
FLYKTINGEN - UR MEDIAS 
PERSPEKTIV 

Hur den svenska dagspressen framställer flyktingar. 

ULRIKA JOHANSSON 

ERICA ERIXON 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Sociologi 
G2f 
15 HP 
Samhällsvetenskapliga Programmet 
SOA204 - Kandidatuppsats 

Handledare: Maria Hopstadius  
Examinator: Hans Ekholm 
 
Datum: 2016-06-07 

 



Abstract 

The aim of this study is to analyze how refugees were presented in the Swedish daily press 

during the period between August 1, 2015 – December 1, 2015. Through a qualitative 

discursive psychology perspective with mainly a social constructionistic basis, we researched 

how the use of language creates diffirent presentations of “the refugee” in the articles. The 

empirical material consists of 51 articles from the Swedish daily press; 17 articles from 

Dagens Nyheter, 17 articles from Svenska Dagbladet and 17 articles from Göteborgsposten. 

All of the articles have been coded on a thematised basis and then analyzed through the 

analythic tools interpretation repertoires and ideological dilemmas. The result showed that 

refugees was presented on the basis of six different interpretation repertoires; liability, 

control, victim, humanization, in need and threat & fear. Three of these was also assigned 

subcategories due to the fact that the presentation could be interpretaded from two different 

perspectives; control was divided into lack of control and the existing control and its 

reinforcements, humanization into the commitment of civil society and individuals and in need 

into in need of community resources and in need of humanitarian measures. Furthermore, we 

noted a contradiction between some of the interpretation repertoires, which could be 

interpreted as ideological dilemmas; the repertoires liability and in need, control and 

humanization and threat & fear and victim could be seen as incompatible because of the 

opposites in their presentation. 

Keywords: Media, discursive psychology, social constructionism, refugee. 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att analysera hur flyktingar framställdes i svensk dagspress under 

perioden 1:a augusti 2015 - 1:a december 2015. Genom ett kvalitativt diskurspsykologiskt 

angreppssätt med i huvudsak socialkonstruktionistiska utgångspunkter undersöker vi hur 

språket konstruerar olika framställningar av flyktingar i artiklarna. Det empiriska materialet 

består av 51 artiklar från svensk dagspress; 17 artiklar från Dagens Nyheter, 17 artiklar från 

Svenska Dagbladet samt 17 artiklar från Göteborgsposten. Artiklarna har genomgått en 

tematiserad kodning och analyserats med hjälp av analysverktygen tolkningsrepertoarer och 

ideologiska dilemman. Resultatet av denna studie visar att flyktingar framställdes utifrån sex 

olika tolkningsrepertoarer; belastning, kontroll, offer, förmänsklingande, behövande samt hot 

& rädsla. Tre av dessa tilldelades underkategorier då porträtteringen kunde uppfattas från två 

olika håll; kontroll delades in i bristande kontroll och den existerande kontrollen och dess 

förstärkning, förmänsklingande delades upp i engagemang av civilsamhälle och individer och 

behövande delades in i behov av samhälleliga resurser och behov av humanitära åtgärder. Vi 

noterade även en motsättning mellan dessa tolkningsrepertoarer, något som kunde tolkas som 

ideologiska dilemman; repertoarera belastning och behövande, kontroll och humanitet samt 

hot & rädsla och offer upplevdes vara oförenliga och kunde i vissa fall ses som varandras 

motsatser. 

Nyckelord: Media, diskurspsykologi, socialkonstruktionism, flykting. 
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1 INTRODUKTION  

Media utgör en stor del av den moderna människans liv. Då mediaformer av olika utföranden, 

till exempel TV, internet och mobiltelefoner, är integrerade i vardagslivet är det högst troligt 

att de flesta människor inte skänker någon vidare eftertanke till vilket inflytande media kan ha 

över hur de uppfattar sin omvärld. Information via medier blir i och med teknikens framfart 

även mer och mer lättillgängligt. Att människor kommer i kontakt med media i allt större 

utsträckning gör även att medias makt förstärks, ibland på ett sätt som inte upplevs som 

uppenbart. Nyhetsmedierna har till exempel makten att bestämma vad som klassificeras som 

”nyheter” och därav vad som ingår i inslagen. En kanske ännu viktigare aspekt av detta är att 

nyhetsmedierna också bestämmer vad som inte kategoriseras som nyheter och därav inte visas 

i reportagen. Även porträtteringen av den aktuella nyheten är en maktfaktor; i vilket ljus 

nyheten framställs och vilka delar av nyheten som ges mest fokus kan påverka hur mottagaren 

uppfattar nyheten. Dessa aspekter av porträtteringen kan bli aktuella i frågan om hur 

nyhetsmedierna hanterar den nuvarande flyktingkatastrofen. Något som kan komma att 

påverka allmänhetens uppfattning av flyktingarna är just hur dessa porträtteras i media. 

Beroende på hur media porträtterar detta fenomen kan allmänheten reagera på olika sätt. 

Används en negativ betoning kan allmänheten uppfatta fenomenet som en kris och förespråka 

politiska lösningar (Cavides, 2015, s. 5). I liknande situationer är det även möjligt att 

fördomar och allmänt kända ”sanningar” om flyktingarna, med andra ord fördomar och 

stereotyper, framställs som objektiva fakta. Vidare har media möjligheten att publicera 

artiklar med uttalanden av utvalda experter som understödjer den framhållna tolkningen av 

verkligheten (Brune, 2003, s.68). På grund av detta är det viktigt att bli medveten om hur 

media porträtterar flyktingarna – något som vi i denna studie ämnar analysera. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie ligger i de båda forskarnas genuina intresse för media, vad 

media säger och hur media konstruerar fenomen. En av forskarna har ett starkt fokus på hur 

media porträtterar flyktingar och hur den porträtteringen har förändrats, medan den andre 

forskaren intresserar sig för hur media använder retoriska verktyg för att konstruera en önskad 

bild av ett fenomen. Dessa kombinerades och utgjorde grunden till den studie som här 

presenteras. 

Under perioden 2004-2014 har antalet asylsökande i Sverige gått från ca 23 000 till ca 81 000 

årligen (Migrationsverket, 2014), vilket kan få en förändrad mediarapportering till följd. 

Under 2015 sökte sammanlagt ca 163 000 personer asyl, av vilket majoriteten kom från 

Syrien, Afghanistan eller Irak (Migrationsverket, 2015). I Syrien har det under flera år pågått 

ett blodigt inbördeskrig som många parter är inblandade i, både inhemska grupper och olika 

länder, vilket skapar en komplex situation. Detta har resulterat i att miljoner syrier befinner 

sig på flykt (Säkerhetspolitik, Fördjupning Syrien, 2015). I Afghanistan dödades tusentals 

civila och flera tusen skadades i ett krig mellan regeringen och rebelltrupper. Så många civila 

har inte dödats eller skadats sen USA invaderade landet för 14 år sedan (SVT, 2016). Efter 

USA:s uttåg ur Irak har inte den inre konflikten i Irak inte kommit till en lösning och våldet 
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har istället ökat.  Detta har lett till att 2014 blev det blodigaste året sen 2007 (Säkerhetspolitik,  

Konflikter Irak, 2015).  

   För att kunna integrera dessa flyktingar in i det svenska samhället finns det olika åtgärder. 

För 2015 gav riksrevisionen ut en granskningsrapport där de utryckte sig att statens insatser 

inte är tillräckligt effektiva när det kom till att motarbeta hinder samt att skapa förutsättningar. 

Revisionen kritiserar bostads-, utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som de 

hävdar att det finns ett betydande utrymme för förbättring (Riksrevisionen, 2015).  

Genom det markant ökade antalet asylsökande i Sverige blir frågor relaterade till dessa av 

ökad politisk relevans. Frågan är då vad media får för roll i detta? Hur porträtterar de 

flyktingarna? Svensk media har ett starkt förtroende från befolkningen (Rosén, 2016), vilket 

gör att det finns ett egenvärde i att undersöka vad som sägs i media och vilken verklighet som 

konstrueras. Speciellt med tanke på att en FN-rapport framhåller att det existerar en kronisk 

negativ porträttering av muslimer i media (Mänskliga Rättighetskommittén, 2016) vilket är 

den kategori en markant majoritet av flyktingarna tillhör. Att söka svar på dessa frågor är ett 

viktigt steg för att förstå vilken verklighet som konstrueras genom media samt vilka 

samhälleliga konsekvenser denna verklighet kan föra med sig. 

1.2 Problemformulering 

Genom de senaste årens starkt ökande flyktingströmmar har vi upplevt att även medias 

rapportering om dessa flyktingar ökat. Om man ser på denna ökade rapportering ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv blir det intressant att undersöka på vilket sätt flyktingarna 

porträtteras i svensk dagspress. Genom att placera ett fenomen i olika diskursiva kontexter 

kan media konstruera bestämda bilder och uppfattningar angående detta fenomen, vilket kan 

påverka på vilket sätt rapporteringens mottagare uppfattar fenomenet. Detta ger media en 

slags konstruerande makt där dessa kan bestämma på vilket sätt flyktingarna porträtteras i 

nyhetsinslagen, och över tid då också vara kapabla att influera allmänhetens föreställningar 

om dessa flyktingar. Vid ett kontinuerligt användande av en diskurs som konstruerar 

flyktingarna som något negativt eller oönskat finns det en risk att allmänheten, vilka till 

största delen endast kommer i kontakt med de negativa aspekterna av flyktingströmmen 

genom medias rapportering, börjar anamma denna negativa diskurs och därigenom utveckla 

en negativ inställning gentemot flyktingarna. Med detta i åtanke är det viktigt att undersöka, 

och därigenom bli medveten om, hur media konstruerar bilden av flyktingarna. Genom denna 

kunskap är det då möjligt att inta en kritisk position till innehållet i nyhetsreportagen och inte 

blint falla offer för medias konstruerande retorik.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv beskriva och analysera 

hur flyktingar framställs i svensk dagspress. Vi undersöker därav relaterade nyhetsartiklar 

från tre av Sveriges mest etablerade dagstidningar. Genom detta hoppas vi kunna erhålla och 

förmedla en förståelse för hur media konstruerar en bild av flyktingar och vilken betydelse 

denna porträttering kan ha för stereotypifieringen av flyktingen.  

1.3.1 Frågeställning 

– Hur framställs flyktingar i svensk dagspress?  

1.4 Avgränsningar 

I denna studie undersöker vi ingen specifik grupp av flyktingar, utan i detta begrepp ingår alla 

individer som flyr från sitt hemland. Vi kommer att basera vårt empiriska material på 51 st 

artiklar från 3 st olika svenska dagstidningar; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Göteborgs-Posten. Perioden vi hämtat artiklarna från är 1/8-2015 till 1/12-2015. Artiklarna 

fick inte innehålla färre än 300 ord då vi ansåg att innehållet skulle blir för begränsat. 

2 DISPOSITION 

I avsnitt tre kommer vi redogöra för aktuella forskningsbidrag som är relevanta för denna 

studie. Här byggs en förståelse för forskningssituationen kring medias porträttering av 

flyktingar upp.  

   I det fjärde avsnittet kommer vi introducera läsaren för de teoretiska perspektiv som vi har 

använt oss av vid analysen av det empiriska materialet. Genom detta avsnitt får läsaren en 

förståelse för hur vi kommer tolka de resultat vi finner i studiens inkomna material.  

   I det femte avsnittet presenteras studiens metodologiska aspekter. Här redogör vi för frågor 

relaterade till urval, avgränsningar, tillvägagångssätt, analysverktyg, kvalitét och etik.  

   I det sjätte avsnittet presenteras det resultat som framkommit genom studien och hur detta 

tolkas i relation till studiens analysverktyg.  

   I avsnitt sju knyts sedan detta resultat ihop med studiens övriga delar och en diskussion förs 

kring hur resultatet kan tolkas utifrån studiens tidigare avsnitt.  

   I det avslutande avsnittet kommer vi ge slutkommentarer på arbetet och även lägga fram 

självkritik mot studien. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer vi presentera en tematiserad redogörelse för aktuella forskningsbidrag 

som är relevanta för samt underbygger syftet med vår undersökning. De teman som 

forskningen nedan indelas i är framtagna genom upprepad läsning och analys av artiklarnas 

innehåll och resultat. Artiklarna har valts ut genom ett strategiskt urval där vi ställt upp 

särskilda kriterier som dessa måste uppfylla för att användas i studien. Artiklarna måste;  

 undersöka hur flyktingar representeras, framställs och konstrueras i media. 

Majoriteten av artiklarna undersöker förhållanden från europeiska länder. Av denna anledning 

har vi valt att först presentera den generella bilden av porträtteringen genom att redovisa 

framförallt de internationella forskningsbidragen, för att sedan presentera hur porträtteringen 

ser ut i svensk nyhetsmedia. I de valda artiklarna undersöks inte enbart flyktingar, utan även 

muslimer eller andra minoritetsgrupper förekommer. Dessa artiklar har gett oss en djupare 

förståelse för konstruktionen av specifika diskurser, vilka berör grupper som inte tillhör 

kategorin ”oss”. 

   För att hitta dessa artiklar har vi sökt i olika databaser; DiVA, Discovery, Google Scholar, 

Lund University Publications Student Papers (LUP-SP), Online Research @Cardiff (ORCA). 

De sökord vi har använt oss av är: media, representation, refugee, immigrant. 

   Något som här bör uppmärksammas är att nedan presenterade teman inte är ömsesidigt 

uteslutande, utan aspekter från olika teman kan överlappa samt påverka aspekter inom andra 

teman. 

3.1 Medias porträttering  

Inom europeiska länders media existerar en diskurs som framställer invandrare och flyktingar 

som problematiska. Även om nyheten i sig inte är kopplad till negativa speglingar av 

flyktingar och invandrare behandlar majoriteten av nyheterna situationer som är kopplade till 

någon form av problemområde (Cavides, 2015 s.11-17). Genom detta skapas diskursen 

”problematik”, vilken skulle kunna konstruera en verklighet där flyktingar och invandrare ses 

som problematiska även om media genuint inte porträtterar dem som det. 

   Vicsek, Kezi och Márcus (2008) argumenterar i sin undersökning för riskerna med att 

underskatta medias makt att influera människor. De framhåller att medias konstruerande makt 

kan vara enorm samt att media kan utgöra en viktig informationskälla när personliga 

erfarenheter är begränsade (Vicsek m.fl., 2008, s. 105). Risken med denna typ av 

informationskälla är att människor kan få se en snedvriden och icke-representativ bild av 

flyktingarna vilken dessa då upplever som en ”sann” bild av verkligheten. Att medias 

representation av flyktingarna dock inte är representativ framkommer av undersökningens 

resultat, vilket påvisar att en negativ attityd gentemot flyktingarna kunde uppfattas i 50,3% av 

de analyserade artiklarna, medan en positiv attityd endast kunde uppfattas i 19,5% av 

artiklarna. I resultatet kan också utläsas att de förslag till ”lösningar” på det aktuella 

problemet med flyktingarna som ges i 23,5% av fallen består av striktare lagstiftning eller 

fördrivning av flyktingarna, medan det endast i 8,1 % av fallen talas om lösningar som 

reflekterar en positiv syn på flyktingarna som t.ex. mildare lagstiftning och 

integrationsprogram (Vicsek m.fl., 2008, s. 100).  

I ett flertal av forskningsbidragen framhåller författarna vikten av att analysera medias makt 

att konstruera samt reproducera sociala strukturer. Larsson syftar i sin avhandling (2014, s.2) 

att undersöka de uttryck för makt och rasism som finns i svensk nyhetsmedias rapportering. 
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Hon framhåller att massmedia kan konstruera olika versioner av verkligheten, vilket skapar, 

troligtvis undermedvetna, imaginära föreställningar om den omgivande världen i människors 

medvetande (Larsson, 2014, s. 1-2). Samhället tenderar att se på medierna som ett slags 

objektivt verktyg vilket granskar makten i samhället. Detta gör att det finns det en risk att 

styrande aktörer kan använda detta verktyg som ett maktmedel genom att konstruera de 

sociala strukturerna i samhället till sin fördel (Larsson, 2014, s 1-2). En viktig slutsats i 

Larssons studie (2014, s. 43) är att klargöra ”[...] mönster som visar att medierna rimligen kan 

sägas både spegla och skapa rasistiska tanke- och samhällsstrukturer i en bredare social 

praktik.”. Larsson (2014) uppmärksammar även att den rådande diskursen inom 

journalistkåren påverkas av att denna till största delen utgörs av individer från den vita 

medelklassen. Detta kan skapa ett obalanserat maktperspektiv mellan journalisterna och 

flyktingarna. Genom att nyhetsmedier kontinuerligt upprepar ett visst budskap kan detta bidra 

till att förstärka och legitimera samhällets nuvarande maktstrukturer genom att på önskat vis 

påverka människornas tankegångar (Larsson, 2014, s.43). 

3.2 Skapandet av annorlundahet  

Media belyser inte alla grupper i samma utsträckning och utgår ifrån olika ramverk. Detta är 

ett globalt fenomen även om det finns nyckelskillnader mellan olika länder (Bleich, 

Bloemraad, De Graauw, 2015 s.5, 13). Om ett brott begås av en svensk ses svensken som en 

anomalitet, men om brottet begås av en flykting gör hen detta på grund av sin kultur (Brune 

1997, s.44). I sin avhandling konstaterar Hultén att det finns indikationer att tidningar har 

likartade kriterier och rutiner när det kommer till urval, bedömning och val av nyheter 

(Hultén, 2006 s.125). 

   Utifrån Esses, Madianu och Lawsons (2013) slutsatser kan vi se en tydlig länk mellan 

medias artiklar och allmänhetens uppfattningar. Vidare kan man utläsa från deras resultat att 

anledningen till att media har inflytande över allmänheten är att de konstruerar en verklighet 

kring ”vi” och ”dem”. I denna verklighet behandlas individer tillhörande gruppen ”dem” med 

mindre humanitet än de individer som tillhör gruppen ”vi”. En anledning till att media skapar 

denna uppdelning skulle kunna vara att vi avhumaniserar grupper som framställs som 

problematiska eller negativa i media (Esse, Medianu, Lawson, 2013 s.1-15). Utifrån denna 

premiss borde följaktligen de som framställs utifrån en positiv eller human diskurs upphöjas, 

vilket segmenterar ”vi” och ”dem”. Detta noterades även av Hultén (2006) när han granskade 

svenska tidningar från 1945 fram till 2000. Bilden som framställdes i artiklar relaterade till 

utlänningar är att Sverige är ett rättvist, tryggt och gott land (Hultén, 2006, s.183). 

Uppdelningen mellan ”vi” och ”dem” skulle även kunna uppkomma på grund av religiösa 

skäl (Bleich, Stonebraker, Nisar och Abdelhamid, 2014). Även Parker (2015) berör att hur 

media konstruerar bilden av flyktingarna påverkar polariseringen mellan ”vi” och ”dem”. 

Detta sker enligt Parker (2015, s. 13-14) genom att man skapar en uppfattning av flyktingarna 

som avvikande från det normala utifrån ett svenskt perspektiv. 

3.2.1 Oförenliga kulturer och tydlig maktordning  

I svensk media konstrueras en bild av muslimer som riskerar att underbygga föreställningen 

om att muslimska länder och länderna i väst är låsta i en oundviklig konflikt, vilket skulle 

kunna verka legitimerande för västerländska krigshandlingar riktade mot den muslimska 

delen av världen (Sejdevik, 2004, s.4). Detta kan även påverka hur muslimer boende i de 

västerländska delarna av världen blir behandlade av övriga medborgare. Sejdevik framhåller 
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även att sambandet mellan medias framställning av muslimer och övriga medborgares attityd 

gentemot dessa är starkt (Sejdevik, 2004, s.30), samt att de grupper i samhället som är 

överordnade kan använda medias makt till att utesluta muslimerna från samhällsgemenskapen 

eller att socialt underordna dessa (Sejdevik, 2004, s.29). Om media inte uppvisar några 

alternativa bilder som porträtterar muslimer på ett annorlunda/kontrasterande sätt finns en 

överhängde risk att nyhetsinslagen verkar till att underbygga bilder av muslimer (i detta 

sammanhang muslimska män) som hotfulla, våldsamma och kvinnodominerande (Sejdevik, 

2004, s.28). Den bild av de muslimska kvinnorna som Sejdevik (2004, s.31) finner mest 

framträdande i sitt empiriska material är synen på dessa som förtryckta, dominerade och 

utsatta för våld från de muslimska männen. 

   Larsson (2014, s. 2) för ett resonemang om att bilden media förmedlar av flyktingarna 

konstruerar dessa som något avvikande från den svenska gemenskapen. Detta skapar en 

”annorlundahet” vilket efterhand framstår som något naturligt och särskiljande. Hon 

argumenterar för att det skapas en slags relation mellan journalisterna (som till största delen 

utgörs av individer från den vita medelklassen) och den tänkta läsarkretsen vilket konstruerar 

ett ”vi” som särskiljs från flyktingarna vilka framställs som ”dem” eller ”de andra” (Larsson, 

2014, s. 44). Sejdevik (2004, s. 2) fann i sin undersökning en tydlig polarisering mellan 

västerlandet och individer från den muslimska världen. Muslimerna framställs ofta som 

kvinnoförtryckande och omoderna medan västvärlden framställs som jämlikt och modernt. 

Muslimerna porträtteras också som underlägsna individer från västvärlden och framställs ofta 

som ett hot mot de västerländska delarna av världen (Sejdevik, 2004, s. 4).  

   Denna polarisering mellan ”vi” och ”dem” kan resultera i att de stereotyper som förknippas 

med flyktingar reproduceras och förstärks. Sejdevik (2004, s. 29) beskriver skapandet av 

stereotyper som en process där ”[...] man reducerar allt hos en person, eller grupper av 

personer, till några få essentiella karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag överdrivs, förenklas och 

uppfattas som oföränderliga.”. Brune (2003, s.52) hävdar att för att något ska bli en nyhet så 

krävs en associationskedja, ett så kallat tolkningspaket som avgör hur nyheten kommer 

utformas. De stereotyper som framförallt kopplas till muslimer enligt Sejdevik (2004, s. 29) är 

våld, terrorism och fanatisk religiositet. Då även en stor del av de flyktingar som för 

närvarande ankommer till Sverige tillhör denna religion kan dessa stereotyper även appliceras 

på dessa flyktingar. Sejdevik (2004, s. 29-30) argumenterar även för att dessa stereotyper 

verkar för att legitimera och reproducera en hegemonisk maktordning mellan västlandet och 

de muslimska delarna av världen där muslimerna reduceras och underordnas socialt. Dessa 

stereotypa uppfattningar konstruerar skillnaderna mellan västerlänningarna och muslimerna 

som oförenliga och som naturliga delar av respektive kultur (Sejdevik, 2004, s. 2). Även 

Vicsek, Kezi och Márcus (2008, s. 89) instämmer i att media ofta porträtterar flyktingar på 

stereotypa sätt vilka associeras med negativa aspekter såsom immigration, brott och kulturella 

skillnader. 

3.2.2 Andrahandsmedborgare 

Parker (2015) gör i sin artikel en jämförelse mellan hur media i Australien och Storbritannien 

diskursivt har konstruerat uppfattningen av flyktingar. Genom medias konstruerande makt är 

det möjligt att skapa en tvåfaldig uppfattning av flyktingarna som separerar dessa från övriga 

medborgare. Denna binära uppfattning innebär att två separata och oförenliga kategorier 

skapas och att flyktingarna placeras i den ena kategorin och landets övriga medborgare i den 

andra. Genom att socialt konstruera en sådan avgränsning kan åtgärder i syfte att minska 

antalet flyktingar som släpps in i landet legitimeras. Det finns även ett samband mellan 

fientliga teman i medias porträttering av flyktingarna och flyktingarnas uppfattning av sig 
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själva. Dessa flyktingar tenderar att konstruera sin egen identitet utifrån dessa fientliga 

porträtteringar (Parker, 2015, s. 14). Resultatet i Parkers studie påvisar att media spelar en 

aktiv roll i att influera allmänheten genom olika typer av diskurser (Parker, 2015, s. 15). 

Allmänheten tenderar att i högre grad acceptera flyktingar som inte har något annat val än att 

fly från sina hemland, än flyktingar som baserar sin flykt på personliga (ej tvingande) val 

(Parker, 2015, s. 15) som t.ex. ekonomiska flyktingar. Om media då kontinuerligt porträtterar 

flyktingarnas situation som personliga val, snarare än tvingande omständigheter, är chansen 

stor att dessa inte bli accepterade som medlemmar i samhället i sitt nya hemland. Parker fann 

även att porträtteringen och dess relaterade diskurser ser olika ut i de två länderna; i 

Australien ligger fokus på att skydda landets gränser för att hindra flyktingarna från att 

komma in i landet, medan fokus i Storbritannien ligger på att avlägsna redan ankomna 

flyktingar från landet (Parker, 2015, s. 1).  

3.3 Objektifiering och avhumanisering 

Hur flyktingarna porträtteras kan också ha betydelse för om de uppfattas från ett humanitärt 

eller ett objektifierande perspektiv, vilket utgör viktiga slutsatser utifrån de tidigare 

forskningsbidragen. Vicsek m.fl., (2008, s. 104) framhåller i sin forskningsöversikt att en hög 

andel av artiklar framställer flyktingfrågan som något politiskt eller statligt, vilket förflyttar 

fokus från flyktingarna som människor till flyktingarna som objektifierade ting. Dessa ting 

kan exempelvis vara finansiella kostnader eller statistik. Detta görs bland annat genom att 

flyktingarna själva inte får komma till tals och dela sin berättelse om varför de kände sig 

tvingade att fly från sitt hemland (Vicsek m.fl., 2008, s. 104). De analyserade artiklarna visar 

även att det är relativt sällsynt att flyktingarnas personliga egenskaper porträtteras, vilket även 

kan bidra till den objektifierande och avhumaniserande tendensen. Även genom 

användningen av metaforer kan media konstruera en bild av flyktingarna vilket avskärmar 

dessa från en humanitär framställning. Genom att använda vattenrelaterade termer i diskursen 

om flyktingarna konstrueras en bild av ett okontrollerbart flöde av flyktingar vilka framställs 

som ett problem för landet (Parker, 2015, s. 7). Detta är även något som Hultén (2006, s.122) 

framhäver i sin avhandling. 

   Det kan även uppstå en avhumanisering genom negativt porträtterande i media. När man 

belyser problem med invandrare och flyktingar resulterar det i att individer avhumaniserar 

dessa grupper (Esse, Medianu, Lawson, 2013 s.7-15). Det ser problemen i större grad än 

individen och individen blir därav något sekundärt i allmänhetens ögon. 

   Höijer (2003) framhäver att för att kunna få sympati och ses genom ett humant perspektiv 

finns det olika krav på ”offret”. Sådana krav skulle kunna vara geografiska, att människor 

som lever på andra sidan jorden automatiskt inte får samma sympati som människor i 

Danmark trots att de kan vara utsatta för samma sak. Det skulle även kunna baseras på vilken 

relation vi har till landet i fråga där offret kommer ifrån. Kultur, kön och ålder är även av 

betydelse (Höijer, 2003, s.26). 

3.4 Ur ett svenskt perspektiv 

Svenskarnas bild av Islam och muslimer kommer i huvudsak från en ensidig, våldsinriktad, 

dramatiserad, stereotypifierande, negativ och inte sällan missvisande medierapportering 

(Brune, 2000, s.21).  

   Fram till 70-talet var majoriteten av flyktingarna och invandrarna i Sverige européer. De 
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som var av icke europeiskt ursprung kom hit med hjälp av internationella organisationer. År 

1975 förändrades det när 1500 assyrier tog sig hit på egen hand. I en nyhetstidning kan man 

läsa ordet ”massinvasion” i relation till denna händelse. Samtidigt beskrivs assyrierna som 

offer och djupt kristna som måste skyddas från brutaliteten från hemlandets 

”muhammedaner” (Brune, 2000, s. 10-11). Brune (2000) lyfter fram att under 70-talet fanns 

en mer balanserad bild av flyktingar. Samtidigt som det talades om okontrollerade strömmar 

skrevs det även om flyktingar ur deras perspektiv där man lyfte fram deras bakgrund, deras 

drömmar och i majoriteten av gångerna deras tacksamhet. Journalister beskrev flyktingarna i 

positiva ordalag som arbetssugna, förväntansfulla, anpassningsvilliga och ambitiösa. Kallare 

blir det för flyktingarna som kom på 80- och 90-talet. Vid mitten av 80-talet kommer 

flyktingsituationen att kallas flyktinginvasion. Media fokuserade då på att skriva om 

människosmuggling, falska visa och hur grova pengar tjänas på flyktingarna. Polisen stod för 

tolkningsramen och blev källan till fakta. Det skrevs om att polisen belastades av ett kaos, att 

de inte orkade mer dessutom var rädda att smittas med farliga sjukdomar. Flyktingarna 

beskrevs som lyxlirare, lyckosökare, knarkare, lurendrejare och som innehavare har en hel del 

bagage. Då journalister intervjuade flyktingar blev det typiska polisfrågor som vart deras pass 

var, snarare än upplevelse-relaterade frågor (Brune, 2000, s.12-15). Vidare påpekar Brune 

(2000, s.15) att den viktigaste anledningen till varför nyheterna var så ensidiga under 1984-85 

var att ensidighet föder ensidighet. Hon argumenterar för att det viktigaste med denna 

förändring är det nya sättet man såg på flyktingar utifrån. De börjades kallas asylsökande och 

misstankar att deras skäl att söka sig till Sverige är någonting mellan terrorism och lyxsökeri 

uppstod. Man började objektifiera de asylsökande och såg dem därmed som ett antal och som 

ett föremål för säkerhetsåtgärder. Brune tar upp citatet ”Det är som om de etiska reglerna i 

journalistiken inte skulle gälla de flyktingar som önskar att komma in i landet” (Brune, 2000, 

s.15) från en forskningsrapport om flyktingmottagandet. Även när flyktingarna hade kommit 

in i landet var de inte flyktingarnas diskurs som framhävs, utan det var socialförvaltningens, 

röda korsets, flyktingförläggningsföreståndaren, AMS och invandrarverkets diskurs (Brune, 

2000, s. 18). Brune (1997, s.34) granskade även nyhetsåret 1993 där hon konstaterade att 

nyhetsartiklar om flyktingar kretsade främst kring flyktingmottagande och brott. Hultén 

(2006, s.111) har haft en annan vinkling vid sin granskning av artiklar och andra tidningar. 

Hon framställer år 1993 som ett svårtydligt år, där ingen tydlig bild av invandrare och 

flyktingar ges. Fortsättningsvis talar hon om engagemanget i enskilda flyktingars 

utvisningsfall och kommunala kostnader för flyktingar. År 1995 däremot ser hon som året för 

ungdomars våldsbrott, vilka ofta kombineras med en rasistisk ton när det kommer till 

löpsedlar och förstasidor (Hultén, 2006, s.166).  

Den journalistiska diskursen kretsar kring kontroll. Media skriver om hur man ska skärpa 

straffet för människosmuggling; moderaterna är för kollektiv avisning av asylsökande, 

kartläggning av asylsökande med falsk identitet kommer ske, utvisningsbeslut ska bli svårare 

att överklaga och allt flera asylsökande förs till häkten. Brune (1997) kommenterar att andra 

diskurser inte finns att hitta inom nyhetsvärden under denna tidsintervall. Även i detta 

decennium får inte flyktingarnas perspektiv, framhållna genom olika humanitära 

organisationer, höras mer än vid undantagsfall (Brune 1997, s.34-38). Möjligheten att bedöma 

i vilken utsträckning negativ publicitet har påverkat möjligheterna för flyktningar i Sverige är 

obefintlig. Något som noterades är att trots att flyktingarna ofta hade god utbildning och att 

landet befann sig i en högkonjunktur existerade det svårigheter för flyktingar att få jobb i 

slutet på 80-talet (Brune, 2000, s. 18). 
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3.4.1 Den svenska bilden av något främmande  

Den bild som vanligtvis förmedlas av svensk media rörande muslimska kvinnor är bilden av 

kvinnan som ”ett offer”. Vare sig det är för hemlandets kultur eller för den kulturkrock som 

sker när hon bosätter sig i Sverige. Det är en person som får chanser i Sverige som hon inte 

har fått i sitt hemland. Hon får även frihet i samband att hon slipper ett isolerat liv fyllt med 

barnafödsel och tvång. Denna ofrihet förklaras med religionen och kulturen i hemlandet. 

Definitionen av vem kvinnan är baseras på vad hon inte har eller vad hon har getts utav 

Sverige, inte hennes egna utsagor om vem hon är eller vad hon har. Muslimska män framhävs 

istället som patriarkala och hänsynslösa. De beskrivs som oförenliga med svensk kultur, inte 

kapabla till självkontroll, sexister och våldtäktsmän (Brune, 2000, s. 26-36). Individer med en 

annan etnicitet står konstant som representanter för sin nationalitet till skillnad från svenskar. 

Om en svensk begår ett brott ses den svensken som ett undantag (Brune, 2003, s.64). 

Flyktingar som hotas av utvisning kan även betraktas som offer om de är barn, sjuka eller 

vuxna som har lyckats integrerat sig i samhället och skaffat jobb (Brune 1997, s.37-39). 

Under 1975 antog Sveriges riksdag ett beslut som innebar ett avstånd från 

assimilationssystemet. Beslutet innefattade att invandrare skulle få rätten att behålla sitt språk 

och sin kulturella identitet (Hulten, 2006 s. 104). Detta kan skapa ett ”vi” och ”dem” innanför 

Sveriges gränser, då beslutet främjar olikhet mellan invånare. Något som kan minska 

fenomenet ”vi” och ”dem” är att man i svenska tidningar sedan 1945 tenderat att minska 

användandet av en specifik etnicitet eller nationalitet, och istället klumpat ihop dessa till en 

enhet (Hultén, 2006, s. 135-136). Samtidigt kan detta skapa en förstärkning av fenomenet ”vi” 

och ”dem”, men i form av svenskar och utlänningar. 

3.5 Reflektioner kring tidigare forskning 

De artiklar vi tagit fram pekar på att media är en aktör som besitter makten att konstruera 

olika versioner av verkligheten. När en individ saknar personliga erfarenheter inom ett 

område eller om ett fenomen förstärks denna makt. Att media skapar en specifik diskurs om 

en viss grupp av människor kan få negativa konsekvenser för dessa individer. För att 

konstruera verkligheten på ovan vis måste media uppvisa en ensidig bild av en grupp eller ett 

fenomen, alternativt att bilden utgör en majoritet av porträtteringarna. Detta kan segmentera 

gruppen från den övriga befolkningen och en bild som påvisar gruppen som problematiska, 

våldsamma, hotfulla och att de har annorlunda värderingar skapas. Detta kan resultera i en 

uppdelning mellan ett ”vi” och ett ”dem”, vilket kan bidra till att skapa rasistiska tanke- och 

samhällsstrukturer. Uppdelningen skulle kunna uppstå genom en negativ diskurs relaterad till 

den aktuella gruppen, vilket leder till att ”vi” avhumaniserar ”dem”. Samtidigt sker en 

upphöjning av ”vi” från ”dem” vilket förstärker de upplevda skillnaderna. Denna uppdelning 

kan även ha konsekvenser för stereotypifieringen av flyktingarna, vilka framställs tillhöra 

”dem”. Genom att media framställer flyktingarna på ett sätt som porträtterar dessa som 

annorlunda och socialt underordnade i relation till medborgare i västerländska länder kan 

denna ”annorlundahet” användas för att legitimera diskriminerande handlingar. 

Under detta avsnitt har vi valt att analysera ett flertal artiklar på ett mer översiktligt vis än att 

utföra en djupgående analys på ett mindre antal artiklar. Därmed får vi ett bättre 

helhetsperspektiv på hur porträtteringen ser ut. Vi valde dessa artiklar då de är relevanta för 

vårt syfte att förstå medias konstruerande bild av specifika grupper. Vi försökte hitta artiklar 

helt inriktat på flyktingar så att vi höll oss till endast en grupp, dock behandlar en del av 

artiklarna även gruppen invandare alternativt minoriteter. Artiklarna har varit till god hjälp för 
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at få en djupare förståelse för den diskurs som existerar samt vilken verklighet media 

konstruerar kring dessa grupper. Detta stödjer vår frågeställning kring hur flyktingar 

porträtteras i svensk dagspress. Vi finner att den tidigare svenska forskningen bör 

kompletteras med nyare forskning då det skedde en dubblering i antalet sökande från år 2014 

till år 2015 (Migrationsverket, 2014), vilket är en god anledning att analysera hur svensk 

dagspress porträtterar flyktingar under 2015. Vi anser även att det existerar en kunskapslucka 

kring diskurspsykologi inom detta ämne då de flesta av de forskningsbidrag vi har använt oss 

av utgår från andra analystyper. Därmed anser vi att den undersökning vi kommer att bedriva 

i denna studie är ytterst relevant samt ger ett behövligt bidrag till forskningsområdet. 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Vår teoretiska inspiration är i huvudsak hämtad från socialkonstruktionismen, men även 

relativt starka inslag av gestaltningsteorin/framing theory och postkolonialismen finns. Vår 

analytiska utgångspunkt kommer utgå från ett diskurspsykologiskt perspektiv där vi använder 

oss av analysverktygen tolkningsperetoarer och ideologiska dilemman. 

Inom det diskursanalytiska forskningsområdet är teori och metod tätt sammanvävda. På grund 

av detta har vi valt att beskriva diskurspsykologins teoretiska perspektiv i den teoretiska 

referensramen nedan, för att sedan i metodavsnittet redogöra för dess analysverktyg samt ge 

en inblick i diskursanalys som metod. 

4.1 Konstrueringen av verkligheten 

I denna studie kommer vi utgå ifrån perspektivet att verkligheten och vår uppfattning om 

denna är en social konstruktion som hela tiden reproduceras och förändras genom människors 

sociala interaktionsprocesser. Detta gör att hur en människa uppfattar sin verklighet är 

beroende av i vilken tids- och rumskontext som denne befinner sig. Ett fenomen som i en 

kontext ses som fullständigt normalt och legitimt kan i en annan kontext mötas av stark avsky 

och avståndstagande från övriga samhällsmedlemmar. Ingenting i vår verklighet är objektivt 

och oföränderligt, utan allt konstrueras och rekonstrueras i en ständigt pågående social 

process. Inom socialkonstruktionismen ser man på verkligheten utifrån just detta perspektiv. 

   Eftersom verkligheten är under ständig konstruktion är det också i viss mån möjligt för 

aktörer i samhället att påverka denna konstruktions riktning. På grund av detta har vi även 

kompletterat socialkonstruktionismen med gestaltningsteorin/framing theory, vilken utgår 

från påståendet att vilka aspekter av ett fenomen som framhålls, och på vilket sätt detta görs, 

påverkar hur detta påstående kan tas emot. Vi anser att gestaltningsteorin utgör ett bra 

komplement i frågan om hur media avsiktligt kan konstruera en specifik bild av ett fenomen 

med förhoppningen att framkalla vissa specifika reaktioner och uppfattningar hos mottagarna. 

   Genom att även ta med delar av det postkolonistiska perspektivet i vår teoretiska 

förförståelse ges en bättre bakgrund till hur medias konstruktioner av flyktingarna kan 

påverka stereotypifieringen av dessa. 

4.1.1 Socialkonstruktionismen 

Inom denna studie använder vi oss av socialkonstruktionismen som huvudsaklig teoretisk 

utgångspunkt. Detta är ett mycket omfattande perspektiv som involverar många 

vetenskapsgrenar. Därmed ämnar vi i denna studie inte göra någon fullskalig redogörelse för 

perspektivet, utan endast kommer beröra de delar som anses relevanta för studien. 

   Socialkonstruktionismen är ett ontologiskt och kunskapsteoretiskt perspektiv med 

utgångspunkten i påståendet att vår förståelse av världen, och allt denna innehåller, är 

konstruerad genom socialt samspel människor emellan (Burr, 2003, s.4). Inom detta 

perspektiv anser man att människans observationer av verkligheten aldrig kan ge en objektiv 

och korrekt bild av tingets inre natur (Burr, 2003, s.2-3). Dessa observationer måste istället 

ses som relaterade till den tid och den kultur som omger fenomenet (Burr, 2003, s.3-4). Detta 

betyder att även preferensen av vad som anses vara ”sanning” och ”kunskap” är socialt 

konstruerade, och därav varierar beroende på den nuvarande tiden, platsen och kulturen. Ett 

liknande resonemang förs av Berger och Luckmann som menar att den verklighet vi lever i är 
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socialt konstruerad (2011, s.10) och därav beroende av den omgivande sociala kontexten 

(Berger & Luckmann, 2011, s.12). Denna konstruerade verklighet uppfattas som oberoende 

av den enskilda individens uppfattning av den (Berger & Luckmann, 2011, s.33-34), vilken då 

tar denna verklighet för given och inte kräver annan bekräftelse för dess existens utöver att 

den upplevs som verklig (Berger & Luckmann, 2011, s.35). 

   Vad som definieras som kunskap har även ett nära samband med samhällets maktrelationer 

(Burr, 2003, s.5). I ett samhälle där konstruktionen av flyktingar framställs som något oönskat 

kan dessa komma att dräneras på sin makt genom att de uppfattas som något som behöver 

tystas ned och därav inte får sina röster hörda. Liknande resonemang kan föras om oräkneliga 

faktorer i samhället, men det är här viktigt att påpeka att dessa sociala konstruktioner inte är 

permanenta utan kontinuerligt genomgår förändringar (Burr, 2003, s.3-4). Detta gör att något 

som tidigare uppfattats som negativt över tid kan omkonstrueras och istället bli en positiv 

faktor.  

   Socialkonstruktionister anser att det inte heller finns någon ”inre essens” av människor eller 

ting som definierar vad en människa eller ett ting är, istället konstrueras detta genom sociala 

processer. Detta sätt att se på omvärlden kallas anti-essentialism (Burr, 2003, s.5). Detta gör 

att det heller inte kan finnas några objektiva fakta om världen eftersom vår uppfattning om 

denna är konstruerade genom den tids- och kulturbaserade kontexten som vi för närvarande 

lever i. Detta resulterar i att alla anspråk på ”objektiva fakta” kommer att förändras över tid 

och därigenom förlora sin ”objektivitet”. På grund av detta kommer denna studies resultat inte 

ge någon ”sann” bild av hur verkligheten ser ut, vi kommer istället undersöka den verklighet 

som skapas genom porträtteringen i artiklarna. 

4.1.2 Språkets roll i konstruktionen av verkligheten 

Språket spelar en väsentlig roll för konstruktionen av verkligheten. Här är det viktigt att 

påpeka att språket inte fungerar som ett hjälpmedel för att beskriva världen, utan används som 

ett redskap för att konstruera vår förståelse av världen (Burr, 2003, s.46). Potter (1996) 

framhåller att: 

[...] descriptions and accounts construct the world, or at least versions of the world. […] these 

descriptions and accounts are themselves constructed. (Potter, 1996, s.97). 

Med andra ord har den beskrivning som framförs genom språket betydelse för hur världen, 

eller en version av denna, konstrueras. Samtidigt är också de beskrivningar som framförs i sig 

konstruerade. Potter (1996, s.98) framhåller även att världen inte från första början är 

uppdelad i färdiga kategorier, utifrån vilka vi skapar oss en förståelse för verkligheten, utan 

att denna kategorisering är konstruerad genom att människor talar eller skriver om världen. 

   Ett perspektiv som underlättar förståelsen av språket som konstruktör av verkligheten är 

semiotikens syn på tecken, vilka används för att beteckna ting från verkligheten (Burr, 2003, 

s.50). Semiotiken kommer ursprungligen från Saussures studier av strukturell lingvistik (Burr, 

2003, s. 50). Enligt detta synsätt består ett tecken av två delar; det betecknande, vilket utgör 

tecknet som representerar tinget från verkligheten, samt det betecknade, vilket förstås som 

tinget från verkligheten som ska representeras. Länken mellan dessa två delar är slumpmässig 

genom att vilket tecken som helst kan beteckna vilket ting som helst under förutsättning att 

alla använder samma tecken, men är inte slumpmässigt om man även tar hänsyn till de sociala 

kategorier som finns i den aktuella sociala kontexten (Burr, 2003, s.51-52). Med detta menas 

att det i varje samhälle finns specifika mentala kategorier som verkligheten är uppdelad 

utifrån. Det är genom dessa kategorier som tilldelningen av tecken kan ske, vilket då också 

kommer att te sig annorlunda i olika typer av samhällen. Ett exempel på dessa kategorier och 
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dess uppdelning är att ett språk kan innehålla ett flertal ord som betecknar samma ting, medan 

ett annat språk kanske endast har ett ord som betecknar detta ting.  

   Saussure (2015, s.39) anser vidare att språket är ett teckensystem vilket alltid uttrycker 

något. Saussure (2015, s. 37) skiljer även mellan språk och tal. Talet, vilket han kallar parole, 

utgörs av någonting individuellt som utgår från den enskilda individens vilja. Språket, langue, 

däremot är inte en produkt av en enskild individ, utan existerar enbart i sin helhet hos 

kollektivet. Språket utgör den sociala delen av den mänskliga kommunikationen, vilken 

existerar oberoende av den enskilde individens vilja. Men inte heller språket kan sägas vara 

”objektivt” och fixerat, utan omkonstrueras hela tiden genom individernas sociala 

interaktioner (Burr, 2003, s.54). Detta gör att meningen av ett ord, eller ett annat tecken, kan 

förändras över tid. 

4.1.3 Diskurs – konstruerad och konstruerande 

Konstruktionen av språket är också beroende av samhällets aktuella diskurser. Michel 

Foucault har spelat en stor roll för det diskursanalytiska angreppssättets utveckling genom att 

bl.a. utveckla en rad begrepp och teorier kopplade till detta angreppssätt (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 19). Foucalts definition av en diskurs lyder: ”Man kallar en mängd 

utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva formation ... den består av ett 

begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av existensvillkor.” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19). Burr (1995, s.33) framhåller att en diskurs är ett högst 

abstract fenomen som är svårt att beskriva i detalj. Hennes beskrivning av en diskurs, vilken 

kan vara mer lättförståelig för de läsare som inte är insatta i ämnet, lyder: 

A discourse refers to a set of meanings, metaphors, representations, images, stories, statements 

and so on that in some way together produce a particular version of events. It refers to a 

particular picture that is painted of an event (or person or class of persons), a particular way of 

representing it or them in a certain light. (Burr, 1995, s.33).  

En diskurs kan med andra ord förstås som ett specifikt sätt genom vilket individer talar om 

och förstår sin omvärld (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). I ett samhälle finns det 

inte bara en diskurs, utan ett flertal diskurser som alla strävar efter att konstruera fenomenet 

ifråga på sitt eget specifika vis, och alla diskurser hävdar att just deras framställning är sann 

eller korrekt (Burr, 2003, s.65). Det är endast genom diskursen som världen och dess 

innehållande ting får mening (Burr, 2003, s.67). Diskursen utgör en slags bakomliggande 

förförståelse utifrån vilket tingen kan tolkas. Exempelvis förstår en individ på besök hos en 

vän att det börjar bli dags att gå hem om dennes vän börjar göra sig redo för att gå till sängs. I 

ett annat diskursivt sammanhang kanske vännens sänggående inte nödvändigtvis behöver 

betyda att det är dags att gå hem. Tolkningen av vännens sänggående sker med andra ord på 

två olika sätt i de givna diskurserna. Detta exempel visar hur diskurserna styr vad en individ 

kan och inte kan göra i en given situation (Burr, 2003, s.75). Därav innehåller diskurserna en 

maktfaktor som konstruerar hur en individ kan leva sitt liv. Dock erhåller en diskurs inte sin 

hegemoniska position i samhället för evigt, utan även diskurserna omkonstrueras och 

förändras med tiden (Burr, 2003, s.76).  

   Det finns olika uppfattningar om diskursernas omfattning. Man skiljer exempelvis mellan 

vardagsdiskurser och abstrakta diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 27-28). En 

abstrakt diskurs uppfattas som samhällsstrukturer som verkar avpersonifierande och 

därigenom begränsar individernas handlingsmöjligheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 27-28). Med andra ord sätter dessa abstrakta diskurser upp gränser för vilket beteende som 

är socialt accepterat. En vardagsdiskurs uppfattas istället som de praktiker som skapar och 

förändrar diskurser i vardagen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 27-28). Detta gör att 
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aktörernas användning av diskursen kan ses som en slags resurs för att skapa en föredragen 

uppfattning av verkligheten. Att diskurserna kan ses utifrån olika perspektiv behöver dock 

inte betyda att det ena alternativt utesluter det andra. Inom det diskurspsykologiska 

perspektivet ses exempelvis vardagsdiskurserna som kopplade till de abstrakta diskurserna, 

och att människor genom vardagsdiskurserna i viss mån omformar de abstrakta diskurserna 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 27). Potter framhåller detta fenomen med sitt 

ställningstagande ”Discourse is both constructed and constructive.” (Potter, 2012, s. 12). 

4.1.4 Konstruktionen av ”den Andre” 

I denna studie ämnar vi undersöka hur en viss grupp människor porträtteras i svensk 

dagspress. Vi finner postkolonialismens synsätt på konstruktionen av ”de Andra” som en 

viktig inspirationskälla för att förstå detta fenomen. Postkolonialismen utgör ett högst 

heterogent och omfattande forskningsfält. Denna studies omfång tillåter inte någon 

heltäckande beskrivning av fältet, utan de aspekter av postkolonialismen som berörs nedan är 

de aspekter som vi anser vara av relevans för studiens syfte.  

Det synsätt inom postkolonialismen som vi främst kommer använda oss av i denna studie är 

synen på, och konstrueringen av, dikotomin mellan européerna och ”de Andra”, en dikotomi 

som konstruerar ett ”vi” och ett ”dem”. I Edward Saids bok Orientalism framhåller författaren 

att denna dikotomi upprättades genom framställningarna av ”Orienten” i europeiska texter 

under kolonialtiden (Loomba, 2005, s.60). Denna motsatsställning anses vara en av ”[...] 

hörnstenarna i den europeiska självförståelsen [...]” (Loomba, 2005, s.62) där de koloniserade 

folken konstrueras som européernas raka motsatser, vilket särskiljer dessa grupper från 

varandra. Denna dikotomi utvecklades över tid till allmänna förställningar och stereotyper av 

”de Andra” vilket ytterligare bidrog till att skapa en känsla av olikhet mellan självet (”vi”) 

och den Andre (”dem”) (Loomba, 2005, s.73). Trots att dessa stereotyper konstruerades under 

kolonialtiden dröjer de sig kvar även i vårt nutida samhälle och påverkar dagens 

maktförhållanden och levnadssätt (Loomba, 2005, s.137). Något som kan sägas vara 

kolonialismens största paradox är att denna både strävade efter att konstruera en 

ogenomtränglig dikotomi mellan ”vi” och ”de Andra” samtidigt som den strävade efter att 

civilisera dessa ”Andra”. Detta fenomen har skapat en slags hybriditet där individer med 

blandat blod anses stegvis främja sig från ”de Andra” och närma sig ”vi”, men aldrig kunna 

överstiga det slutgiltiga glappet och bli en fullvärdig medlem av ”vi” (Loomba, 2005, s.176). 

Detta fenomen kan även appliceras på nutidens västerländska samhällen där andra och tredje 

generationens invandrare troligtvis upplevs som mer integrerade i samhället än sina äldre 

släktingar, dock uppfattas de inte som ”fullvärdiga” samhällsmedlemmar genom att de 

benämns som ”turkar”, ”somalier” och liknande termer som åtskiljer ”dem” från ”oss”. 

   När människor interagerar med varandra konstrueras en skiljelinje mellan olika grupper av 

människor. Detta är en del i det identitetsskapande som kretsar kring kultur och nationalitet. 

Genom liknande processer strukturerar nyhetsmedia upp verkligheten och skapar mening. De 

europeiska länderna och västvärlden har en identitet som är skapad kring det 

imperialistiska/koloniala mönstret med andra kulturer. Även om Sverige i sig aldrig varit en 

kolonialmakt finns det anledning att anta att den svenska identitetsbildningen ligger nära den 

europeiska då Sverige under historiens gång har identifierat sig med Europa, kristendom, den 

vita rasen och västvärlden. Denna identifikation används som en slags måttstock vid 

bedömningen av andra kulturer (Brune, 2000, s. 18-23). 

   Postkolonialismen undersöker i vilken utsträckning den koloniala strukturen genom 

underkuvningen av de koloniserade folken, med andra ord konstruktionen av ”de Andra”,  

tystade ner dessa och omöjliggjorde för dem att göra sina röster hörda (Loomba, 2005, s.229). 
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Postkolonialister önskar synliggöra förtrycket av ”de Andra” och möjliggöra för dessa att 

framföra sitt perspektiv (Loomba, 2005, s.229-230). 

4.1.5 Framing – avsiktlig konstruering 

Vi kommer inleda detta avsnitt med en kort redogörelse för bakgrunden till Framing Theory. 

Vi tror att läsaren kommer ha lättare att förstå resonemanget kring framing om denne får en 

kort introduktion till teorins grundidéer, även om kopplingen till media kommer uttalas 

tydligare i senare forskningsbidrag. 

En av de tidigaste forskarna att tala om denna teori var Erving Goffman. I sin bok Frame 

Analysis (1986) argumenterar han för att människor tolkar sin omvärld genom primära 

ramverk. Perspektiven i dessa ramverk är primära då de inte bygger på eller hänvisar tillbaka 

till någon föregående tolkning av fenomenet ifråga (Goffman, 1986, s.21). Dessa ramverk 

hjälper individen att identifiera och tolka vad som händer i dess omvärld (Goffman, 1986, 

s.21). Det finns två olika typer av primära ramverk; naturliga ramverk och sociala ramverk. 

Det naturliga ramverket ser fenomen som fysiska händelser, som inte är korrumperade eller 

alternerade av någon enskild aktör, vilka har ett naturligt ursprung (Goffman, 1986, s.22). Det 

sociala ramverket tolkar istället fenomen som sociala händelser vilka en aktör använder för att 

införliva sin egna vilja (Goffman, 1986, s.22). Dessa sociala händelser kan av aktören 

framställas på olika sätt, t.ex. positiva, negativa, smickrande, avskräckande o.s.v., för att 

gynna dennes agenda. Entman (1993, s. 52) menar att framing/gestaltning involverar urval 

samt framhållning och specificerar att: 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described 

(Entman, 1993, s. 52). 

 Framing kan med andra ord användas för att framhålla vissa aspekter av ett fenomen för att 

definiera ett problem, utifrån vilket man sedan identifierar vad det är som skapar problemet, 

utvärderar problemets moraliska aspekter för att till sist föreslå en lösning på problemet 

(Entman, 1993, s. 52). Ovan aspekter behöver inte alltid klargöras ordagrant i den aktuella 

texten, utan kan också fungera som latenta associationer som framkallas av framingen. 

Forskare, såsom Jesper Strömbäck, har vidareutvecklat liknande idéer och förankrat dessa i 

bl.a. mediernas värld. Strömbäck (2004, s. 41) framhåller att man inte ska se nyhetsmediernas 

rapportering som en objektiv spegelbild av verkligheten, utan påpekar att då mediernas format 

är begränsat måste val göras angående vad som ska ingå i dessas rapporter. Detta gör att den 

bild av verkligheten som framställs genom nyhetsmedierna snarare är rekonstruktioner av 

verkligheten än en perfekt återgivning av densamma. Enligt Strömbäck (2004) bygger 

gestaltningsteorin på antagandet att: 

[...] nyheternas bild av någon aspekt av verkligheten aldrig är densamma som den aspekt av 

verkligheten som nyheterna handlar om. [...] det som har betydelse för människors egna bilder 

av verkligheten inte är verkligheten i sig, utan nyheternas bilder av den. 

(Strömbäck, 2004, s. 41). 

Med andra ord är den bild som nyhetsmedierna visar upp av ”verkligheten” egentligen en 

konstruktion av ”den riktiga verkligheten”, och dessa konstruktioner påverkar i sin tur 

människornas uppfattning av verkligheten. Genom mediernas val av vad som ska presenteras, 

och på vilket sätt (vilka ord som ska användas, vilka källor som ska anses som tillförlitliga, 

vilket perspektiv som rapporten ska anta), gestaltas bilden av verkligheten på olika vis 
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(Strömbäck, 2004, s. 43). I dessa gestaltningar finns inneboende associationer och normer 

vilka kan påverka människor på ett visst förutsägbart vis (Strömbäck, 2004, s. 43-44). 

4.2 Diskurspsykologi 

Inom det diskursiva fältet finns det ett antal olika typer av diskursanalyser, vilka utgår från 

olika perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den variant som anses mest relevant 

för denna studie är diskurspsykologin då vi ämnar undersöka hur språket skapar en 

porträttering av flyktingar i vardagliga sammanhang. Då vi kommer genomföra en småskalig 

språknära studie anser vi att en diskurspsykologisk analys är mest lämplig då denna gör det 

möjligt att fokusera på mindre, fragmenterade sammanhang. Winther Jørgensen & Phillips 

(2000, s. 27) framhåller att man genom ett diskurspsykologiskt förhållningssätt kan ”göra 

systematiska empiriska analyser av människors tal och skriftspråk i bland annat massmedier 

[...]”, vilket stämmer väl överens med denna studies syfte. 

Det diskurspsykologiska angreppssättet utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

innehållande anti-essentialism, historisk och kulturell kontingens, att kunskap och sanning är 

sociala konstruktioner samt att sociala handlingar begränsas av den aktuella sociala kontexten 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.11-12). Diskurspsykologin tar avstånd från påståendet 

att den sociala världen endast kan styras av en enda hegemonisk ideologi och att individer 

endast kan inneha en enda subjektsposition (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.23). 

Diskurspsykologin framhäver att det inte finns någon objektiv ”yttre värld” vilken speglas i 

diskurserna, utan att den kringliggande världen endast får mening genom de historiskt och 

kulturellt kontingenta diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 104). Detta gör att 

diskurserna, och individernas förståelse av världen genom dessa, kommer att se olika ut i 

olika tids- och rumskontexter. Individerna i dessa kontexter uppfattas som diskursiva subjekt 

vilka är kapabla att använda diskurserna som resurser för sina egna intressen. Dessa individer 

är därav inte enbart bärare av dessa diskurser utan använder också diskurserna för att 

konstruera sin omvärld (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.105-106). 

   Diskurspsykologins huvudsakliga analysfokus är att studera hur språket, och dess 

lingvistiska verktyg, används för att porträttera ett fenomen på ett specifikt sätt, vilket kan 

verka fördelaktigt för en aktörs egna intressen (Burr, 2003, s.17). Individer kan t.ex. använda 

språklig retorik för att försöka legitimera en handling eller skapa en, enligt individen själv, 

berättigad identitet (Burr, 2003, s.57). Retorik förstås i detta sammanhang som ett verktyg för 

att utröna vad som är övertygande (persuasivt) i kommunikation (Ekström, 2008, s.61). 

Människor använder sig av olika hjälpmedel, logos, ethos och pathos, för att övertyga 

mottagaren om ett påståendes riktighet. Logos använder sig av argument som talar till 

mottagarens förnuft och logik, ethos framhåller talarens förtroendeväckande och trovärdiga 

karaktär och pathos stimulerar önskvärda känslor hos mottagaren i syfte att övertyga denne 

om talarens ståndpunkt (Ekström, 2008, s.69). För att förstärka påståendet att människor 

använder språklig retorik för att konstruera specifika versioner av verkligheten byts inom 

diskurspsykologin termen diskurs ut mot termen tolkningsrepertoar. Dessa två begrepp syftar 

på samma sak, dock vill man via begreppet tolkningsrepertoar distansera sig från 

uppfattningen att diskurser är abstrakta fenomen som ligger ovanför individerna och istället 

framhäva individernas användning av diskursen som en språklig resurs (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.115). Edley (2001) framhåller att begreppet diskurs används när fokus riktas 

mot maktaspekter, medan begreppet tolkningsrepertoar istället fokuserar på aktörers agerande 

i språkliga interaktioner. 
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5 METOD 

Som tidigare nämnts är teori och metod två tätt sammanvävda delar av ett diskursanalytiskt 

perspektiv. Under detta avsnitt kommer vi presentera studiens metodologiska aspekter samt 

diskurspsykologins analysverktyg. I det tidigare avsnittet Teoretiska Utgångspunkter har en 

beskrivning av diskurspsykologins teoretiska perspektiv getts. 

   Denna studies analytiska huvudperspektiv är diskurspsykologin, vilken som tidigare nämnt 

utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vi har utgått från en kvalitativ ansats då vi 

önskar fördjupa vår förståelse för hur svensk dagspress konstruerar och porträtterar bilden av 

flyktingar. 

5.1 Diskursanalys 

Diskursanalys är en heterogen kvalitativ metod med ett antal inriktningar som i vissa 

hänseenden skiljer sig från varandra. Något som dock är gemensamt för de flesta inriktningar 

är dess anti-realistiska och konstruktionistiska synsätt (Bryman, 2008, s.474). Enligt 

Silverman (2001, s.179) bör en diskursanalys ta hänsyn till 3 antaganden: 

Anti-realism – diskursanalys tar avstånd från påståendet att vi kan anta att något är en sann 

eller falsk bild av verkligheten. Istället framhålls att alla bilder är en del av verkligheten. 

Konstruktionism – inom diskursanalys intresserar man sig för hur verkligheten är konstruerad 

och uppbyggd. 

Reflexivitet – en text är endast en version av verkligheten, vilken selektivt bygger upp och 

konstruerar en ”objektiv” yttre verklighet. 

Diskursanalysen önskar belysa hur olika versioner av verkligheten produceras i diskurser. 

Dessa diskurser skapar även en viss version av ett objekt, samtidigt som versionen av detta 

objekt även verkar för att konstruera objektet ifråga (Bryman, 2008, s.474). Diskursanalysen 

är handlingsinriktad, vilket betyder att den analyserar hur aktörer använder diskurser för att 

uppnå olika syften (Bryman, 2008, s.475). Med andra ord anses språket vara ett verktyg med 

vilket aktörer skapar representationer av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s.15).  

   Det förhållningssätt inom diskursanalys vi kommer använda oss av i denna studie är 

diskurspsykologin. Med hjälp av detta perspektiv kommer vi undersöka hur språket skapar 

porträtteringar av ett fenomen. Vi kommer inte undersöka vilka bakomliggande psykologiska 

mekanismer som är orsaken till att något sägs/skrivs, vilket inte är möjligt med 

diskurspsykologiska verktyg, utan enbart fokusera på de diskursiva konstruktioner som 

skapas genom språkets användning. 

5.1.1 Forskarens roll inom diskursanalysen 

Som diskursanalytisk forskare är det en ren omöjlighet att ”lösa diskursernas gåta” en gång 

för alla genom att producera forskningsresultat som visar på hur verkligheten faktiskt ser ut. 

Inom diskursanalysen utgår man från antagandet att forskaren aldrig kan nå en verklighet som 

existerar utanför diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.28). Istället blir den 

diskursanalytiska forskarens uppgift att analysera vilka sociala konsekvenser som olika 

konstruktioner av verkligheten kan tänkas få (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.28). 

   De resultat som framkommer av en diskursanalys är inte objektiva genom det faktum att 

resultaten visar den ”sanna” verkligheten. Detta skulle gå emot en av diskursanalysens 
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huvudantaganden – att det inte finns någon objektiv verklighet som innehåller en slags 

obestridlig sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.11). De resultat som framkommer 

av denna studie kommer med andra ord att enbart visa en version av verkligheten, vilken är 

arbiträr och mycket väl skulle kunna se ut på ett annorlunda sätt. Det kan tänkas att envetna 

kritiker då genast ställer frågan varför vi ska bemöda oss att genomföra forskning som vi 

redan i förväg vet inte kommer ge oss några objektiva och ”användbara” resultat. Vårt svar till 

dessa lyder: 

Bara för att en version av verkligheten inte har objektiv mening betyder inte detta att 

versionen inte innehar subjektiv mening för de individer som berörs av denna diskurs. För 

dessa individer är diskursens begränsningar högst verkliga och får verkliga konsekvenser. 

Detta gör att den forskningen vi bedriver i denna studie, och övrig forskning med anknytning 

till samma huvudantaganden, fortfarande är av samhällelig relevans, kanske inte för alla, men 

för dem som blir mest påverkade – människorna inuti diskursen. 

5.2 Diskurspsykologiska analysverktyg 

I denna studie har vi främst använt oss av Edleys (2001, s.197-217) analysverktyg 

tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman efter en inledande kodning och tematisering 

av det empiriska materialet. Edley (2001, s.197-217) presenterar egentligen tre huvudsakliga 

analysverktyg, men på grund av denna studies perspektiv anser vi det inte lämpligt att 

använda analysverktyget subjektspositioner, utan kommer enbart använda 

tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman i vår analys. 

   Diskurspsykologins huvudsakliga analytiska fokus är hur texter och tal genom retoriska 

medel inriktas mot sociala handlingar, vilka konstruerar bestämda versioner av verkligheten 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.112). Med detta menas att diskursanalysen försöker 

belysa hur individer med hjälp av retoriska verktyg använder språket som en slags resurs för 

att skapa en version av verkligheten som denna individ finner önskvärd.  

5.2.1 Tolkningsrepertoarer 

En tolkningsrepertoar består av relativt sammanhängande sätt att tala om världsliga fenomen 

(Edley, 2001, s.198). Dessa repertoarer är nära besläktade med förståelsen av diskurser, dock 

framhåller dessa tolkningsrepertoarer i högre utsträckning att människor använder språket 

som en slags lingvistisk resurs för att gynna sina egna syften (Edley, 2001, s.202). Edley 

(2001, s.198) framhåller en tolkningsrepertoar som ett slags register innehållande termer och 

metaforer utifrån vilka individer tolkar och karaktäriserar de fenomen de kommer i kontakt 

med genom sin omvärld. Man kan se dessa repertoarer som en slags språkliga byggstenar som 

individen ”bygger ihop” vid sociala interaktioner. Individen hämtar dessa byggstenar ur det 

språkliga registret, vilket utgörs av den aktuella tolkningsrepertoaren, och använder dessa för 

att skapa delad social förståelse med andra individer (Edley, 2001, s.198). 

   Det finns inga klara regler för hur man ska identifiera en tolkningsrepertoar i en text, dock 

framhåller Edley (2001, s.198) att man bör leta efter likartade metaforer, talesätt och 

argument i de olika texterna. Genom att söka efter tolkningsrepertoarer i ett tal eller en text 

kan forskaren skapa sig en uppfattning om vilka gränser som finns för konstruktionen av 

”självet” och ”de Andra” (Edley, 2001, s.201). Brune (1997) framhåller ett liknande 

tillvägagångsätt, dock använder hos sig av termen diskurs istället för tolkningsrepertoar: ”Att 

försöka bestämma vilken diskurs som präglar [...] texten, handlar om att undersöka hur 
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textens perspektiv och terminologi konstruerar ämnet och försöker hänföra textens ”sätt att 

se” till ett bestämt verksamhetsområde.” (Brune, 1997, s.35). 

5.2.2 Ideologiska dilemman 

Inom detta analytiska koncept skiljer man mellan två typer av ideologier; intellektuella 

ideologier och levda ideologier. De intellektuella ideologierna är ofta samstämmiga och 

integrerade, medan de levda ideologierna (vilka kan förstås som samhällets kultur) är 

motsägelsefulla och fragmenterade (Edley, 2001, s.203). Att dessa levda ideologier inte är 

stabila och enstämmiga behöver enligt Edley (2001, s.203) inte betyda att dessa är 

oanvändbara för individen. Tvärtom utgör dessa ideologier en mycket flexibel språklig resurs 

vilken individen kan använda för att retoriskt påverka sina sociala interaktioner. 

   Ett ideologiskt dilemma uppstår när samhällets ”sunda förnuft” ger motsägelsefull 

information om hur individer bör agera, leva, tänka osv. Ett exempel på ett nutida ideologiskt 

dilemma är flyktingarnas asylhantering. Empatin framhåller att dessa är lidande människor i 

behov av vår hjälp och att det är högst omoraliskt att neka dem denna hjälp. Samtidigt viskar 

vårt politiska och ekonomiska förnuft att det är näst intill omöjligt att hjälpa alla människor i 

nöd och att vissa därav måste nekas den hjälp de söker. Genom att framhålla en viss typ av 

sunt förnuft kan en individ använda t.ex. metaforer för att retoriskt underbygga sitt 

argument/syfte. Vi anser att dessa ideologiska dilemman kommer komplettera 

tolkningsrepertoarerna i vår analys då dessa dilemman genererar en slags språklig resurs 

vilken människor kan använda för att underbygga sitt eget perspektiv. 

5.2.3 Analysverktygens relation till varandra 

Vi har valt att basera vår analys på de ovan nämnda analysverktygen tolkningsrepertoarer och 

ideologiska dilemman då vi anser att dessa kompletterar varandra ur ett analytiskt perspektiv. 

Tolkningsrepertoarerna påvisar på vilka olika sätt flyktingarna porträtteras, samt hur 

porträtteringen sker i texten. Genom att problematisera tolkningsrepertoarerna och ställa dessa 

i motsatsställning kan textens ideologiska dilemman utrönas. Dessa påvisar om det finns 

motsägelsefulla porträtteringar i materialet, vilka kan belysa problem som även finns utanför 

själva texten. På detta sätt kan tolkningsrepertoarerna tolkas som analysens ”resultat” vilket 

sedan problematiseras genom att ideologiska dilemman påvisar motsättningar och konflikter i 

resultatet. 

5.3 Avgränsningar och urval 

I denna studie har vi använt oss av artiklar från perioden 1/8-2015 till 1/12-2015. 

Denna period valdes ut genom ett strategiskt urval då en stor ökning av medias porträttering 

upplevdes under denna tid. Vi har även genom en artikel från KIT noterat att det under denna 

period existerade en stor variation inom artiklarna (Ekblad & Saberski, 2015). Detta kan ses 

som fördelaktigt då vi genom att välja denna period i möjligaste mån undviker att få ett 

empiriskt material som kretsar kring exakt samma ämne. Självfallet finns det fortfarande en 

risk att vi finner ett flertal artiklar som behandlar samma ämne, men genom att välja en period 

vi på förhand vet är nyanserad minskar risken att få ett onyanserat resultat som inte speglar 

nyheternas helhet. Här bör även nämnas att det finns en möjlighet att den onyanserade bilden 

är den porträttering som uppvisas i nyhetsmedian.  
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Vi har valt att använda oss av alla typer av artiklar som förekommer i tidningarna för att 

erhålla en bredare bild av konstruktionen av flyktingarna, dock använde vi inte artiklar vilka 

innehöll mindre än 300 ord då dessa inte ansågs tillräckligt innehållsrika för att analyseras. 

Dessa artiklar avfärdades omgående. Vi har enbart använt artiklar från tryckt press. 

   Då vi är intresserade av flyktingar generellt ställdes inget krav upp om att artiklarna skulle 

behandla en specifik grupp flyktingar. Detta val understöds av att Hultén (2006, s.135) 

framhållt att sedan 1945 har det blivit allt mindre vedertaget att ange information kring 

individers nationalitet och etnicitet, utan att ett klumpord istället används. Vilka artiklar som 

användes begränsades till artiklar publicerade i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Göteborgsposten under den ovan nämnda tidsperioden. Då dessa tidningar är tre av sveriges 

största dagstidningar (Svärdkrona, 2001) och därigenom sammanslaget når ut till ett stort 

antal människor ansågs dessa rimliga att studera. Inget krav ställdes upp på att artiklarna 

endast skulle behandla svenska förhållanden, dock skulle artiklarna utgå från ett svenskt 

perspektiv. För att finna de nyhetsartiklar som i denna studie utgjort vårt empiriska material 

använde vi oss av det digitala nyhetsarkivet Mediearkivet, vilket vi fick tillgång till genom 

Mälardalens Högskolas bibliotek. Vi har hämtat och analyserat 17 st artiklar per tidning vilket 

gav oss en total om 51 st artiklar. För att vara konsekventa i vårt urval bestämde vi oss för att 

hämta en artikel per vecka från respektive tidning. Av samma anledning valde vi att i första 

hand använda artiklar som publicerats på onsdagar. Den första relevanta artikeln som 

presenterades via en datumbaserad sökning innehållande sökordet ”flykting*” användes. För 

att avgöra om en artikel var relevant eller ej utick vi från kriteriet att flyktingarna måste 

utgöra artikelns huvudfokus. Om den första artikeln inte uppfattades som relevant lästes 

nästkommande artikel igenom. Proceduren upprepades tills en artikel kunde användas efter 

godkännande. På vissa datum kunde vi inte finna någon relevant artikel, då har vi applicerat 

samma system på nästkommande datum tills en relevant artikel påträffats.  

   I vårt resultat har vi valt att enbart framföra en översikt av det empiriska materialet för att 

undvika ett alltför stort och svårläst resultat. De delar av det empiriska materialet som 

framförs i resultatet är de delar vi anser var de viktigaste för att förstå vårt resultat och vad 

detta resultat innebär.  

   Något som här är viktigt att uppmärksamma är att vi ej inkluderat eventuella bilder, samt 

tillhörande bildtext, som funnits i artiklarna i vår analys. Vi önskar enbart analysera språkets 

konstruerande funktioner och har därav valt att exkludera allt bildmaterial från analysen. 

5.4 Tillvägagångssätt 

Inom diskurspsykologin analyserar forskare ofta naturligt förekommande material såsom 

vetenskapliga texter eller, som i denna studies fall, medietexter (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.117). En stor fördel med att studera naturligt förekommande material är att 

forskaren inte skapar eller influerar materialet genom sin närvaro. Då vi i denna studie ämnar 

undersöka hur bilden av flyktingarna konstrueras ansågs en analys av naturligt förekommande 

material som ett lämpligt val. Detta säkerställer i en högre utsträckning än vid t.ex. intervjuer 

att materialet inte påverkas av forskarens närvaro, något som då kan komma att resultera i ett 

skevt empiriskt material. Vi startade insamlingen av den empiriska datan genom att diskutera 

fram lämpliga nyckelord att använda vid sökning efter artiklarna. Vi bestämde oss för att 

använda sökordet ”flykting*” då vi även skulle ringa in övriga ord i sökningen (såsom 

flyktingarna, flyktingen, flyktingarnas o.s.v.) genom denna utformning. Sökningen 

genomfördes sedan med hjälp av sökverktyget Mediearkivet, vilket vi fick tillgång till genom 

Mälardalens Högskolebibliotek i Västerås. Inom diskurspsykologin finns det inga allmänt 
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vedertagna procedurer för hantering av den empiriska datan, dock är en relativt vanlig teknik 

kodning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.122). På grund av detta har även vi valt att 

tillämpa denna procedur i vår studie. Innehållet i artiklarna lästes därav igenom upprepade 

gånger, under vilket vi sökte efter återkommande teman (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s.122). Dessa teman kodades sedan i materialet genom att textstycken som framhåller ett visst 

tema överstryktes med olikfärgade färgpennor. Varje färg representerade då ett specifikt tema. 

Kodningen utgick från primära, snarare än sekundära, tolkningar av porträtteringen. Detta för 

att vi inte skulle gå för långt i vår tolkning av resultatet. Författarna kodade först materialet 

separat, sedan diskuterades eventuella skillnader i kodningen igenom för att sedan slås ihop 

till en enhetlig kodning. Detta förfarande ökar chanserna att alla aspekter inom varje tema 

belyses då två par ögon, både separat och tillsammans, granskat materialet. Innehållet i de 

kodade sektionerna sammanställdes sedan och analyserades genom att knytas till 

tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Kvalitetskontroll i kvalitativ forskning har, till skillnad mot kvantitativ forskning, inga 

universella kriterier som ska uppfyllas. Istället finns en mängd olika ståndpunkter för hur 

kvaliteten kan tänkas kontrolleras (Bryman, 2008, s.351). De ståndpunkter som vi i denna 

studie har valt att redogöra för är den interna och externa reliabiliteten samt den interna och 

externa validiteten. Dessa ståndpunkter utgår från att man försöker omvandla den kvantitativa 

forskningens kriterier reliabilitet och validitet till kvalitativ forskning (Bryman, 2008, s.351-

352), dock läggs mindre fokus på mätningsrelaterade aspekter. Vi valde att redogöra för dessa 

kriterier då det är sannolikt att dessa, på grund av sin närhet till de erkända kvantitativa 

kriterierna, är de ståndpunkter som läsaren tidigare kommit i kontakt med och då kan relatera 

till. 

5.5.1 Reliabilitet 

Den interna reliabiliteten berör om forskarna i studien har kommit överens om hur man ska 

tolka materialet (Bryman, 2008, s.352). Den interna reliabiliteten i denna studie bör ses som 

tillfredsställande då kodningen av det empiriska materialet genomförts i två steg; först 

kodades materialet separat av varje enskild forskare, sedan diskuterades eventuella skillnader 

i kodningen igenom för att på så sätt uppnå en kodning som var så fri som möjligt från 

individuella åsikter och tolkningsbrister. 

Den externa reliabiliteten berör i vilken utsträckning en studie kan replikeras (Bryman, 2008, 

s.352). Eftersom denna studies empiriska data utgörs av naturligt förekommande material som 

finns tillgängligt för offentligheten på internet bör möjligheten till replikation anses vara 

tillfredställande. Vid en replikation är det dock möjligt att efterföljande forskare kommer fram 

till andra resultat än vad som presenteras i denna studie då tolkningen av empiriskt material 

alltid till viss del präglas av individens egna förförståelse och åsikter (Bryman, 2008, s.368). 

Detta är dock en risk som finns i all kvalitativ forskning och bör i denna studie inte ses som 

ett större hot mot reliabiliteten än i övrig kvalitativ forskning. 
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5.5.2 Validitet 

Den interna validiteten berör nödvändigheten av att de teorier som forskarna kommer fram till 

ska ha en god överrensstämmelse med innehållet i det empiriska materialet (Bryman, 2008, 

s.352). Då vi i denna studie i huvudsak arbetat efter ett induktivt angreppssätt där vi utvecklar 

eventuella teorier utifrån de resultat som uppkommit genom studien bör den interna 

validiteten anses vara tillfredställande. Vi genomförde inte denna studie då vi redan innan 

studiens start hade utvecklat en teori som vi genom undersökningen önskade 

verifiera/falsifiera, utan syftet med undersökningen var att studera hur flyktingarna 

porträtterades i media, för att sedan utveckla en eventuell teori utifrån de resultat som 

uppkom. Här bör dock nämnas att en oberoende granskning av studien bör genomföras för att 

kunna säkerställa den interna validiteten. Att vi som genomförare av denna studie anser att de 

resultat vi presenterar har en god förankring i det empiriska materialet behöver inte betyda att 

andra forskare håller med om detta påstående. 

Den externa validiteten berör i vilken utsträckning resultatet från studien kan generaliseras 

(Bryman, 2008, s.352). Eftersom denna studie utgår från ett strategiskt urval, vilket begränsar 

den empiriska datan, finns det osäkerheter i frågan om resultaten kan generaliseras, och i  

sådana fall till vilka miljöer. Eftersom vi i denna studie endast har analyserat svensk 

nyhetsmedia rekommenderar vi inte att försöka tillämpa resultaten till miljöer vilka ligger 

utanför landet, samt uppmanar till försiktighet vid generalisering till miljöer inom landet. 

Exempel på generaliseringproblematik som kan uppstå inom landet är att flyktingarna 

konstrueras på ett annorlunda sätt vid interaktion ansikte-mot-ansikte eller i nyhetskällor som 

inte uteslutande är textbaserade. 

5.6 Etiska överväganden 

Att fastslå om en undersökning är etiskt korrekt eller ej är i många fall ett mycket svårt 

uppdrag, särskilt om det empiriska materialet hämtas från internetbaserade källor utan 

direktkontakt med respondenter. Om en studie använder information som kommer direkt från 

människor, t.ex. genom enkäter, intervjuer eller observationer, som sitt empiriska material ska 

fyra huvudsakliga forskningsetiska principer tas i beaktning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). 

Detta för att säkerställa att så lite skada som möjligt tillkommer studiens deltagare. Men hur 

applicerar man dessa principer på en studie gjord på tidningsartiklar insamlade via internet? 

Behöver man verkligen samtycke till att analysera material som redan från början var tänkt att 

publiceras offentligt? När man sedan genomfört en studie av dessa artiklar, får man då inte 

använda dem till en annan studie i enlighet med nyttjandekravet? Behöver man behandla 

artiklarna konfidentiellt när dessa finns tillgängliga för gemene man på internet, bara en 

sökning på Google bort? På grund av detta anser vi att dessa etiska kriterier inte är anpassade 

för den typ av forskning vi kommer bedriva i denna studie och har därav valt att söka etiska 

råd som är mer anpassade för internetforskning utan direktkontakt med respondenter. 

   Etiskt material som är mer relevant för vår studie har hämtats från Association of Internet 

Researchers (AoIR) Ethics Working Committee, vilka har tagit fram riktlinjer för etiska 

principer vid forskning över internet (Markham & Buchanan, 2012). Dessa riktlinjer berör om 

data kan kopplas till ett mänskligt subjekt, om datan är skriven för privat eller publikt syfte 

samt skillnaden mellan data och individer. I vår studie kan artiklarna kopplas till ett mänskligt 

subjekt (mer specifikt författaren men även ansvarig utgivare), dock bör inte detta utgöra ett 

problem då dessa subjekt är medvetna om att deras publikationer är tillgängliga för 
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allmänheten och kan läsas av vem som så önskar. Därav är en logisk slutsats att dessa subjekt 

har tagit hänsyn till denna offentlighet vid författandet av artikeln. Resonemanget om 

allmänna publikationer är även applicerbart på riktlinjen om privat/publikt syfte och bör därav 

inte heller anses utgöra ett etiskt problem. När det kommer till skillnaden mellan data och 

individer bör sägas att det kommer vara möjligt att identifiera artiklarnas författare, men att 

dessa med största sannolikhet är medvetna om detta redan innan publiceringen av artiklarna. 

Att vi genomför denna studie bör därav inte orsaka dessa individer mer skada än vad själva 

publiceringen av artiklarna redan potentiellt gjort. 
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer vi göra en redogörelse för de resultat vi funnit i det empiriska 

materialet. Vi kommer vidare redogöra för hur dessa resultat kopplas till analysverktygen 

tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman. I nästkommande avsnitt kommer vi sedan 

koppla dessa resultat till studiens övriga delar och föra en diskussion kring hur porträtteringen 

av flyktingarna kan påverka stereotypifieringen av dessa. 

6.1 Tematisering av porträtteringen 

Efter att båda författarna läst igenom alla artiklar ur det empiriska materialet upprepade 

gånger, och under läsningen antecknat de olika typer av porträttering som uppfattades, fann vi 

att porträtteringen av flyktingarna i huvudsak kunde sorteras in i sex olika 

tolkningsrepertoarer. Dessa repertoarer var; belastning, kontroll, offer, förmänskligande, 

behövande samt hot & rädsla. Inom varje tema har vi fetmarkerat de kategorier som 

sorterades in under respektive repertoar. Vissa av nedan kategorier återkommer i fler än en 

repertoar då den aktuella porträtteringen upptäcktes på flera ställen i artiklarna, men utifrån 

olika vinklar. Vi presenterar tolkningsrepertoarerna i storleksordning, den repertoar som 

noterades i störst utsträckning i det empiriska materialet presenteras först och den som 

noterades i minst utsträckning sist. 

   Vissa av de porträtteringar vi framför nedan kan vid första anblicken inte uppfattas som en 

direkt porträttering av flyktingarna, dock är dessa porträtteringar starkt sammankopplade då 

porträtteringarna framhåller att flyktingarna genererar eller skapar något. Exempelvis 

porträtteras flyktingarna som något som genererar empati från civilsamhället eller skapar ett 

kontrollbehov. 

   Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av hur flyktingar framställdes i det empiriska 

materialet. 

6.1.1 Belastning 

I denna tolkningsrepertoar presenterar vi alla kategorier där flyktingar porträtteras som någon 

form av belastning. 

   I den empiriska datan kunde vi se att flyktingarna porträtteras som en ohanterbar mängd 

för en aktuell kommun, EU eller en annan aktör. Ur en av våra artiklar förmedlas ett uttalande 

från Sveriges statsminister: 

Det smärtar mig att meddela att Sverige inte längre klarar av att ta emot asylsökande på den 

höga nivån som vi gör idag. (GP, 2015, 25/11)  

Detta citat framhåller att flyktingarna är för många för att Sverige ska kunna hantera dem alla. 

Citatet blir extra starkt genom delen där Löfven säger ”Det smärtar mig att meddela” då denna 

framhållning poängterar att vi som nation tappert har kämpat för att hjälpa flyktingarna, men 

att deras mängd gör uppdraget omöjligt i längden. 

Svårigheten att hantera mängden flyktingar skapade en krävande situation, vilken bland 

annat utgår från det övermäktiga ansvar som vissa aktörer axlar. Inom denna kategori fanns 

uttalanden om att situationen:  
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[…] kräver extra ordinära insatser. (SvD, 2015, 11/11)  

och att  […] vissa kommuner belastas idag på ett ohållbart sätt. (DN, 2015, 25/8)  

Ovan citat förstärker porträtteringen av den krävande situationen. Vidare noterade vi en brist 

på samarbete mellan olika aktörer. Här porträtterades flyktingmassorna som en belastning 

som inget av medlemsländerna önskade ha ansvar för. Anledningen till varför flyktingarna 

var oönskade tydliggjordes inte alltid, men det var klart att i samtliga fall sågs flyktningarna 

som en belastning. Även i kommunerna framkom denna brist på samarbete vilket kan ha 

bidragit till det ökade tryck på samhällssystemen som vi såg beskrivas i vissa artiklar. 

Belastningen inom vård och skola var hög, och kommuner sades  

[…] behöva flera lokaler, flera lärare, flera socialsekreterare, flera som tar hand om 

ensamkommande flyktingbarn. (GP, 2015, 14/10) 

   Vi noterade att artiklarna framhöll att det fanns ett behov av ökade insatser i frågor 

rörande flyktingar samt att dessa flyktingar porträtterades som resurskrävande och som en 

ekonomisk belastning. Detta gjordes främst genom att journalister och debattörer i artiklarna 

påpekade hur mycket skattemedel som läggs på flyktingarna. Detta skulle kunna ses i 

kombination med det ökade trycket på samhällssytemen, att det har bildats en dominoeffekt 

gällande flyktingmottagandet. För att kunna klara av detta ökade tryck behövs ökade insatser, 

vilket resulterar i att flyktingar framhålls som resurskrävande. Denna spegling kan ha bidragit 

till att vi noterade att flyktingarna porträtterades som en grupp vilka stjäl resurser från andra 

behövande grupper. I vissa fall porträtterades även flyktingarna som att dessa utnyttjar 

välfärdssystemet, samt som en inkomstkälla där privata aktörer utnyttjade den rådande 

situationen för egen vinning. Förutom de tidigare nämnda faktorerna fanns det även oväntade 

negativa konsekvenser associerade med flyktingarna, t.ex. att turismen minskade för 

faciliteter som låg nära platser där många flyktingar uppehöll sig. De beskrevs även som 

osammarbetsvilliga då de  

[...] gjort motstånd mot alla försök att registrera dem i ett annat land på vägen [...]  

[...] kommer att bli svårt att hålla människor mot deras vilja i andra delar av EU.  

(SvD, 2015, 23/9) 

Inom denna tolkningsrepertoar porträtterades flyktingarna som en belastning – både för 

samhällets olika delar, men även för ett flertal länder och för privatpersoner. Alla kategorier 

som beskrivits ovan framhåller olika typer av belastningar som kopplades ihop med 

flyktingarna via medias framställning av dessa.  

6.1.2 Kontroll 

I detta tolkningsrepertoar har vi delat upp kategorierna i två underrubriker; brist på kontroll 

samt den existerande kontrollen och dess förstärkning. Detta då vi noterade att porträtteringen 

kunde uppfattas från två olika håll och önskade tydliggöra denna tudelning. De kategorier 

som inkluderades i denna repertoar är de kategorier där flyktingarna porträtterades utifrån ett 

kontrollperspektiv. 

Brist på kontroll: 

Inom kategorin brist på kontroll noterade vi en tydlig porträttering som kretsade kring 

flyktingarnas mängd, vilket vi valde att benämna som okontrollerbar mängd. Denna mängd 

refererade till när man talade om flyktingar som för många för en stad, kommun, land eller 

institution att kontrollera. Detta kan vara anledningen till att flyktingsituationen framställdes 

som ett kritiskt läge där de asylsökande inte längre kan garanteras tak över huvudet. Denna 

mängd framhölls även vara ohanterbar för landets system då boenden samt personal saknas 
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och att ländernas asylsystem hotar att kollapsa. Att situationen blev ohanterbar kan bland 

annat baseras på den outtalade ansvarsfördelningen som noterades på samtliga 

samhällsnivåer. I en av artiklarna kunde man utläsa att  

[...] regeringen i Stockholm hävdat att den pågående flyktingströmmen är ett gemensamt ansvar 

för hela EU och Sverige har vädjat om hjälp från andra EU-länder. (DN, 2015, 25/11) 

 Huvudfokus var att Sverige behövde hjälp från andra EU-länder då Sverige hade tagit på 

sig/tilldelats ett för stort ansvar för flyktingströmmarna. Samtidigt som man fick 

uppfattningen av att en del tar för stort ansvar porträtterades flyktingarna som 

osammarbetsviliga. De ville exempelvis inte följa Dublinförordningen utan försökte ta sig 

till en egen önskad destination:  

Dessa människor vill ju inte stanna i Ungern, de vill bara vidare till andra länder och söka asyl. 

(SvD, 2015, 2/9) 

 Oavsett om flyktingarna försökte gå sin egen väg eller stanna kvar på en plats utan tillstånd 

speglades ett problem i kontrollen av flyktingarna. För att bättre kunna kontrollera dessa 

flyktingar behövdes mer resurser, vilket var en kategori som uppkom både genom andra 

kategorier och som en egen utspridd kategori. Det kunde handla om saker som exempelvis 

arbetskraft och boplatser. Genom detta såg man en brist på kontroll över situationen, att den 

är för överväldigande för att kunna hanteras på ett optimalt och korrekt sätt. Vidare fanns det 

även ett behov av förbyggande åtgärder för att kunna kontrollera de inkommande och de 

redan inkomna flyktingarna: 

[...] vädjade polisen till kommunerna och migrationsverket att ta ett större ansvar för 

säkerhetsläget. (DN, 2015, 21/10)  

För att kunna få mer kontroll över flyktingsituationen talades det om ett ökat samarbete. 

Detta beskrevs som en önskan efter ett bättre samarbete mellan aktörer som myndigheter och 

stater. Den sista kategorin som speglade en brist på kontroll var ökade risker. Det uppkom 

artiklar där man beskrev hur den existerande arbetsbelastningen kan komma att bli en risk 

genom att personalen bränner ut sig. Att flyktingbarn placerades i olämpliga hem för att man 

fokuserar på kvantitet istället för kvalitet framhölls också som en risk. 

Alla ovan kategorier påvisar olika sätt som flyktingarna blir kopplade till kontrollbrist. 

Tillsammans bildar kategorierna en tolkningsrepertoar rörande den bristande kontrollen av 

flyktingarna. 

Den existerande kontrollen och dess förstärkning: 

I denna underkategori presenterar vi den del av materialet som framhöll att en aktör besatt 

kontroll eller hade vidtagit åtgärder för att förstärka kontrollen. Förändrad asylrätt är en 

kategori som pekar på förstärkningen av kontrollen. Ett exempel är när regeringen talade om 

att: 

Färre skulle få asyl och tillfälliga uppehållstillstånd blir regel för alla nya asylsökande.  

(GP, 2015, 25/11) 

En annan kategori som framhöll förstärkningen var införda ID-kontroller, där man på olika 

sätt försökte få ett starkt grepp om flyktingströmmen via ökade kontroller av de asylsökande 

som försöker ta sig in i landet, men även de som redan finns i landet. För att på ett bättre sätt 

kunna utföra dessa ID-kontroller behövdes en förstärkning av gränser. Även om den 

svenska gränsförstärkningen förekommer i vissa artiklar var det framförallt gränserna hos 

andra EU-länder som framhölls, exempelvis:  

Europeiska länder fortsätter klä in sina gränser i staket. (GP, 2015, 29/10) 
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En ökad närvaro på fältet kan vara kopplat till ID-kontrollerna, men berörde även 

flyktingarna på medelhavet samt inuti landet genom en ökad bevakning på bland annat 

flyktingboenden. Förutom denna ökade närvaro på fältet uppmärksammades att asylboenden 

behövde sekretessåtgärder med bakgrunden i andelen boenden som drabbades av anlagda 

bränder. Dessa åtgärder kunde exempelvis vara att asylboendens adresser hemlighölls. Inom 

kategorin utredning noterades ett behov av mer noggrant genomföra utredningar. Det var 

antingen flyktingarna själva som behövde utredas eller saker kring flyktingarna, som 

exempelvis deras boenden. En annan kontrollrelaterad kategori vi noterade var undantag 

från regler. För att hantera flyktingarna gjordes undantag från exempelvis kommunernas 

upphandlingsregler och EU:s Dublinförodning. Den sista kategorin var systemåtgärder, 

vilket innebar att man åtgärdade något som inte fungerat tidigare, exempelvis EU:s 

omfördelningspolitik: 

Inom kort hoppas EU-kommissionen kunna börja placera flyktingar från överfulla läger i 

Grekland och Italien i andra EU-länder. (SvD, 2016, 23/9)  

Ovan presenterades alla de kategorier inom vilka flyktingarna porträtterades som något man 

måste kontrollera, eller som kräver förstärkta kontrollåtgärder. 

6.1.3 Offer 

I detta tema inkluderades alla kategorier där flyktingarna porträtterades som offer för något. 

Då porträtteringarna var relativt homogena är antalet kategorier mindre än i de ovanstående 

repertoarerna. Flyktingarna porträtterades i ett flertal av artiklarna som offer för krig där de 

tvingats fly från sina hemländer. Inom denna kategori porträtteras flyktingarna som individer 

som inte har något annat val än att fly, att de tvingas att lämna sina hemländer. Denna 

tvingande omständighet gör sedan flyktingarna till offer för en riskfylld flykt som 

framställdes som  

[...] en lång och farofylld färd [...] (GP, 2015, 12/8)  

Vissa artiklar förstärker denna porträttering genom att framhålla det stora antal flyktingar som 

drunknat när de försökte ta sig över Medelhavet. Flykten undan kriget resulterade i många fall 

till att flyktingana blev offer för traumatiska upplevelser. Mardrömmar hos 

ensamkommande flyktingbarn var en vanlig företeelse och det framhölls att  

[...] personer som kommer från krig har sett mycket våld och kanske har varit utsatta för våld 

själva, vilket kan påverka en människa. (DN, 2015, 12/8)  

Men det var inte endast krig och förödelse som konstruerade flyktingarna som offer, även 

skeenden som inte var direkt kopplade till kriget noteras i artiklarna. Flyktingarna porträtteras 

även som offer för rasism, främlingsfientlighet samt offer för hatiska dåd. I det empiriska 

materialet noterade vi uttalanden där människor: 

[...] visat avsky mot allt som har med människor från andra länder att göra. (GP, 2015, 11/11) 

I dessa situationer uttrycker individer en motvilja mot flyktingarna, samt agerar i vissa fall på 

denna motvilja genom att genomföra olika slags dåd. I ett flertal artiklar framhölls även de 

många bränder som startade på flyktingboenden under den aktuella perioden. Situationen 

flyktingarna tvingades in i gjorde dem även till offer för utsatthet där de porträtteras som 

lätta mål för brott. 
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I denna tolkningsrepertoar porträtteras flyktingarna som offer – för bl. a krig och hatiska dåd. 

Flyktingarna uppfattas i denna repertoar inte ha någon medverkan eller skuld i de skeenden 

som utspelar sig, utan som offer för omständigheterna.  

6.1.4 Förmänskligande 

Även i denna tolkningsrepertoar har vi delat upp kategorierna i två underrubriker; 

engagemang av civilsamhället samt individer då porträtteringen kunde uppfattas från två olika 

håll. I denna repertoar inkluderades kategorier där flyktingarna porträtterades ur ett 

förmänskligande perspektiv och de kategorier som porträtterade flyktingarna som 

människor/individer. Gemensamt för dessa kategorier är att flyktingarna visas upp ur ett 

förmänskligande perspektiv, vilket framhåller nödvändigheten av att se dessa flyktingar som 

människor. Denna porträttering sker t.ex. genom att framställa flyktingarna som något som 

genererar humanitet hos övriga befolkningen eller genom att framställa dem på ett 

personifierande sätt. 

Engagemang av civilsamhället: 

Att flyktingarna porträtterades som människor i nöd kan väcka det humana inom andra 

människor och vi upplevde ett stort engagemang från civilsamhället i det empiriska 

materialet. Hjälpen från volontärer beskrevs som oumbärlig. Vi noterade att 

hjälporganisationer och privatpersoner både koordinerade tillfälliga insatser och mer 

långsiktig hjälp i syfte att hjälpa flyktingarna. Bland annat delade frivilliga ut mat, vatten och 

förnödenheter och många invånare hade anmält sitt intresse för att bli familjehem. 

   Flyktingarna porträtterades genom de berörda artiklarna som något vilket ingjuter 

medmänsklighet och ekonomisk givmildhet i delar av den övriga befolkningen:  

Jag äter lunch och betalar fem kronor extra som går direkt till UNHCR. 

[...] vi vill ge till de människor som nu vandrar genom Europa. (GP, 2015, 9/9)  

I artiklarna porträtterades flyktingarna vidare som medmänniskor som bör mötas av en 

välkomnande inställning när de anländer till sitt nya hemland: 

[...] tar emot tågflyktingar från Budapest med öppna armar. (DN, 2015, 2/9) 

Denna välkomnande attityd kan tolkas som att flyktingarna ses ur ett förmänskligande 

perspektiv och att flyktingarna visas medmänsklighet. 

Individer: 

I denna underrubrik kommer vi presentera de kategorier som framhöll flyktingar som 

mänskliga individer eller framhöll flyktingar ur ett individualiserande perspektiv. Flyktingar 

beskrevs i flertalet av artiklarna som en grupp, som siffror eller allmänt på ett vis som gör det 

svårt att se själva individen. Kategorierna nedan frångår denna syn och framhåller flyktingar 

som individer. 

   I det empiriska materialet noterades porträtteringar av de ohumana förhållanden vissa 

flyktingar tvingas leva under:  

Krigstraumatiserade flyktingar och migranter sover överallt bland bylten och filtar, barn gråter 

och äldre lider i hettan. (SvD, 2015, 2/9)  

Uttalanden som dessa belyser själva individerna och att deras situation enligt vår egen 

standard är inhuman. Vidare porträtterades de som innehavare av mänskliga rättigheter och 

juridiska rättigheter som inte utan vidare kan ignoreras:  
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[...] ha fortsatt solklar rätt till skydd och därmed till svenskt uppehållstillstånd [...]  

(DN, 2015, 25/11)  

Det är en mänsklig rättighet [...] (DN, 2015, 7/10) 

Detta citat framhäver också att vi bör agera på ett medmänsklig sätt gentemot flyktingarna 

enligt nuvarande svensk moral. Andra förmänskligande kategorier vi noterade var när 

flyktingar beskrevs på en personlig nivå, där deras känslor och drömmar målades upp för 

läsaren, vilket kunde förstärka uppfattningen om att detta faktiskt var en människa i nöd. 

Vidare fann vi porträtteringar av hoppfullhet hos flyktingarna, att de genom ankomsten till 

sitt nya hemland nu upplevde en möjlighet att skapa sig ett nytt liv. Genom porträtteringar av 

personlig utveckling och integration, bland annat genom hur de anpassade sig till sitt nya 

hemland, upplevdes flyktingarna som något familjärt. De framställdes som människor som 

ville bidra till samhället och skiljelinjen mellan ”vi” och ”dem” förminskades genom 

framställningar att de inte är så olika oss: 

Han var en helt vanlig kille utan några särskilda krav. (DN, 2015, 14/10) 

Vidare förmänskligande porträtteringar noterades genom att flyktingarnas personliga 

motgångar framhölls, t.ex. deras fortsatta utsatthet under flykten, deras svårigheter att hålla 

samman sina familjer och upplevda motgångar i det nya landet som svårigheter att lära sig 

språket eller att få jobb. Hos flyktingarna skapade detta en osäkerhet inför framtiden.  I 

artiklarna uppfattades även en uppmaning om ökad humanistisk hänsyn till flyktingarna, 

exempelvis genom att utfärda fler visum till människor med skyddsbehov av humanitära skäl.  

I dessa två underrubriker framställer tolkningsrepertoaren flyktingarna ur ett förmänskligande 

perspektiv, vilket framhåller nödvändigheten av att se dessa flyktingar som människor. Denna 

porträttering sker både genom att framställa flyktingarna som individer, som något som 

genererar humanitet hos övriga befolkningen samt genom att framställa dem på ett 

personifierande sätt.  

6.1.5 Behövande 

Även i denna tolkningsrepertoar har vi delat upp kategorierna i två underrubriker; behov av 

samhälleliga resurser samt behov av humanitära åtgärder då porträtteringen kunde uppfattas 

från två olika håll. Denna repertoar inkluderar de porträtteringar där flyktingarna framställs 

som behövande av något. 

Behov av samhälleliga resurser: 

Att vara i behov av samhälleliga resurser innebär att flyktingarna porträtterades som 

behövande av insatser som i huvudsak genomförs av samhället. I det empiriska materialet 

fann vi att flyktingarna porträtterades som behövande av skydd, både från kriget de flytt 

ifrån men främst mot de hatiska dåd som kunde uppkomma i det nya landet: 

Allt fler boenden för nyanlända bevakas nu av bevakningsbolag. (SvD, 2015, 28/10)  

Vid ankomsten till det nya landet framhölls vikten av att möta flyktingarnas kroppsliga 

grundläggande mänskliga behov såsom mat, vatten och skydd från kyla. Flyktingarna 

porträtterades även vara i behov av en trygg miljö, vilket skilde sig från de mänskliga 

behoven då fokus låg mer på omgivningen runt individen snarare än på individen själv. För 

ensamkommande flyktingbarn framhölls ett behov av en god man vilken 

[...] ska hjälpa den unga flyktingen i vårdnadshavarens ställe och bland annat ha kontakt med 

Migrationsverket. Det kan handla om att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och 

sjukvård. (SvD, 2015, 26/8)  
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Vidare noterade vi ett behov av ekonomiskt stöd då många flyktingar hade förlorat alla sina 

monetära ägodelar och därav behövde hjälp att komma tillrätta i det nya landet.  

Behov av humanitära åtgärder: 

Flyktingarna porträtterades inte enbart som behövande av materiella ting utan vi uppfattade 

även ett behov av att tillgodose deras psykiska grundläggande mänskliga behov. 

Flyktingarna porträtterades som behövande av psykologiskt stöd och solidaritet:  

De kan ha trauman. De kan ha behov att prata med någon mitt i natten. (SvD, 2015, 7/10)  

Även om det finns tecken på att en asylsökande mår psykiskt dåligt är det inte alltid som 

personen får rätt hjälp. (DN, 2015, 12/8)  

Vi uppmärksammade även att flyktingarna hade ett behov av att komma till ett tryggt hem, 

speciellt de ensamkommande flyktingbarnen som gått igenom traumatiska upplevelser, både 

från krig och i samband med flykten från hemlandet. Vidare noterades även ett behov av att 

integreras i samhället för att kunna starta ett nytt liv i det nya landet.  

6.1.6 Hot & rädsla 

Denna tolkningsrepertoar noterades i minst utsträckning i det empiriska materialet. Kategorier 

kopplade till denna repertoar noterades endast i 5 artiklar, dock uppfattades porträtteringen 

relativt starkt i dessa artiklar, därför valde vi att även presentera denna tolkningsrepertoar i 

studiens resultat. Vi kunde se tydliga, ofta indirekta, porträtteringar av att flyktingar skulle 

utgöra ett hot eller att dessa skulle ingjuta rädsla i övriga samhället. Porträtteringarna kunde 

uppfattas som uppdelade i två kategorier; porträtteringar från traditionellt trovärdiga personer, 

såsom myndighetspersonal, politiker och journalister samt utsagor framförda av 

främlingsfientliga och rasister. I denna tolkningsrepertoar porträtterades flyktingarna som 

något hotfullt eller något som ingjuter rädsla i den övriga befolkningen. 

Från uttalanden av amerikanska politiker noterade vi en porträttering som kopplar ihop 

flyktingarna med terrorism då invånarna känner en oro för terrorattentat. Oron grundade sig i  

[...] att delstaterna är tveksamma till att undersökningarna av de sökande kan genomföras på ett 

sätt som innebär att terroriststämplade personer kan hindras från inresa till USA.  

(GP 2015, 19/11)  

På detta sätt påvisas att terrorister kan gömma sig bland flyktingarna. I en annan artikel 

hade poliser argumenterat för det positiva med utökade kontroller där flyktingarna framhölls 

som potentiellt farliga för samhället, genom att peka på möjligheten att en del av 

individerna skulle kunna utgöra en fara för landet. Vidare noterade vi att i en av artiklarna 

framhölls det att om det inte finns resurser för att hantera åtgärder rörande flyktingarna 

kommer detta leda till konsekvenser för övriga samhället, vilket kan uppfattas som en slags 

samhällshot. Vidare porträtterades flyktingarna som något som utgör en fara för individer 

genom att de av främlingsfientliga målades upp som tjuvar och våldtäktsmän, vilket skapade 

ett behov av att skydda sig mot flyktingarna. De porträtterades även som innehavare av en 

hotfull kultur som ansågs oförenlig med den svenska kulturen då flyktingarna: 

[...] kommer från kulturer där kvinnor ses som horor och att det därför är olämpligt att de vistas 

i närheten av skolor. (GP, 2015, 11/11) 

I denna tolkningsrepertoar porträtterades flyktingarna som något hotfullt eller något som 

ingjuter rädsla i den övriga befolkningen. 
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6.2 Ideologiska dilemman 

De ideologiska dilemman vi funnit i det empiriska materialet utgick främst från motsättningen 

mellan de olika tolkningsrepertoarerna. De huvudsakliga drag vi noterade i dessa 

motsättningar är att mottagarlandet ställdes emot flyktingarna. Detta gjordes då man 

presenterade mottagarlandets önskan att bibehålla den situation som var rådande i landet 

innan flyktingarna anlände. Detta på grund av nyuppkomna påfrestningar på civilsamhället 

och samhälleliga institutioner samt ekonomiska resurser relaterade till flyktingmottagandet. 

Detta ställdes sedan emot flyktingarnas behov, deras offerstatus och deras utsatthet. 

Den första och mest framträdande motsättningen i tolkningsrepertoarerna som noterades var 

motsättningen mellan repertoarerna belastning och behövande. De främsta belastningar som 

vi noterade inom den förstnämnda repertoaren kretsade kring belastningen av samhället och 

dess system, medan en mindre men ändå tydlig belastning kretsade kring de konsekvenser för 

samhället som flyktingarnas enskilda agerande skapar, t.ex. att de är osammarbetsvilliga eller 

att de utnyttjar välfärdssystemen. I artiklarna framhölls att situationen i och med det stora 

flyktingmottagandet var  

[...] ansträngd, och riskerar att kraftigt förvärras.  

[...] inte kommer att klara av att hantera läget med nuvarande resurser, rutiner och krav.  

(GP, 2015, 14/10)  

Liknande uttalanden porträtterade mottagarländerna som högst ansträngda av 

flyktingmottagandet. Genom kommentarer som dessa målades även en bild upp av att Sverige 

som land blev för belastat av flyktingarna, vilket skapade en konstrast till flyktingarnas 

porträtterade behov. I och med att landet tog emot ett ökat antal flyktingar ökade också 

pressen på landets välfärdssystem. Nyanlända flyktingar behövde samhälleliga resurser för att 

kunna återuppbygga sitt liv i det nya hemlandet. Detta medförde bland annat att de behöver 

erhålla försörjningsmedel tills de erhålligt tilräckliga kunskaper för att få ett jobb. 

   Att flyktingarna sågs som en samhällelig belastning ställdes emot det faktum att 

flyktingarna var behövande människor vilka har flytt sina hemland på grund av de krig som 

rasar där. Flykten sker ofta i  

[...] små, osäkra gummibåtar och innebär stora risker. (GP, 2015, 20/8)  

Kvinnor och barn sover vid vägkanten eller försöker gömma sig i ruiner eller under träd.  

(DN, 2015, 28/10)  

En outtalad fråga som ställs till läsaren är vilket behov som ska väga tyngst – samhällets eller 

flyktingarnas. En situation uppstod där det egna och bekanta ställdes emot det främmande, där 

det främmande kunde ses som ett hot mot tillvaron. ”De” kommer hit och förändrar den 

vardagen som ”vi” känner till, den vardag ”vi” byggt upp. Att en individ är behövande av 

något innebär samtidigt att den kommer belasta välfärdssystemet när detta system är uppbyggt 

på solidaritet, välfärd och humanitet. Det är även denna humanitet och viljan att hjälpa andra 

som omvandlar den behövande till en belastning när resurser läggs på denne behövande. 

Belastningen behöver dock inte vara permanent utan den existerar enbart så länge den 

främmande är just något främmande. När de nyanlända ha integrerats i samhället blir de en av 

”oss” och har potential att bidra till samhället. Detta är en dualitet som går ett steg längre än 

att bara se situationen som ”vi” mot ”dem”. 

Det andra ideologiska dilemmat vi uppmärksammade i materialet var motsättningen mellan 

repertoaren hot & rädsla och offer. Detta dilemma var inte lika starkt framträdande som 

dilemmat mellan belastning och behövande, men ändå tillräckligt starkt för att noteras ett 

flertal gånger. Att flyktingarna porträtterades som något hotfullt som ingjuter rädda stod i 
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stark kontrast till den porträttering som uppvisade flyktingarna som offer. I dessa 

porträtteringar framställs flyktingarna inte ha något annat val än att fly sina hemland. I en av 

artiklarna säger en flykting:  

I mitt hemland är det krig. Det bombas, det skjuts hela tiden. Jag har sett döden på nära håll, 

både i hemlandet och på Medelhavet. (SvD, 2015, 21/10)  

Här framställs flyktingarna som vanliga människor som blivit offer för omständigheter som 

ligger utanför deras kontroll. Att dessa flyktingar skulle ha något bakomliggande ont uppsåt 

med sin flykt upplevdes inte alls i denna repertoar. I porträtteringarna som framställde 

flyktingarna som hotfulla däremot upplevdes en klar rädsla för att flyktingströmmarna skulle 

föra med sig terrorister till det nya landet:  

[...] invånarna i deras stater oroas av terrorism [...] 

[...] tveksamma till att undersökningarna av de sökande kan genomföras på ett sätt som innebär 

att terroriststämplade personer kan hindras inresa [...]  

(GP, 2015, 19/11) 

 Här får några få personers onda gärningar konsekvenser även för de övriga flyktingarna, en 

tanke som även flyktingarna själva kände oro över. I detta dilemma uppfattades en 

motsättning mellan landets säkerhet och flyktingarnas säkerhet – vilken säkerhet ska man 

riskera för att trygga den andra? 

Det sista ideologiska dilemma vi noterade i artiklarna var motsättningen mellan viljan att 

kontrollera flyktingströmmarna och att bibehålla ett humant förhållningssätt gentemot 

flyktingarna. Att flyktingarna både porträtterades som människor vi bör hjälpa och känna 

empati för samtidigt som det framhölls ett behov av att ta avstånd från dem genom att 

porträttera dem som något som behövs kontrolleras upplevdes som ett ideologiskt dilemma. 

Flyktingarna framhölls både som individer med tankar, känslor och förhoppningar samt som 

en opersonlig massa. I artiklarna uppfattades en uppmaning att öka den humanistiska 

hänsynen till flyktingarna:  

Dessutom uppmanas EU:s ledare att utfärda fler visum av humanitära skäl till människor med 

skyddsbehov. (SvD, 2015, 18/11) 

I artiklarna framhölls det samtidigt som nödvändigt att stänga ute massorna:  

EU-kommissionen lade på tisdagen fram en ”aktionsplan” om hur flyktingströmmen [...] ska 

hejdas. (DN, 2015, 7/10)  

[...] syftet är att flyktingströmmen ska minskas kraftigt så att Sverige ska få ”andrum”.  

(GP, 2015, 25/11)  

Denna dualism mellan en human behandling av flyktingarna och behovet av att kontrollera 

flyktingarna kan te sig oförenlig, och återigen ställs läsaren inför ställningstagandet om vad 

som anses viktigast – samhällets kontroll över situationen eller en värdig behandling av de 

människor som flytt sina hemländer. 

Dessa är de ideologiska dilemman vi fann i det empiriska materialet. Det gemensamma för 

dessa dilemman är att dessa grundar sig i ett ”vi” mot ”dem”-perspektiv. Man bör visa empati 

för flyktingarna samtidigt som man framhåller att ”de” inte är en del av ”vår” samhälleliga 

gemenskap. Uppfattningen av att flyktingarna inte tillhör ”oss” förstärks genom att dessa 

porträtteras som en belastning, något okontrollerbart, något vi måste försöka kontrollera och 

som ett potentiellt hot mot ”oss”. 
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6.3 Sammanfattning av resultat 

I det empiriska materialet fann vi sex olika tolkningsrepertoarer som porträtterade 

flyktingarna från olika perspektiv: belastning, kontroll, offer, förmänskligande, behövande 

samt hot & rädsla. Tre av dessa fick ytterligare underkategorier då porträtteringen kunde 

uppfattas från två olika håll; kontroll delades in i bristande kontroll och den existerande 

kontrollen och dess förstärkning, förmänskligande delades upp i engagemang av 

civilsamhälle och individer och behövande delades in i behov av samhälleliga resurser och 

behov av humanitära åtgärder. Vi noterade även en motsättning mellan dessa 

tolkningsrepertoarer, något som kunde tolkas som ideologiska dilemman; repertoarerna 

belastning och behövande, kontroll och humanitet samt hot & rädsla och offer upplevdes vara 

oförenliga och kunde i vissa fall ses som varandras motsatser. 
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7 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för hur de resultat vi funnit i vårt empiriska material kan 

kopplas till studiens övriga delar, samt hur porträtteringen av flyktingarna kan påverka 

stereotypifieringen av dessa. 

7.1 Diskussion kring problemformulering och syfte 

Denna studies frågeställning behandlar hur flyktingarna porträtteras i svensk dagspress. 

Utifrån vårt empiriska material kunde vi ge svar på hur flyktingarna porträtterades under den 

specifika perioden. Detta resultat togs fram genom att vi använde oss av tolkningsrepertoarer 

och ideologiska dilemman i vår analys av det kodade materialet. Tolkningsrepertoarerna 

uppvisade att porträtteringen utgick från olika perspektiv och de ideologiska dilemman som vi 

noterade problematiserade resultatet genom att ställa tolkningsrepertoarerna i en 

motsatssituation till varandra. Detta påvisade att porträtteringen inte var enhetlig, utan kunde 

tolkas utifrån olika perspektiv. Den porträttering som var mest förekommande var att 

flyktingarna framställdes som en belastning och att de porträtterades utifrån ett 

kontrollperspektiv. Vidare framhölls flyktingarna som offer, ur ett förmänskligande 

perspektiv, som behövande och som något som genererar hot & rädsla. De repertoarer som 

upplevdes stå i motsatsställning till varandra var; belastning och behövande, kontroll och 

humanitet samt hot & rädsla och offer. 

I vårt syfte framhölls att vi ämnade koppla studiens resultat till vilken betydelse detta kan 

tänkas ha för stereotypifieringen av flyktingarna. Utifrån resultatet kunde vi konstatera att det 

inte fanns en entydlig porträttering av flyktingarna och att porträtteringen därav troligtvis inte 

kommer påverka stereotypifieringen på endast ett sätt. Dock antas stereotypifieringen bli 

starkast kring de kategorier som var mest förekommande i materialet; belastning och kontroll. 

Även om vi också funnit olika förmänskligande faktorer i resultatet anser vi att 

porträtteringen utifrån perspektiven belastning och kontroll är tillräckligt stark för att kunna 

påverka stereotypifieringen av flyktingarna. Något som skulle kunna bekräfta detta är den 

ökade politiska toleransen mot förslag att minska flyktingmottagandet, något som bland annat 

vi själva har uppmärksammat under de senaste åren. Vi kommer fortsätta diskutera frågan om 

stereotypifieringen nedan i relation till våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. 

7.2 Studiens resultat i relation till teoretisk referensram 

I denna studies resultat ser vi tydliga kopplingar till socialkonstruktionismens utgångpunkt att 

verkligheten är socialt konstruerad. Vi noterade sex olika tolkningsrepertoarer utifrån vilka 

flyktingarna porträtterades. Beroende på vilken tolkningsrepertoar som framhölls utgick 

porträtteringen från olika, och i vissa fall motsättningsfulla, perspektiv. Exempelvis kunde 

flyktingarna både beskrivas som en belastning för samhället och som människor i behov av 

hjälp. Dessa motsättningsfulla porträtteringar kan förstås i ljuset av socialkonstruktionismens 

anti-essentialistiska förhållningssätt att det är omöjligt att finna en objektiv bild av ett 

fenomens ”inre natur”, utan att alla porträtteringar av fenomenet är baserade på den kontext i 

vilka de skapades. Att flyktingarna inte beskrivs på ett enhetligt sätt, utan från olika 

perspektiv, talar även för att ett flertal diskurser (alternativt tolkningsrepertoarer) konkurrerar 

för att ses som det hegemoniska synsättet i frågan om flyktingarna. Det faktum att 
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flyktingarna porträtteras på olika sätt påvisar även att uppfattningen av flyktingarna inte på 

förhand är fastställd, utan historiskt kontingent. Detta betyder att den konstruerade 

uppfattningen av flyktingarna är föränderlig och därav skulle kunna sett ut på ett annat sätt. 

Om vi t.ex. tänker oss att vi skulle leva i en värld där människor som kommer från icke-

västerländska länder skulle betraktas som slavar eller egendom är det högst troligt att 

porträtteringen av dessa skulle se väldigt annorlunda ut än de resultat vi funnit i denna studie. 

Av denna anledning är det viktigt att alltid se på resultaten ur dess aktuella sociala kontext då 

resultatet enbart får sin mening genom samhällets nuvarande diskurser, något som vi även 

uppfattade i artiklarna. Fenomenet kring flyktingarna i sig säger inte läsaren särskilt mycket, 

det är först när flyktingarna placeras i en tolkningsrepertoar som kontexten klarnar. Artikelns 

mening relaterat till flyktingarna blir med andra ord inte tydlig innan tolkningsrepertoaren 

framkommer. 

   Inom varje tolkningsrepertoar som noterades i texten användes olika typer av språklig 

retorik för att underbygga porträtteringens kraft. Ett exempel på detta är att de uttalanden som 

framhålls inom repertoaren belastning innehåller ord som kan uppfattas som kopplade till 

känslor av press; inte längre klarar av, kräver, enorm insats, belastas, ohållbart, pressar. 

Detta kan jämföras med de ord som används i repertoaren offer som istället är kopplade till 

känslor av hjälplöshet: tvingats fly, nöd, utsatta för våld och attacker. Andra porträtteringar 

framställde flyktingarna på ett sätt som appellerar till läsarens förnuft, till exempel genom att 

framhålla att det inte är rimligt att betala skyhöga summor för att placera en flykting på ett 

boende, eller genom att påtala hur mycket skattemedel som flyktingmottagningen kräver. 

Dessa exempel påvisar hur texten konstruerar den bild av flyktingarna som presenteras för 

läsaren.  

   Vissa delar av vårt resultat kan också förstås utifrån ett samhälleligt maktperspektiv. Att 

flyktingarna porträtteras utifrån ett kontrollperspektiv kan tolkas som att samhället försöker få 

kontroll över dessa och därigenom minska flyktingarnas makt. Genom att exempelvis hindra 

flyktingarna från att komma in i ett land genom att stänga landets gränser ökar man 

samhällets makt över flyktingarna samtidigt som man minskar flyktingarnas makt över sitt 

eget liv. Ett liknande resonemang kan föras utifrån de artiklar som porträtterar flyktingarna 

som en belastning; att någon uppfattas som en belastning kan leda till att denne förlorar sin 

makt att ställa krav. Har exempelvis en nyanländ flykting som inte ännu inte haft möjlighet att 

bidra till samhället, utan endast belastar landets välfärdssystem, rätt att kräva åtgärder för en 

tillvaro som motsvarar den genomsnittliga svenskens? I detta läge överlåter vi till läsaren att 

besvara dessa frågor utifrån eget ställningstagande då frågorna här endast tjänar som syfte att 

exemplifiera noterade problem. 

I vårt resultat ser vi även kopplingar till konstruktionen av ”den Andre”. Den tydligaste 

kopplingen fanns i de ideologiska dilemman som noterades i materialet, där mottagarländerna 

ställdes mot flyktingarna. Invånarna i mottagarländerna porträtterades som ett ”vi”, vilka 

ställdes i motsats till flyktingarna som porträtterades som ”de Andra”. Artiklarnas diktoma 

porträttering av flyktingarna upplevdes ställa latenta frågor till läsaren rörande vilken grupp 

som skulle prioriteras, ”vi” eller ”dem”. Ska belastningen ”vårt” samhälle får utstå väga 

tyngre än ”deras” behov av bl.a. trygghet och skydd? En annan tydlig porträttering där 

flyktingarna skiljs från ”vi” sågs i de artiklar som framhöll ländernas ovilja att ta hand om fler 

flyktingar. Att länder stängde sina gränser eller att kvotsystem för flyktingmottagandet 

infördes markerar tydligt att flyktingarna inte tillhör ”vi” och att ”de” egentligen inte hör 

hemma i landet. Detta skapande av ”vi” och ”dem” kan fungera förstärkande för den 

stereotypa uppfattningen av flyktingarna. Då flyktingarna i artiklarna i störst utsträckning 

porträtterades som en belastning samt utifrån ett kontrollperspektiv kan detta leda till att 

läsaren känner att denna får en slags ”bekräftelse” på den stereotypa uppfattningen att 

flyktingarna enbart utgör en belastning för det land som tar emot dem och att samhället 
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behöver införa åtgärder för att kontrollera dessa ”osamarbetsvilliga flyktingar”. Här ges inget 

utrymme för flyktingarna själva att framhålla sitt perspektiv, utan läsarens tolkning sker 

utifrån den porträttering som artiklarna uppvisar, oavsett om denna stämmer överens med 

verkligheten eller ej. Även på detta sätt förminskas flyktingarnas makt då dessa inte får göra 

sina egna röster hörda. Konstruktionen av ”vi” och ”dem” kan ses som en slöja som tystar ner 

flyktingarna och försvårar för alternativa tolkningar att få fäste. 

Att aktörer avsiktligt konstruerar ett fenomen på ett visst sätt, i enlighet med teorin om 

framring, har vi även sett framkomma i artiklarna. Detta syns tydligast inom 

tolkningsrepertoaren hot & rädsla där främlingsfientliga grupper målar upp flyktingarna som 

tjuvar och våldtäktsmän som inte anses lämpliga att vistas i närheten i skolor, i det förmodade 

syftet att underbygga sina politiska motiv att minska invandringen till landet. Vi noterade 

även att flyktingarna porträtterades utifrån olika perspektiv, vilket leder till att olika problem 

och lösningsförslag framhålls i resultatet. Inom tolkningsrepertoarerna förmänskligande, offer 

och behövande porträtterades flyktingarna som ett humanitärt problem, vilket skapades av 

kriget i deras hemland och alltså inte går att hålla dessa flyktingar ansvariga för. De åtgärder 

som framhålls utifrån detta perspektiv är t.ex. att ge uppehållstillstånd till så många individer 

som möjligt och att låta dessa ta del av det svenska välfärdssystemet. Den referensram som 

här används i förståelsen av fenomenet med flyktingarna påverkas starkt av synen på dessa 

som människor med rättigheter och behov som behöver uppfyllas. Inom 

tolkningsperertoarerna belastning och kontroll gjordes istället samhället mer framträdande. I 

detta sammanhang konstruerades flyktingarna som ett problem, och kanske till och med ett 

hot, mot detta samhälle. Problemet utifrån detta synsätt är att flyktingarna blir en monetär och 

social belastning för samhället, vilket kräver åtstramande åtgärder av flyktingsinströmningen. 

De åtgärder som framhölls i denna situation är att främst se till att samhället inte tar skada av 

de ankommande flyktingarna samt att dessa snarast möjligt måste omvandlas från en 

belastning till en tillgång för samhället. Ursprungsfenomenet för båda ovan exemplifierade 

referensramar är det stora antal flyktingar som anländer till andra länder på grund av de krig 

som rasar i världen, det som skiljer referensramarna åt är vad aktören ifråga väljer att 

framhålla för synsätt på detta fenomen, samt hur man bör agera i situationen. 

   Inom gestaltningsteorin framhålls också att den bild som nyhetsmedia visar upp inte är en 

objektiv spegelbild av verkligheten, utan konstruktion av verkligheten genom att 

nyhetsmedian på grund av sitt begränsade innehåll måste välja vilka nyheter som ska 

presenteras. Även här kan ett maktperspektiv utrönas genom att de porträtteringar som 

framkommer är selektivt utvalda. Dessa porträtteringar behöver med andra ord inte 

nödvändigtvis samspela med andra aktörers syn på fenomenet ifråga.  

   I vårt resultat noterade vi även att majoriteten av tolkningsramarna utgår från 

myndigheternas perspektiv. I den tidigare forskningen uppfattades tolkningsramarna utgå från 

polisens perspektiv där rapporteringen fokuserar på polisiära aspekter av flyktingströmmarna, 

exempelvis var den berörda flyktingen har sina ID-handlingar. I vårt empiriska material 

framhölls snarare myndigheternas syn på flyktingströmmarna, där komplikationer för de olika 

myndigheterna fördes fram. 
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7.3 Studiens resultat i kontrast till tidigare forskning  

I den tidigare forskningen uppstår mestadels porträtteringar av kriminalitet och oförenlig 

kultur, vilken är den framställning som noterades i minst utsträckning i vårt resultat. Den 

porträttering som noterades i stört utsträckning i vårt material var relaterade till belastning och 

kontroll. Detta skapar en uppfattning av flyktingarna som samstämmer med den uppfattning 

som noterades i de vetenskapliga artiklarna; att flyktingar är något problematiskt. Därmed kan 

vi säga att den tidigare forskningen mestadels framhåller en mer negativ bild av flyktingarna 

än vad vi har fått fram ur vårt empiriska material. Flyktingar har inom den tidigare 

forskningen beskrivit som brottslingar, parasiter och smittobärare, de beskrivs med andra ord 

som ett problem. Även om våra resultat inte påvisar en lika entydig diskurs skulle vi ändå 

vilja påstå att precis som i den tidigare forskningen är diskursen kring flyktingar 

”problematisk” och framhålla denna som en negativ diskurs.  

I vårt resultat framkom att tolkningsrepertoarerna belastning, kontroll samt hot & rädsla 

sammanlagt är större än vad de humanare kategorierna behövande, offer och förmänskligande 

är. De förstnämnda repertoarerna framhäver olika negativa aspekter av flyktingarna, som att 

de är oönskade, att de behöver kontrolleras eller att vi måste släppa en del av vår kontroll för 

att kunna hantera dem. Exempel på detta är när undantag från Dublinförordningen gjordes. 

Repertoarerna visar upp en verklighet där det inte finns några fördelar med att ta emot 

flyktingar. Något annat som var väl i linje med den tidigare forskningen var 

avhumaniseringen och objektifieringen av flyktingarna, att dessa inte beskrevs som 

människor eller beskrevs på ett avhumaniserande vis. Detta gör att läsaren ser problemen i 

större utsträckning än individen och att individen därav blir något sekundärt i allmänhetens 

ögon. I vårt empiriska material beskrevs flyktingarna som siffror, man talade runt dem och de 

uppvisades som något problematiskt. De som förde flyktingarnas talan var olika experter, 

vilka direkt eller indirekt arbetade med flyktingarna. Därmed är det, precis som tidigare inom 

svensk media, mestadels experternas diskurs och synvinklar som får ta plats. I vårt resultat 

fanns tillfällen då flyktingarna fick uttala sig genom sitt egna namn, sin egen röst och/eller sin 

egen personlighet, men det var i en minoritet av artiklarna.  

   Ur ett strikt svensk perspektiv har vi i den tidigare forskningen noterat att flyktingarna även 

tidigare porträtterades utifrån ett mer negativt håll i media. Detta sker genom att beskriva dem 

som en flyktinginvasion, att flyktingarna är lyxsökare, lyckosökare och att polisen inte orkar 

mer. Även rädslan för terrorism framhålls, något som även vi noterade i vårt resultat. Dock 

framhölls inte denna aspekt ens i närheten i samma utsträckning i vårt material som i den 

tidigare forskningen. Tidigare har diskursen i den tidigare forskningen kretsat kring kontroll, 

och även om kontroll framhävs starkt i vårt empiriska material är den starkaste diskursen 

belastning. 

De aspekter av vårt resultat som motsäger resultaten från den tidigare forskningen var den 

mängd artiklar som benämnde det fördelaktiga med att ta in flyktingar, de artiklar som 

framhöll flyktingarna ur ett förmänskligande perspektiv samt som offer och behövande. Även 

om dessa delar av vårt resultat inte sammantaget var de porträtteringar som var mest 

framträdande var dessa tillräckligt påtagliga för att vara betydelsefulla. I den tidigare 

forskningen noterade vi inga porträtteringar som kan sägas tillhöra dessa kategorier. Dessa 

skillnader i resultat kan påvisa att porträtteringen av flyktingarna är under förändring. 

När en text tar upp något som är obekant för många, och upprepade gånger framhåller samma 

aspekter av detta obekanta fenomen skapas en stereotyp bild av fenomenet. Exempel på detta 

är när media porträtterar flyktingarna på ett specifikt sätt över en längre period. Detta skulle 

kunna stärka allmänhetens förutfattade meningar och kan dessutom leda till att individerna 

ifrågasätter ideologiska dilemman som inte förenar sig med denna världsbild. I vårat fall 
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skulle man kunna påstå att det finns en tendens till stereotypifiering i medias porträttering av 

flyktingarna. Vi kan se att flyktingarna oftast beskrivs med få essentiella karaktärsdrag och att 

det existerar en associationskedja kring artiklarna, det vill säga ett tolkningspaket. Vi har 

noterat att de kodningar vi gjort inom varje separat kategori är väldigt lika varandra, och i 

vissa fall upplevs som upprepningar av tidigare kodningar. Det är just denna likhet inom 

tolkningsrepertoarerna som är det essentiella för en sterotypifiering. De olika 

tolkningsrepetoarerna och dess styrka kan skapar en stereotyp bild av flyktingarna. Den 

främsta stereotypifieringen vi noterat i materialet är relaterad till kategorierna belastning samt 

kontroll, vilka framställer flyktingarna som en ansiktslös massa. Något som dock utgör ett 

undantag från detta är kategorin förmänskligande, vilken är den kategori som går emot 

stereotyperna genom ge flyktingarna en röst och tillåter dessa att visa sin egen personlighet. 

Detta betyder inte att om en flykting ges en röst kommer denne automatiskt framhäva något 

som bryter mot stereotypa uppfattningar, men denna har i liknande situationer chansen att 

göra detta. 

   Vicsek m.fl. (2008) belyser den konstruerande makten media har, speciellt över individer 

som saknar personliga erfarenheter av målgruppen/fenomenet. Då Sveriges välfärdssystem 

främst bygger på statliga insatser, istället för civilsamhälleliga, behöver inte individer komma 

i kontakt med flyktingar på ett sätt som ger dem mer än ytliga personliga erfarenheter. 

Därmed är det viktigt att media inte bara visar upp det negativa med flyktingarna utan även 

det positiva. Detta är något vi ser att svensk media gör, frågan är om den tar upp tillräckligt 

mycket av fördelarna med att ta emot flyktingar? Detta är en svår fråga att besvara och den 

baseras väldigt mycket på egna personliga värderingar. Utifrån den tidigare forskningen eller 

våra teoretiska utgångspunkter har vi inte möjlighet att säga hur porträtteringen vi har 

upptäckt påverkar samhället i dess helhet. Något vi själva dock anser bör ändras i 

porträtteringen är andelen tillfällen som flyktingar ges en egen röst. Detta kan vara svårt att 

utföra på grund av språkbarriärer men om flyktingarna får en egen talan motverkas den 

objektifiering som vi har sett existerar. Denna avhumanisering, precis som ett flertal av 

forskarna framhäver, skapar ett ”vi” och ett ”dem”. ”Dem” skapas genom att media fokuserar 

på problem och massan, vilka ställs emot det samhället som ”vi” har byggt upp. Vi ser även 

att de mänskliga rättigheterna ”vi” anser vara grundläggande inte alltid gäller för flyktingarna 

(”dem”). Dessa rättigheter kan exempelvis vara förnödenheter, skydd och rättigheten att röra 

sig fritt. Att få begränsade rättigheter till skydd eller fri rörlighet kan skicka signaler om att 

flyktingarna inte är som ”oss” och ”de” är icke-önskvärda. Till skillnad från i den tidigare 

forskning ser vi i vårt empiriska material enbart en artikel som uttryckligen benämner 

flyktingar som något avvikande från den svenska gemenskapen i form av oförenlig kultur 

eller värderingar som skiljer sig från den svenska gemenskapen. Konstruktionen av ”vi” och 

”dem” finns dock latent i många fler artiklar. Vi:et är en redan etablerad bild men den 

förstärks även utav artiklarna kring flyktingarna. Det är något som läsaren skapar genom 

dualismen och distanseringen av ”den Andre”. Att läsa om ”dem” kan säga mycket om ”oss”. 

Det talas om Sverige och svenskarnas generositet, ”våra” insatser, hur ”vi” skapar möjligheter 

och vilket gott land ”vi” är. När media framhåller mindre smickrande fakta om ”oss” ser vi 

det som ett undantagsfall eller som något flyktingarna har drivit ”oss” till. Det är specifikt i 

liknande situationer som vi ser att artiklarna skapar en skillnad mellan ”vi” och ”dem”.  

Korrelationen mellan befolkningens attityder och medias framställning är stark (Sejdevik, 

2004, s.30) och utifrån tidigare forskning ses muslimer och individer från muslimska länder, 

vilket är kategorin majoriteten av flyktingarna tillhör, som hotfulla, våldsamma och 

innehavare av förlegade värderingar. Denna bild uppkom enbart vid enstaka tillfällen i vårt 

empiriska material, men resultatet av den tidigare forskningen är ändå av vikt. Anledningen 

till detta är hur den tidigare diskursen skulle kunna fortsätta påverka samhället även efter att 

diskursen har förändrats. Att det sedan tidigare har existerat en diskurs som framhåller 
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människor från det område dagens flyktingar mestadels kommer ifrån som något icke 

önskvärt kan påverka hur man förhåller sig de olika ideologiska dilemman vi funnit i 

resultatet, t.ex. belastning kontra behövande. Då en individ troligtvis tenderar att ta till sig av 

den tolkningsrepertoaren som stödjer en redan etablerad världsbild anser vi att en 

diskursförändring inte nödvändigtvis behöva betyda en helhetlig förändring.  

   Något som vidare kan påverka konstruktion av ”vi” och ”dem” är det faktum att 

flyktingarna kommer från den regionen de gör. Med tanke på Sveriges brist på involvering i 

regionen kan detta förklara den bild vi fick genom våra artiklar. Med denna involvering 

menas politisk, vänskaplig eller annan form av involvering som gör att ”vi” känner 

samhörighet till regionen. Det är troligtvis inte helt omöjligt att vi skulle finna ett annat 

resultat om det var ett europeiskt land som ”vi” har en närmare bekantskap med.  
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8 SLUTDISKUSSION 

Det finns alltid utrymme för kritik oavsett hur stolt man som författare är över sitt eget arbete. 

Den kritik vi skulle vilja belysa är bland annat vårt val av empiriskt material. Från första 

början var vår förhoppning att vi skulle studera både social-, alternativ- och massmedia. Dock 

insåg vi snart att detta skulle bli för mycket för en C-uppsats. Vårt val att endast undersöka 

massmedia, mer specifikt dagspressen, blev tätt kopplat till den konstruktionistiska makten, 

med andra ord vilken mediaform som har störst möjlighet att påverka befolkningen. Om vi 

skulle valt att undersöka social media istället för massmedia antar vi att vårt resultat troligtvis 

skulle stämt bättre överens med den tidigare forskningen och att vi skulle ha fått en klarare 

bild över porträtteringen överlag. Inom svensk nyhetsmedia fann vi inga tydliga 

porträtteringar av att flyktingarna är smittobärare, kriminella eller lyckosökare. Vi fann istället 

att de beskrivs som en belastning, vilket inte är samma sak som lyckosökare. Social media har 

en stor potential att nå ut och påverka människors världsbild men är dessutom enligt vår egen 

uppfattning uppdelad i väldigt starka åsikter som nödvändigtvis inte stämmer överens med 

gemenemans uppfattning. Den alternativa median skulle också kunna gett ett starkare resultat 

än vårt, men dess konstruktionistiska makt är mestadels svag då denna mediaform inte når ut 

till lika många människor som nyhetsmedian.  

Det kan tänkas att vårt resultat skiljde sig från den tidigare forskningen av lite olika 

anledningar. Den tidigare forskningen porträtterade inte alltid enbart flyktingar, vissa av 

forskningsbidragen kom från andra länder där samhället ser annorlunda ut. Vidare skillnader 

är att de flesta av forskningsbidragen skrevs under kontexter som skilde sig från tiden vår 

studie utgår från. Dessutom använde vissa studier en större datainsamling från en längre 

period vilket kan ha gett ett helhetsperspektiv som vår studie saknar. Vidare användes sällan 

diskursanalys som teori och metod. När studier berör andra grupper än enbart flyktingar kan 

fokus och resultat bli lite annorlunda. I vårt empiriska material handlade flertalet av artiklarna 

om flykten, det nya landet och anpassning till det nya landet medan den tidigare forskningen 

ibland berörde individer som redan hade bott i landet en längre tid eller var födda i landet. Det 

kan bland annat vara därför vi inte fick ett tydligare ”vi” och ”dem”-perspektiv i 

nyhetsartiklarna om man jämför med de artiklar som fokuserade på etnicitet. Med det sagt så 

anser vi ändå att ”vi” och ”dem”-perspektivet framhölls tydligt i tidningsartiklarna. 

För framtida forskning uppmanar vi till att göra en diskursanalys på nyhetsåret 2015, gärna i 

dess helhet. Beroende på hur de närmaste åren utvecklar sig kan vi även se fördelen med att 

studera porträtteringen av flyktingarna från flyktingvågens början. Då diskursanalys är ett 

angreppsätt som sätter forskarna i en distanserad roll bör se tillbaka på dessa årtal för att 

förstå hur medias porträttering ser ut. Detta angreppssätt kan gärna kombineras med en analys 

över hur samhället utvecklade sig. Vi övervägde själva att använda oss av en kritisk 

diskursanalys, vilket vi såg fördelar med då det sker mycket i samhället runt omkring för 

tillfället, men vi fann att vårt intresse för område var mer i linje med diskurspsykologins 

perspektiv. Vi anser att vi utifrån denna studie har fått en djupare förståelse för dagspressens 

porträttering av flyktingarna under den undersökta perioden. Dock uppstod det i 

diskussionsavsnittet följdfrågor som skulle kunna studeras i framtida forskning. Det finns 

även många andra sätt att forska kring flyktingarna och media. Att jämföra porträtteringen i 

de olika tidningarna var något vi funderade på, men bestämde oss för att inte ta med i studien 

då vi önskade behålla fokus på hur flyktingarna porträtterades, snarare än att söka skillnader i 

olika aktörers porträttering. 
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