arbete av alla som får socialbidrag". Ny rapport från folkpartiet: 

Även nyanlända flyktingar måste göra en motprestation för bidrag” (DN, 2005-02-09) 

2. “Fler flyktingar kostar mer - regeringen krävs på mer pengar för år 2006” (Gp, 2005-

10-25) 

3. M ställer nya krav på flyktingar - anhöriga måste kunna försörja släktingar” (SvD, 

2007-06-17) 

4. “Är det rätt att sko sig på flyktingar?” (Ab, 2016-06-09) 

I artikulation 1 ser vi hur elementet kräv, samhällsnyttigt och socialbidrag i förhållande till 

flyktingar producerar en ekvivalenskedja där även flyktingar måste göra en motprestation för 

sina bidrag. Med detta konstrueras samtidigt flyktingar som någon som inte gör några 

motprestationer för sina bidrag, i vart fall inga samhällsnyttiga prestationer. Logiken blir här 

att om “vi” ska försörja flyktingen måste “vi” få något tillbaka. Vid ett senare tillfälle, 

artikulation 2, kommer åter den liberala sidan med utsagan fler flyktingar kostar mer. Vidare 

konstateras att regeringen avsatt för lite pengar till flyktingmottagandet och att detta är något 

som anses vara en brist på hur finanserna skötts, vilket konstateras med elementen krävs, på 

mer och pengar. I artikulation 3 visar moderaterna sin syn på hur statsfinanserna ska skötas. I 

denna rubrik används elementen nya, krav, anhöriga måste och försörja, vilka kopplas till 

flyktingen, för att visa sin syn på detta. Moderaterna anser att kraven ska vara att flyktingar 

måste kunna försörja deras anhöriga. Detta visar även på hur det vid den tiden är, det vill säga 

att så inte är fallet vilket även förstärks av elementet nya krav på. Detta visar alltså på vad 

Moderaterna anser vara en brist på hur statsfinanserna handhas. I artikulation 4 visas istället 

en annan, vad socialdemokratiska sidan anser vara, en felaktigt skött finanspolitik. Här frågar 

man om det verkligen är rätt att sko sig på flyktingar. Återigen får flyktingen agera slagträ, nu 

i politiken kring privatiseringar. Frågan som ställs är således huruvida skatteintäkter ska få gå 

till privata bolag eller inte men kamoufleras till att enbart handla om det är rätt att tjäna 

pengar på flyktingar. 
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6.6 Konstruktionens utveckling 
Hur har då konstruktionen av flyktingen utvecklats över tid? För att besvara den frågan på 

bästa sätt blir ett diagram över de olika teman som presenterats helt nödvändigt.  

 

Diagram 3. Diskursers frekvens under perioden 1995–2016 

Sett i diagrammet görs gällande att de flesta teman ges ett ganska så likvärdigt utrymme som 

konstruerande av flyktingen. Det som sticker ut är temat den grå massan, vars frekvens alltid 

ligger högst men som också svänger kraftigt både i relation till övriga diskurser men även i 

amplitud med en topp 1995 och med sin högsta topp 2015 och som lägst 2010 och utgörs av 

dubbla mängden element jämfört med temat agens som är det näst största. Som vi visat 

innehåller de flesta teman två motsägande diskurser vilket föranleder oss att gå in djupare i 

statistiken. För detta ändamål används både stapel- och linje diagrammen nedan.  
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Diagram 4. Linjediagram över diskursers årsvisa frekvenser. 
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Diagram 5. Stapeldiagram över diskursers årsvisa frekvenser 
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Ovanstående diagram visar att diskurserna flyktingen som anonym, flyktingen som politiskt 

verktyg samt flyktingen som passivt offer är de diskurser som ges störst utrymme i de 

dagstidningar vi studerat, och diskurserna flyktingen som aktör och flyktingen som temporär 

ges likvärdigt utrymme. Detta i relation till att diskurserna flyktingen som person, flyktingen 

som permanent och ges minst utrymme tyder på att de fyra förstnämnda diskurserna är mest 

tongivande och har således givits ett tolkningsföreträde av vad eller vem flyktingen är. I 

diagrammet ser vi även hur diskursen flyktingen som ett politiskt verktyg över tid varit 

förhållandevis jämn men att det sker en avvikande topp 2015 då flyktingen börjar användas 

mer frekvent. Samma ökning gäller även diskursen flyktingen som anonym vilka de båda 

följer varandra upp mot toppen i grafen. Diskurserna inom temat övriga förekommer 

sporadiskt och har således inte sådan kraft att de skapar en bestående konstruktion av 

flyktingen, även om de finns med i bakgrunden.  

En för oss intressant period är perioden 2004–2011. Sett ur diagrammen kännetecknas denna 

period av genomgående låga frekvenser hos alla diskurser, även om diskursen flyktingen som 

anonym fortfarande ligger högst men ändå sjunker. Kopplat till analysförfarandet visas att det 

under denna period verkar finnas en osäkerhet till flyktingen och de konstruktioner som kan 

göras. Detta då helt nya element uppkommer ena året men försvinner följande år. Exempel på 

dessa är kultur, förståelse, minnen, röda flyktingar, religion, lurade, ny chans, känslosamt, 

clowner, lever ej som oss andra, misstro, besvikelse, bitterhet, försämring/förbättring, hygien, 

ålder, äventyrare, HBTQ och kunskap. Utöver dessa nya element finns tidigare avsnitts 

redovisade diskurser med, men i låga frekvenser. Konstruktionen av flyktingen är i den 

meningen fortsatt grundad på de diskurser som vi funnit och redogjort för tidigare men där 

nya element artikuleras i förhållande till den flytande signifikanten och nya ekvivalenskedjor 

inom diskurserna uppstår. Det görs således försök till att omförhandla konstruktionen av 

flyktingen och därmed generera nya sätt att förstå flyktingen. Exempel på dessa ses i utdrag 

11.1 

Utdrag 11.1 

1. “Syftet var inte förbättringar för flyktingar” (SvD, 2011-02-26) 

2. “Röda flyktingar var inte välkomna” (Gp, 2004-06-06) 

3. “Sista äventyret för flyktingen från Basra” (SvD, 2004-10-02) 

Artikulation 1 och elementen syftet, inte och förbättringar kopplat till den flytande 

signifikanten visar på ovisshet kring hur flyktingar verkligen har det. Att något som gjorts inte 

haft som syfte att förbättra för flyktingen, ger andemeningen att det inte finns skäl till 

förbättringar vilket torde komma ur tanken om att flyktingen har det bra nog vid denna tid. 

Samtidigt kan denna rubrik vara en problematisering av vad som skett, det vill säga att något 

gjorts som fått till följd att flyktingens situation förvärrats och att detta, av SvD, uppfattats 

som problematiskt. I artikulation 2 är elementen röda och inte välkomna de som här fångat 

vårat intresse. Oklarheten i vad som avses med röda flyktingar blir påfallande. Är det tal om 

flyktingar från kommunistiska länder detta gäller, eller används färgen röd som synonym för 

farliga flyktingar? Exakt vad tidningen som skrivit denna rubrik avser går inte att, ur 

artikulationen, uttyda. Vad som går att uttyda är att denna typ av flykting, genom elementet 

inte välkomna, inte är önskade och inte ska tillåtas tillträde till landet. Användandet av 
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otydliga rubriker som ger osäkerhet till läsaren om vad denne faktiskt läser om tolkas också 

som denna osäkerhet detta tema handlar om. 

Artikulation 3 handlar i grunden om vad en flykting är och i denna rubrik tillskrivs flyktingen 

genom elementet äventyr till att vara en äventyrare. Detta tillskrivande uppfattas av oss som 

problematiskt eftersom äventyr är något en individ ger sig ut på av egen vilja. Flyktingen kan 

således uppfattas som en upplevelsetörstande människa som gett sig ut på jakt efter äventyr. 

Satt i relation av innebörden att vara på flykt så uppstår istället tankar om människor som 

tvingats lämna sina hem på grund av omständigheter i hemlandet.  

Det intressanta med dessa artikulationen trots den konsekvent låga frekvens som dessa har, 

går att finna i det mönster av nya sätt att skriva om flyktingar. Att element ges tillfälligt 

tillträde i diskursen kan tolkas som ovisshet kring vad en flykting är men utan att se till den 

samhälleliga kontexten går detta inte att fastslå vilket leder oss in i nästa avsnitt. 

6.7 Sammanfattning av resultat 
Resultatet av vårat empiriska material som bygger på 996 stycken tidningsrubriker ur vilka 

2315 element kodats, visar på hur ekvivalenskedjor från tio olika diskurser i olika 

utsträckning gör meningsanspråk på den flytande signifikanten och att detta i merparten av 

gångerna sker på ett generaliserat sätt, där flyktingen sällan ges utrymme som ett subjekt. 

Resultatet visar att diskurserna flyktingen som anonym, flyktingen som politiskt verktyg samt 

flyktingen som passivt offer ges störst utrymme i medierna och således givits ett 

tolkningsföreträde till vad eller vem flyktingen är. Diskursen flyktingen som anonym som man 

finner under temat den grå massan innebär ett mönster i hur tidningarna väljer att klumpa ihop 

flykting till flyktingar genom att frekvent använda flyktingens pluralform, summor och 

nationaliteter. Den generella konstruktionen som här görs är att se till flyktingar som en 

homogen och abstrakt grupp. Inom temat råder det ett antagonistiskt förhållande där 

flyktingen som person förs fram. Dock sker detta i endast 9% av de artikulationer vi studerat.  

I temat agens visas ett motsatsförhållande där flyktingen å ena sidan, i diskursen flyktingen 

som passivt offer, konstrueras som ett passivt offer för omständigheterna vars 

handlingsförmåga tycks frånvara. Denne flykting är helt utelämnad åt den sociala 

omgivningens förmåga och goda vilja. Å andra sidan, i diskursen flyktingen som aktör, 

konstrueras flyktingen som en aktiv aktör, handlingskraftig och ibland framgångsrik, men 

denna diskurs ges betydande mindre utrymme mellan de båda vilket gör att den förstnämnda 

diskursen blir mer tongivande. Oavsett om flyktingen i temat placeras i artikulationer som 

framställer dem som passiva eller aktiva så skapas även alltid en värdering av flyktingen 

positiv eller negativ bemärkelse. Detta blir tydligare i, vad vi anser, negativa artikulationer 

med element som ingen vill försörja och lämna bort, där flyktingen mer explicit konstrueras 

som någon som behöver försörjas och som andra ansvarar för. Samma passivitet framkommer 

i de positiva artikulationerna även om detta sker mer implicit. Element som försvarar och, ta 

emot framställer flyktingen visserligen som positiv men också som någon som behöver en 

ställföreträdande försvarare, någon som skyddar den som inte kan skydda sig själv, tar emot 

någon som också skulle kunna nekas tillträde samt hjälper någon som annars inte klarar sig 

själv. Flyktingar framställs så att säga som offer för olika omständigheter utan förmåga att 

påverka sin egna livssituation.  
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Temat flyktingen och samhället handlar om just de villkor som präglar flyktingars uppehälle. 

Det råder i denna diskurs ett antagonistiskt förhållande mellan å ena sidan, i diskursen 

flyktingen som temporär, konstruktionen av flyktingen som någon vars uppehälle är temporärt 

och inte ämnad att vara här. Nu när flyktingen är här är det med avsikten att snarast återvända 

till vad som är dennes hem. Å andra sidan, i diskursen flyktingen som permanent, konstrueras 

flyktingen som någon vars uppehälle är permanent, en som ska integreras i samhället och som 

är en del att detta samhälle. Denna flykting ska ges samma möjlighet som “svenskarna” i 

samhällets alla aspekter. Denna diskurs får dock ett markant mindre utrymme och utgörs 

endast av 36 kodade element, att jämföra med motpolens 156 kodade element. 

Diskursen flyktingen som ett politiskt verktyg skiljer sig från de övriga på så sätt att den 

konstruerar flyktingen som ett redskap inom den politiska arenan. Resultatet visar att 

flyktingen är ett politiskt verktyg genom vilka oegentligheter, olikheter och valfloskler 

uppmärksammas eller skapas. Detta användande sträcker sig över områden som migrations-, 

arbets- och bidragspolitik, statsekonomi och vidare till valrörelsen. Denna diskurs är enskilt 

den näst största och upptar 443 kodade element. 

Under större delen av den period vi valt att studera har de olika diskurserna varit ständigt 

återkommande men med viss variation beträffande frekvensen. Undantaget är åren 2004–2011 

då det tycks finnas en större osäkerhet kring vem och vad flyktingen är. Det mediala värdet på 

flyktingen tycks vara lågt då det under denna period endast producerats 198 rubriker jämfört 

med hela periodens 996 rubriker. Denna period kännetecknas av att nya element tas in i 

artikulationerna och att nya ekvivalenskedjor uppstår men följande år försvunnit vilket tolkas 

som ett försök till att omförhandla den flytande signifikanten. 

7. Diskussion 
Så har vi då kommit till det tillfälle då vi nu ska avsluta denna studie och istället reflektera 

över vad vi åstadkommit. Att arbeta med diskursanalys i denna studie har varit givande, 

utmanande, roligt och jobbigt på samma gång. Utmaningen har varit att, med den mängd data 

vi haft, hålla reda på alla de ”trådar” som funnits och bibehålla riktningen. Ur denna aspekt 

hade kanske en kvantitativ innehållsanalys gett mer hanterbarhet. Dock hade detta lett fram 

till ett helt annat fokus då den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att undersöka 

förekomsten av fenomen. Med det syfte vi haft har diskursanalysen varit mest fruktbar då vi 

strävat efter att undersöka hur flyktingen konstrueras. En stor mängd data är inte heller ett 

hinder för att genomföra en diskursanalys, utan ställer högre krav på oss som forskare då det 

gäller noggrannhet och systematik vilket vi anser oss lyckats upprätthålla. Med dessa 

inledande ord går vi nu vidare med att diskutera syfte och frågeställningar i denna studie.  

7.1 Syfte och frågeställning 
Vi har med denna studie velat visa på hur flyktingen konstrueras i media där vi utgår från 

tanken om flyktingen som en social konstruktion. I vår strävan att lyckas med detta så har vi 

valt att studera en längre tidsperiod på 21 år för att se hur det talas om flyktingar över tid. Vår 

idé har varit att studien av en längre tidperiod borde kunna visa på eventuella förändringar i 

hur flyktingar konstrueras parallellt med förändringar i samhället i stort. Huvudfrågan som 

styrt denna studie har varit följande: Hur konstrueras flyktingen i svensk nyhetspress mellan 

åren 1995–2016? Denna har vi sedan delat upp i följande delfrågor: Vilka diskurser är mest 
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förekommande i förhållande till flyktingbegreppet? Är konstruktionerna stabila över tid eller 

sker det förändringar? Och om så är fallet, när sker dessa och på vilket/vilka sätt? 

Utifrån vår huvudfråga har vi i denna funnit tio olika diskurser vilka på olika sätt konstruerar 

flyktingen, där dessa diskurser tematiserats i tre primära teman vilka vi valt att benämna som 

den grå massan, agens och flyktingen och samhället vilka samtliga innehåller antagonistiska 

diskurser. Vi har även funnit diskurser vilka tematiserats in under ett tema som vi benämner 

som övriga då dessa inte uppvisar samma tydliga motsättning som inom de andra temana. 

 Det förstnämnda temat innehåller diskurserna flyktingen som anonym och flyktingen som 

person, alltså två antagonistiska diskurser vars antagonism ligger i att de konstruerar 

flyktingen antingen som ett objekt utan ansikte eller som en individ. Den mest frekventa 

diskursen inom detta tema, diskursen flyktingen som anonym, konstruerar flyktingen som ett 

objekt utan ansikte genom användandet av pluralformer, antal och etniska markörer.  

Diskursen flyktingen som person konstruerar istället flyktingen som en individ genom att låta 

flyktingens berättelse komma fram vilket gäller endast 9% av de artikulationer som vi funnit 

inom detta tema.  

Att benämna flyktingen i dess pluralform är i sig ingenting konstigt utan snarare praktiskt 

nödvändigt för att kunna tala om företeelsen på ett effektivt sätt. På samma sätt som man 

måste kunna benämnda sociala kategorier i dess pluralform som exempelvis sjuksköterskor, 

lärare eller politiker måste detta även kunna ske gällande flyktingar. Utan dessa 

generaliseringar så blir det svårt, om inte omöjligt, att kunna tala om fenomen på en mer 

övergripande nivå. Att denna kvantifiering är relevant för oss ligger i den systematik som vi 

finner inom vårt tema där denna är så pass överrepresenterad att den förekommer i så mycket 

som 91% av våra funna artikuleringar. Vad detta gör, enligt oss, är att det skapar en obalans i 

hur flyktingen konstrueras då det ger en väldigt hög abstraktionsnivå kring vad flyktingen är.  

Det andra temat som vi valt att kalla agens vilket innehåller de två antagonistiska diskurserna 

flyktingen som passivt offer och flyktingen som aktör vars motsättning bottnar i att flyktingen 

å ena sidan konstrueras som ett offer för omständigheter genom att framställas som ett ämne 

för andra att hantera där ansvarsfrågan alltid är förlagd utanför flyktingens egen kontroll. Å 

andra sidan konstrueras i diskursen flyktingen som aktör denne som någon med möjlighet att 

agera tillbaka på omvärlden, det vill säga någon som är en kompetent samhällsmedborgare 

vars egen röst och vilja lyfts fram. 

Att konstruktionen av flyktingen sker utifrån diskursen flyktingen som passivt offer kan bero 

på det offerskap som ofta är förenat med flyktingskapet. Vad vi med detta menar är att 

flyktingen många gånger är en människa som tvingats lämna sitt hem på grund av krig eller 

förföljelse [så som UNHCR konstruerar flyktingen (N.N, Vem är flykting?, 2017)] och på så 

sätt är flyktingen ett offer för dessa händelser. Däremot menar vi att flyktingar är likt alla 

människor mer än så. Alltså att en människa inte bara är ett offer för händelser utan också 

kapabla medborgare. Det vårt material visat är en obalans i mediernas rapportering som kan 

tänkas konstruera en bild hos läsarna av att flyktingen är ett offer och således en belastning 

för samhället. 

Inom det tredje temat, vilket vi kallat flyktingen och samhället, finns även där ett 

antagonistiskt förhållande mellan diskurserna flyktingen som temporär och flyktingen som 

permanent där motsättningarna ligger på ett mer ideologiskt plan. I diskursen flyktingen som 

temporär konstrueras flyktingen som någon vars uppehälle endast är tillfälligt och villkorat. 
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Flyktingen konstrueras som en ”turist” där stort fokus ligger på flyktingens återvändande till 

vad som framställs som dennas ”riktiga” hem. I diskursen flyktingen som permanent 

konstrueras istället flyktingen som någon vars uppehälle är permanent. Denne ska ges samma 

rättigheter och skyldigheter som svenskarna, integreras och snarast bli en del av samhället 

vilket uttrycks på så vis att flyktingen diskuteras i relation till arbete, bostäder och utbildning. 

Självklart ska flyktingfrågan kunna diskuteras och så även med aspekter av huruvida 

flyktingar ska ges tillträde, få bli en del av samhället eller få befinna sig här under 

förutsättning att återvända när det i hemlandet lugnat ner sig. Relevansen i detta tema anser vi 

vara då den tongivande diskursen flyktingen som temporär får ett större medialt utrymme. Om 

den ”objektiva verklighet” som media sänder ut bygger på att flyktingen är temporär är det 

tänkbart att läsarna får denna uppfattning. Som vi ser det kan detta dels ge implikationer i 

politiken där politiker driver sin politik i en riktning som stämmer överens med den bild 

befolkningen har av flyktingen. Men det skulle även kunna bidra till ökad segregation i 

samhället då majoritetsbefolkningen inte ser det som värdefullt att upprätta gemenskap med 

flyktingar eftersom de är här temporärt. 

I temat övriga sker konstruktioner mer sporadiskt och har inte setts återkomma med liknande 

frekvens som i de andra temana. Diskursen flyktingen som kriminell placerar in denna i 

diskurser som på något sätt berör kriminalitet eller rättssystemet vilket således kan tänkas 

konstruera flyktingen som en kriminell. I diskursen flyktingen som samhällshot har vi visat 

hur flyktingen konstrueras som en smittobärare, eller som ett kvantitativt hot där den 

förväntade mängden flyktingar riskerar att anstränga samhället. Den tredje diskursen inom 

detta tema, flyktingen som legitim, handlar om vem som ska anses vara flykting. Denna 

diskurs konstruerar flyktingen eller snarare flyktingskap som ett konkret debattämne där detta 

inte är något självklart. Flyktingen är således något som kan placeras i gränsen mellan de 

nationella och supranationella samhällsdebatterna. Den sista diskursen, flyktingen som 

politiskt verktyg, konstruerar flyktingen som ett verktyg inom det politiska spelet där denna 

görs till en viktig faktor för att locka väljare.  

Utifrån vår första delfråga, det vill säga vilka diskurser som är mest förekommande5, så har vi 

funnit att de diskurser som är mest frekvent förekommande är flyktingen som anonym, 

flyktingen som politiskt verktyg och flyktingen som passivt offer vilket således är de 

konstruktioner som mediekonsumenten möter i högst uträckning. Diskurserna flyktingen som 

person, flyktingen som permanent, flyktingen som kriminell, flyktingen som samhällshot och 

flyktingen som legitim ges minst utrymme och således är de konstruktioner som 

mediekonsumenten möter i minst utsträckning eller riskerar att inte se alls. 

Diskurserna som vi funnit verkar, om vi går vidare till vår nästa delfråga gällande 

diskursernas stabilitet, vara stabila över tid. Konstruktionerna av flyktingen är genomgående, 

kvalitativt [det vill säga diskursernas karaktärer], densamma genom vår undersökta tidperiod, 

där diskurserna är ständigt återkommande varje år och nedslag. Kvantitativt kan vi dock se 

skillnader i rapporteringsfrekvensen i vilket det skiljer sig ganska så markant gällande 

mängden publicerade artiklar under olika år. Skillnaderna här tycks således kopplat till det 

mediala intresset av flyktingen snarare än till variationer i konstruktionerna. Vi har även sett 

en tydlig ökning av intresset förflyktingen 2015 där flyktingen som anonym och flyktingen 

som politiskt verktyg utmärker sig frekvensmässigt. 

                                                 
5 För ingående statistik över frekvenserna se bilaga 3. 
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7.2 Tidigare forskning 
Hur har då vår studie stått i förhållande till den forskning som redan gjorts? Vad kan vi se 

överensstämmer och vad har vi kunnat komplettera? 

Samtliga diskurser vi funnit anser vi styrka den forskning som skett inom temat flyktingens 

kontingens. Bara det att vi funnit 10 olika diskurser som samtliga konstruerar flyktingen på 

olika sätt visar på att vad flyktingen är, är förhandlingsbart och således inte har någon 

objektiv sanning.  

Precis som Park funnit att flyktingen konstrueras olika har även vi, genom de antagonismer vi 

upptäckt, också sett samma tendenser gällande skillnad i konstruktioner. Dock måste 

framhållas att andelen av dessa motsägande konstruktioner är av så låg frekvens att de 

tenderar att försvinna i mängden. Konstruktionen av flyktingen är till synes stabil över tid. 

Samma markanta skillnad i hur flyktingen konstrueras, som nått en hegemonisk position har 

inte vi kunnat se. Parks studie behandlar en i vår tids största krig där nästan samtliga 

stormakter deltog och gjorde så att mänskligheten började omförhandlas, bör kunna förklara 

att flyktingen konstrueras så markant olika före och efter krigstiden. 

Likt Szczepanikova visat att flyktingen används som ett politiskt verktyg har även vår studie 

funnit samma användande vilket således ses stärka denna flyktingkonstruktion. Dock skiljer 

sig vårt resultat från Szczepanikova i avseende hur flyktingen används. Hos Szczepanikova 

användes flyktingen för att dels påskynda fallet av östblocket men även som en bricka i 

maktspelet mellan de olika aktörerna under kalla kriget. Vårt resultat visar istället att 

flyktingen används för att påvisa brister hos de olika politiska partiernas agendor men även 

som en faktor i valrörelsen. Att resultaten skiljer sig åt beror mest troligt på att vi studerat 

olika tidsperioder samt att Szczepanikovas studie fokuserat mer på den flyktingadministrativa 

funktionen i Tjeckoslovakien medan vi fokuserat på media. 

Vi anser att vårt resultat med diskursen flyktingens legitimitet går i linje med Edgerly som 

visat att flyktingen, eller snarare vem som kan kallas flykting eller inte, står under 

förhandling. I vår studie sker detta genom ett ifrågasättande och en misstro till flyktingar, och 

där mottagarlandet tycks kunna gå emot supranationella organisationer givande av 

flyktingstatus. Vem som får kallas flykting framstår som en fråga som väcker engagemang 

och emotioner, vilket även visats av Edgerly. Huruvida platsidentitet skänker legitimitet åt 

flyktingen är inget vi i vårt resultat funnit. Vad vi däremot sett är att begreppet flykting 

används som en identitetsmarkör, i diskurserna flyktingen som anonym, flyktingen som 

kriminell och flyktingen som samhällshot där flyktingidentiteten blir en förklarande variabel 

inom de olika diskurserna. Främst sker detta inom de teman som handlar om kriminalitet, hot 

och grå massa. Vi har däremot inte kunnat styrka Kirkwood, Mckinlay och Mcvittie, resultat 

vilket härleds till att vi i grunden haft olika syften och forskningsfrågor. 

Huruvida flyktingar talar om sig själv i tredje person eller upplever en klyfta till sin identitet 

vilket Marie Lacroix visat är inget vi studerat. Vi kan, i diskursen flyktingen som anonym, 

däremot se en systematik i att media rapporterar om flyktingen i tredje person snarare än som 

andre person. Flyktingen homogeniseras i media till en grupp som står i kontrast till svenska 

medborgare, vilket är tänkbart att kunna ge upphov till en osäkerhet av vad flyktingen är både 

hos flyktingar själva som hos svenskarna. Diskurserna flyktingen som passivt offer samt 

flyktingen som aktör vilka bidrar till att konstruera flyktingen som ett passivt offer/ aktör kan 
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ses tillföra ytterligare en identitetsmodalitet där flyktingen även identifierar sig, med tanke på 

överrepresentationen, som ett offer vilket kan tänkas tillföra mer osäkerhet till flyktingen. 

Diskursen flyktingen som anonym kan även relateras till Keevallik, i avseende på hur identitet 

förhandlas i kontrast till svenskar. Keevallik visar visserligen att detta är något som görs av 

estlandssvenskar, men i vår studie av media. Därmed kan det finnas en växelverkan i 

förhandlingen av identitet mellan individ och samhälle. Om diskursen flyktingen som anonym 

sätts i relation till den kluvenhet flyktingar upplever som Wigg med sin avhandling visat, så 

tycks en viss samstämmighet finnas. Wiggs respondenter vittnar om att de upplever sig alltid 

positionerade lite vid sidan av samhället, som icke-svenskar eller som bosnier utan att helt 

riktigt kunna räknas som svensk. Samma särskillnad tycker även vi oss se då flyktingen 

konstrueras, genom olika nationaliteter som, en homogen grupp. En homogen grupp av icke-

svenskar vars villkor, som framgår i diskursen flyktingen som temporär är att de endast är 

temporära och avses att i framtiden åka hem, där var de hör hemma.  

Temat flyktingen som “den andre” och den forskning som gjorts tidigare visar på att det med 

flyktingskapet finns en slags annorlundahet där flyktingen ställs mot det ”normala”, med 

andra ord den befolkning som är i majoritet. Sett till diskursen flyktingen som temporär sker 

denna andrefiering där det tydligt framgår att flyktingen är någon som inte hör hit, flyktingen 

har ett hem som denne ska återvända till. Flyktingen ska inte integreras i samhället och 

särskiljs på så sätt från majoriteten, svenskarna. Diskursen flyktingen som permanent 

konstruerar förvisso flyktingen som någon som är avsedd att befinna sig här och som ska ges 

samma rättigheter och förutsättningar som svenskarna. Men ändå menar vi att det ändå sker 

ett andrefierande av flyktingen då det för att bli en del av ”vi” implicerar ett ”dem”. Således 

ser vi denna studie som ett bidrag som stärker detta temas tidigare forskning 

Den tidigare forskningens tema flyktingen och media visar på hur media producerar och 

reproducerar rådande samhällsstrukturer genom att premiera samhällseliternas konstruktion 

och samtidigt negligera minoriteternas. Diskurserna flyktingen som anonym och flyktingen 

som person visar hur flyktingen i merparten av artikulationerna negligeras och således inte 

ges utrymme i media. Medias rapportering fokuserar huvudsakligen på flyktingskapet i 

kontrast till oss, majoriteten. Med detta menar vi att flyktingen konstrueras som en börda för, 

som ett ansvar för oss att ta. 

7.3 Teori och metod 
Den teoretiska inriktning som vi valt i denna studie är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

kallat för diskursteori vilket är en politisk språkteori med fokus på språkets struktur. Detta 

teoretiska ramverk är med sina utarbetade begrepp väl för lämpat för, som vi vårt fall, en 

textanalys vars syfte är att kartlägga diskurser och visa på språkliga begrepps kontingenta och 

konfliktpräglade “natur”. 

Diskursteorins perspektiv gällande diskursens uppbyggnad har varit väldigt fruktbar på så vis 

att det möjliggjort en strukturerad och konkret analys då teorin och metoden är så nära 

sammankopplade. Det konkreta ligger i att teorin har en omfattande mängd framtagna 

teoretiska begrepp på olika nivåer som gjort det relativt lätt att koda om vårt, ganska så 

omfattande, urval av rubriker och klä dem i diskursteoretiska kläder. Med hjälp av begrepp 

som diskurs, artikulation, element, flytande signifikant ekvivalenskedjor så har vi kunnat 

arbetat fram de mönster som slutligen resulterat i våra presenterade diskurser. Vi har sedan 
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kunnat förklara de diskursiva kamper eller dikotomier som vi funnit med hjälp av begreppet 

antagonism.  

Perspektivets rika begreppsinnehåll har förutom sin höga användbarhet också stundtals, av 

oss, upplevts en aning förvirrande. Genom studiens gång har vi erfarit begreppsförvirring ett 

flertal gånger då teorin, i vår mening, är ganska så omfattande med en gedigen filosofisk 

bakgrund både inom språkfilosofi samt inom postmarxismen. Någon som vi även erfarit är att 

diskursteorin inte riktigt lyckas redogöra för hanteringen av det som vi i vårat analysavsnitt 

kallar för “utfyllnadsord”, det vill säga de icke-kursiverade orden i våra presenterade utdrag 

under resultatavsnittet. Dessa ord, tänker vi, borde även de kunna kodas som element men är 

svåra att arbeta med då dessa oftast inte har någon mening i sig själva.   

Ett begrepp vars fenomen vi som vi inte kunnat finna i vårt material är Laclau och Mouffes 

idé om hegemonisk intervention. Vi kan under vår valda period inte finna någon konkret 

tidpunkt där någon diskurs gällande flyktingskap fått monopol på tillskrivandet av begreppets 

mening. Detta behöver dock inte innebära att begreppet är irrelevant utan kanske snarare 

betyder att processen som föranleder och slutligen resulterar i en hegemonisk intervention är 

mer tidskrävande och utdragen än den period som vi valt att studera.  

Vad vi dock tycker oss kunna skönja genomgripande i vårt material är ett bakomliggande 

mönster där flyktingar hela tiden verkar ställas mot den nationella idén eller vad man skulle är 

dock integreras i, hälsa på eller nekas tillträde till men aldrig på något sätt undgå. Detta är 

tydligast gällande temat flyktingen och samhället och dess diskurser ”flyktingen som 

temporär” och ”flyktingen som permanent”.  

Detta kan också skönjas i de andra diskurserna, om än inte lika tydligt. I temat ”agens” med 

dess diskurser ”flyktingen som passivt offer” och ”flyktingen som aktiv aktör” så framställs 

flyktingar antingen som några vars öde bestäms av andra eller som agerar mot omvärlden. De 

passiva framställs inte sällan som utelämnade åt personer vilka är framgångsrika och har 

befogenheter inom den rådande strukturen. De aktiva aktörerna är flyktingar som lyckas att 

skapa sig handlingsutrymme inom strukturen eller agera mot den.  

När det kommer till temat ”den grå massan” och dess diskurser ”flyktingen som anonym” och 

”flyktingen som person” så är denna struktur dock svårare att påvisa varpå en fortsatt analys 

vore fruktbar. Anledningen till att vi inte lyft detta funna mönster i resultatavsnittet är på 

grund av att detta endast just nu är relativt vagt och kräver en utökad analys vilket blir för 

omfattande i förhållande till denna uppsats.  

En tanke vi har är i alla fall att denna bakomliggande struktur skulle kunna förklaras med 

hjälp av hegemonisk intervention där denna bakomliggande och föregivettagna struktur som 

flyktingen på olika sätt i vårt material verkar ställas mot möjligtvis kan ha skett vid ett 

tidigare historiskt tillfälle, inte helt osannolikt i samband med nationalstatens födelse. Vad vi 

tänker oss är att uppkomsten av de nationella staterna, med dess medföljande idéer om 

identitet och juridiska rättigheter gällande geografiskt uppehälle, om vi utgår från vårt val av 

teori etablerade sig i en arena tidigare präglad av utmanande diskurser av antagonistisk art 

vilka konstruera platsidentitet på flertalet olika sätt och utifrån en variation av 

identitetsmarkörer. Någonstans i denna process så skulle man kunna tänka sig att den 

nationella idén fick fotfäste och de andra diskurserna har med tiden sedan suddats bort vilket 

resulterat i att nationalstaten och dess medborgares identiteter blivit självklara och 

föregivettagna.  



45 

 

Vi valde att presentera vårt resultat i ett tematiserat format där diskurser placerats som 

motsatspar, så kallade dikotomier vilket finns anledning att här diskutera. Människan är en 

kategoriserande varelse och vi gör så mer eller mindre hela tiden och ofta autonomt. Citroner 

är sura, socker är sött, en bil, en buss, ett barn, en pensionär och så vidare. Inom teorier kring 

hur människan skapar sin identitet finns teorier där hur jag identifierar mig sker genom att se 

till vad jag inte är, Jag är en man eftersom jag inte är en kvinna, jag är en människa eftersom 

jag inte är ett djur, jag är lång eftersom jag inte är kort. Denna typ av identitetsskapande 

bygger alltså på motsatspar och enligt vår mening är det tänkbart att denna typ av 

kategoriserande smugit sig in i människans sociala omgivning. Man ser saker svart eller vitt 

är i folkmun ett utryck för detta.  

Inom diskursanalysen finns även ett befäst begrepp kallat diskursiv kamp, alltså diskursernas 

kamp om hur en flytande signifikant ska förstås. Flyktingen vi här setts konstrueras är inte 

enbart Anonym eller personifierad, temporär eller permanent utan allt på samma gång. Detta 

eftersom det inte finns en entydig bild av flyktingen. Därmed kan konstateras att i 

konstruktionen av flyktingen så finns ingen diskurs som vunnit en hegemonisk position. Den 

diskursiva kampen fortlöper således. Samtliga diskurser överlappar istället varandra i ett 

brokigt nätverk vilket riskerar framstå som rörigt och otydligt. Valet att skapa dessa teman 

handlar således om tydlighet och pedagogiska skäl, där igenkänning av hur saker och ting 

kategoriseras även i denna uppsats blir bekanta och således lättare att följa. 

Utöver diskursteorin så har vi i vårt metodval även använt oss av något som kan liknas vid en 

innehållsanalys. Detta har skett på så vis att vi räknat frekvensen av förekommande element i 

våra rubriker för att på så sätt få en bild av diskursernas omfattning. Detta har varit väldigt 

användbart, inte minst när det kommer möjligheten att föra statistik utan också så att vi på ett 

pedagogiskt och transparent sätt kan redogöra för resultatet. Att vi valt att inte benämnda vårt 

val av metod för innehållsanalys är då denna del av analysen i vår mening har haft en 

underordnad betydelse i förhållande till vår användning av diskursteorin.  

Vad beträffar urvalsförfarandet har vi stött på vissa hinder. under denna period har det 

producerats en stor mängd artiklar och som vi redogjort för i metodkapitlet tvingades vi starkt 

begränsa oss. Detta kan å ena sidan innebära att vi därav missat vissa diskurser som 

förekommit de tider då vi inte gjort nedslag och kan således ses som en brist för vår studie. Å 

andra sidan är syftet för studien att se hur flyktingen genom diskurser konstrueras. Lokalt 

uppkommande diskurser som inte ges eller upptar en större andel av medieutrymmet kommer 

dock inte påverka konstruktionen av flyktingen och så att säga påverka läsarens 

verklighetsbild. Kan urvalet av tidsintervallet då påverkat de mönster vi funnit? Nej inte 

direkt. Vi anser oss ha visat att de övergripande konstruktioner som görs av flyktingen ligger 

förhållandevis stabila över tid och detta i varierande samhällskontexter. Vi har som redan 

redogjorts för i avsnittet om urval ett intervall med olikartade händelser så som krigsslutet i 

F.d. Jugoslavien, mycket låga respektive höga flyktingströmmar, vi täcker upp finanskrisen. 

Dessa händelser till trots ger inga större förändringar av de övergripande konstruktionerna, de 

finns med där hela tiden. Däremot syns en tydlig nedgång i intresset för flyktingar då 

finanskrisen råder men även under denna period existerar de konstruktioner vi funnit. Således 

tycks intervallet inte ha avgörande betydelse för dessa konstruktioner.  

Vi använde oss även av ett variationsurval gällande valet av vilka tidningar som skulle ingå i 

studien, och även där kunde inte vår önskan riktigt uppfyllas. Vi avsåg att för att få så stor 

variation som möjligt även ha med tidningar från både den politiska högra men även vänstra 

ytterkanten. Om tidningar från de politiska ytterkanterna ingått i studien så hade kanske 
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konstruktionerna varierat mer och således hade (1) eventuella förskjutningar kunnat hittats, 

(2) fler försök till omförhandling av begreppet flykting kanske kunnat påvisas. Om 

exempelvis Nya Tider vilken klassificeras som en extremhöger och konspirationistisk tidning 

använts, är det tänkbart att mer kritiska konstruktioner av flyktingen, exempelvis flyktingar 

som föraktande polisväsendet, upptäckts. Likaså om tidskriften Expo, som har en uttalad 

avsikt att upplysa läsarna om rasism och främlingsfientlighet använts, kanske mer positiva 

konstruktioner funnits där exempelvis flyktingen som tillgång i högre utsträckning upptäckts. 

Att även undersöka dessa andra tidningar fanns initialt med som en tanke men då dels dessa 

tidningar inte existerat under hela den period vi studerat, men även då dessa inte anses vara 

dagstidningar, har detta inom ramen för vår studie inte kunnat genomföras. Variation har vi 

ändå uppnått då vi funnit antagonistiska förhållanden mellan diskurser. I en studie stöter man 

alltid på olika typer av hinder, så även vi, dessa har vi fått acceptera och hitta strategier för att 

kringgå dessa vilket vi anser oss lyckats med, 

Som nämndes i temat övriga, gällande diskurserna om kriminalitet och hot har vår 

förförståelse här utmanats och där vår praktiska reflexivitet fått användas. Vi hade en 

övertygelse om att dessa diskurser skulle vara mer förekommande än de var. Inte på grund av 

att vi tror att flyktingar är mer kriminella eller hotfulla än andra utan snarare på grund av hur 

vi upplever media som anklagande mot flyktingar. Vad vi med detta försöker säga är inte att 

det inte finns kriminella flyktingar eller att alla flyktingar är kriminella, utan snarare peka på 

ett vad vi innan denna studie påbörjats upplevt en skillnad i hur tidningarna rapporterar om 

kriminella och kriminella. Vår upplevelse har varit att det ofta då det rapporteras om en 

kriminell människa som råkar vara en flykting är flyktingskapet av intresse, flyktingar 

anhölls, flyktingen befriades. Detta upplevdes kontrasteras från hur rapporteringen sker då 

svenskar begår brott. Vid dessa tillfällen är kön och ålder mer intressant. Vi har haft en 

upplevelse av att medierna är snabba med att beskylla flyktingar för olika brott som begås, 

kanske på grund av den mediala uppmärksamhet till de fall då flyktingar har begått våldtäkter 

och där flertalet och olika medier rapporterar om detta. Till en början väcktes i analysarbetet 

tvivel på om vi påverkat dessa diskurser genom felaktig kodning, eller om vi med sökorden 

missat något. Trevande fortsatte vi med analysarbetet med Winther Jørgensen och Phillips 

(2000, s. 111) ord i minnet. Nämligen att förhålla oss reflexiva det vill säga hela tiden aktivt 

reflektera kring våra egna verklighetskonstruktioner innefattande tidigare erfarenheter, 

känslor, och perspektiv gällande studieämnet. Vi fick här helt enkelt lita på att empirin ska få 

tala och vi, och istället fundera över om vår förförståelse varit skev. Vad vi i denna studie sett 

är att omfattningen av kriminalitet- och hotdiskurserna är mycket låg vilket gör att denna 

konstruktion nästan försvinner i mängden, även om den finns där. 

7.4 En blick framåt 
Att det mediala intresset varierat tänker vi kan kopplas till samhällsutvecklingen och specifika 

händelser som till exempel den stora finanskrisen, 2007–2008. Tänkbart är att föregående 

samt efterkommande åren fortsatt vara ekonomiskt turbulenta vilket skulle kunna förklara 

flyktingens låga mediala värde under den perioden. Omvänt kan tilläggas att de två perioder 

då det mediala intresset varit högt även de sammanfaller med intressanta historiska händelser. 

1991–2000 finns ett politiskt parti kallat Ny Demokrati vilka satt med i riksdagen åren 1991–

1994 och under perioden 2010–2016 finns Sverigedemokraterna med i riksdagen, vilka båda 

klassas som nationalistiska partier. Kopplat till att vi påbörjar studien med året 1995 och att vi 

då ser en stabil nedgång av antalet artikulationer och den uppgång som har sin början 2010 så 

kan en rimlig tolkning vara att det politiska läget präglar det mediala intresset, det vill säga att 
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nationalistiska partier genom att ges rum inom den politiska sfären också lyfter fram 

“flyktingfrågan” som sin hjärtefråga i den samhälleliga debatten vilket också stimulerar den 

mediala rapporteringen vilket vi ser som intressant att undersöka vidare.  

Om vi återkopplar till de reaktioner som, enligt Aftonbladets krönikör, mötte de två olika 

människosmugglarna i den krönika som presenterades i denna studies inledande kapitel så 

tycker vi inte det är speciellt otänkbart att media i sammanhanget spelade en stor eller kanske 

till och med en avgörande roll genom deras möjlighet att lyfta en story och göra den till en 

nationell angelägenhet. Om vi då tar den insikten och applicerar den på de resultat som vår 

studie samt den tidigare forskningen visat så är det inte svårt att låta fantasin vandra iväg 

angående de reaktioner som väcks i gemene kvinna och mans hem. Kring det kan vi bara 

spekulera. Vad vi dock kan se, också detta främst genom media, är att sympatiserande med 

nationalistiska partier växer, inte bara här i Sverige utan i hela Europa. Om vi ska tro 

statistiken från SCB:s opinionsundersökning gjord i maj 2017 kallad “Valresultatet om det 

varit val idag” så skulle SD vara Sveriges nästa största parti, efter Socialdemokraterna, med 

stöd av 18,1 procent av landets befolkning. De skulle således, så som läget såg ut i maj, klå 

Moderaterna med 0,3 procentenheter. Vi säger inte på något sätt att media propagerar för eller 

manar till nationalism men om vi ska tro den tidigare forskningen och i synnerhet hypotesen 

om att media står i en kollegial relation till samhällets etablerade institutioner och makthavare 

i vilket dessa röster premieras framför minoriteters eller i vårt fall flyktingar så är det inte 

heller helt orimligt att anta att flyktingpolitiska frågor, från Sveriges näst största parti också 

kommer att tilldelas ett stort medialt utrymme. Vidare kan man då landa i slutsatsen att 

Sverigedemokraternas konstruktion av flyktingen och flyktingskap idag har sannolikt goda 

möjligheter att etablera sig i större skala. Med den nedgång som visats i diskursernas 

utveckling där intresset för flyktingen mer eller mindre försvann under finanskrisen framstår 

en tanke om att intresset av flyktingen snarare beror på huruvida denne utgör ett hot mot 

nationalstaten. Vad vi tänker är att flyktingen på något sätt utgör ett hot mot nationalstaten, 

detta då ett mottagande av flyktingar kan vara ett mottagande av det okända. När finanskrisen 

inträffade utgjorde den hotet mot nationalstaten och det är tänkbart att den rapportering som 

skedde då implicerade katastrofbilder mot staten vilka kopplades till krisen och att undersöka 

detta vidare kan ses som ett framtida bidrag inom forskningen.  

Vi har som redogjorts för inte kunnat se någon variation kring hur flyktingen konstrueras, 

vilket vi tänker oss kan ha sin förklaring i att diskurser förändras väldigt långsamt och vårt 

tidsintervall på 21 år kanske inte varit tillräckligt långt. Däremot med ett längre tidsintervall, 

kanske 50 år, hade kanske större instabilitet kunnat påvisats och hegemoniska interventioner 

hittats. Intresset med en sådan studie ligger i att hitta källan till flyktingens konstruktion och 

därmed få nå en historisk förståelse för begreppet flykting. En frågeställning skulle kunna 

vara ”hur konstruerades flyktingskap innan nationens födelse?”  

Som nämndes i temat övriga, gällande diskurserna om kriminalitet och hot har vår 

förförståelse här utmanats. Detta har i sin tur väckt nya frågor hos oss. Kanske hade ett annat 

resultat fåtts om vi istället valt att studera sociala medier som Facebook eller Twitter eller om 

vi haft en tidning från högra ytterkanten? Ett annat syfte med ett annat närliggande ämne hade 

även det kanske kunnat förändra denna bild något. Om vårat syfte hade varit att undersöka 

invandrare hade kanske en annan bild framträtt. Återigen inte på grund av en tro om 

invandrare som mer kriminella än andra utan snarare på vår uppfattning av hur media många 

gånger nämner etnicitet vid brott som begåtts av en “invandrare”, men inte då det är en 

“svensk” vilket således är ett förslag på framtida forskning. 



48 

 

Referenser 
Brune, Y. (2006). Den dagliga dosen: Diskrimineringen i Nyheterna och Bladet. i L. 

Camauër, & S. A. Nohrstedt, Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den 

strukturella diskrimineringen (ss. 89-123). Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 

Burr, V. (2015 [1995]). Social Constructionism. London and New York: Routhledge. 

Börjesson, M., & Palmblad, E. (2007). Diskursteori i praktiken. Malmö: Liber. 

Edgerly, L. (2011). Difference and Political Legitimacy: Speakers construktion of "citizen" 

and "refugee" personae in talk about Hurricane Katrina. Western Journal of 

Communication, 304-322. 

Edström, M., & Nordberg, K. (2005). Det villkorade medierummet. En diskussion om genrer, 

makt och mångfald. i A. Westholm, K. Borevi, & P. Strömblad, Makten och 

mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige (ss. 283-318). Stockholm: Regeringskansliet: 

Justitiedepartementet. 

Giddens , A., & Sutton, P. W. (2014). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 

Giddens, A. (2014 [1991]). Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos. 

Howarth, D. (2007). Diskurs. Korotan Ljubljana: Liber. 

Keevallik, L. (2012). Everyday construction of identity in the estonian refugee community in 

Sweden. Journal of Baltic studies, 177-200. 

Kirkwood, S., McKinlay, A., & McVittie, C. (2013). The mutually constitutive relationship 

between place and identity. Journal of Community & Applied Social Psychology, 453-

465. 

Laclau, E., & Mouffe, C. (2001 [1985]). Hegemonin och den socialistiska strategin. Malmö: 

Vertigo. 

Lacroix, M. (2004). Canadian refugee policy and the social construction of the refugee 

claimant subjectivity: understanding refugeeness. Journa of refugee studies, 146-166. 

N.N. (den 17 10 2017). Vem är flykting? Hämtat från sverigeforunhcr: 

https://sverigeforunhcr.se/om-oss/vem-ar-flykting 

N.N. (den 30 05 2017a). Migrationsverket. Hämtat från Migrationsverket.se: 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-

statistik-fran-tidigare-ar.html 

N.N. (den 30 05 2017b). Migrationsverket. Hämtat från Migrationsverket.se: 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-

statistik-fran-tidigare-ar.html 

Park, Y. (2008). Making refugees: A historical discource analysis of the construction of the 

"refugee" in US socialwork, 1900-1957. British journal of social work, 771-787. 



49 

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Sage Publications, 230-

246. 

Szczepanikova, A. (2011). From ther right of asylum to migration management. Europe-Asia 

studies, 789-806. 

Van Dijk, T. A. (1991). Racism and the press. London and New York: Routhledge. 

Wigg, U. (2008). Bryta upp och börja om: Berättelser om flyktingskap, skolgång och 

identitet. Linköping: Linköpings universitet . 

Winther jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

  



50 

 

Bilaga1. 
Analys av flyktingbegreppet, illustration 
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Bilaga 2. 

Källa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Göteborgs-Posten 97 115 79 69 104 60 110 91 50 44 42 37 45 36 26 11 32 23 31 40 162 74 1378 

Svenska Dagbladet 105 129 70 51 87 47 47 52 20 29 33 22 34 28 13 12 11 10 27 52 172 100 1151 

Dagens Nyheter 40 19 22 33 48 34 46 52 31 26 30 23 30 48 43 18 42 33 59 53 209 139 1078 

Aftonbladet 23 27 15 21 45 30 36 22 15 5 18 15 27 16 15 3 14 16 20 24 146 77 630 

Total 265 290 186 174 284 171 239 217 116 104 123 97 136 128 97 44 99 82 137 169 689 390 4237 

Tabell 1. Antal artiklar och rubriker i perioden 1995–2016 med sökorden flykting OR flyktingar OR flyktingarna OR flyktingen OR flyktingens 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

68 75 51 41 64 57 53 72 34 36 31 17 36 29 13 12 24 16 40 31 126 70 996 

Tabell 2. Antal rubriker i perioden 1995–2016 med sökorden flykting OR flyktingar OR flyktingarna OR flyktingen OR flyktingen under månaderna februari, juni och ok 
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Bilaga 3. 

Diskurser 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  Totalt 

Politiskt verktyg 24 21 22 14 27 25 23 31 17 9 10 5 10 5 3 5 5 10 35 15 88 39 443 

Temporär 15 18 9 7 5 7 6 18 7 8 3 2 6 12 2 2 0 0 11 2 11 5 156 

Permanent 2 2 5 0 0 0 0 2 1 1 0 2 2 3 4 0 2 3 4 2 0 1 36 

Kriminalitet 0 4 1 2 2 9 8 2 4 3 9 0 1 3 0 1 2 0 0 0 8 6 65 

Hot 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 0 0 0 0 1 0 2 7 2 38 

Anonyma 68 83 61 40 63 56 47 72 37 35 39 12 40 31 9 8 20 21 63 34 114 62 1015 

Personifierade 2 1 3 2 5 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 23 

Aktör 12 11 13 9 11 6 13 10 8 6 7 3 10 14 2 0 4 5 8 3 16 8 179 

Passivt offer 23 19 12 3 27 31 17 14 13 7 15 8 7 15 4 8 9 10 33 18 32 27 352 

Legitimitet 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Totalt 161 159 126 77 140 135 117 149 95 72 86 34 79 85 24 24 44 50 154 77 276 151 2315 

Tabell 3. Diskursers frekvenser redovisade årsvis. 


