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Syftet med denna studie är att granska hur diskurser om flyktingar och asylsökande fram-

ställs i Dagens Nyheter och Aftonbladet. De undersökta artiklarna i analysen publicerades 

under november 2015 och november 2016. Analysen fokuserar på hur flyktingar och asylsö-

kande framställs, om det har skett en förändring i diskursordningen kring flyktingar och 

asylsökande jämfört med tidigare forskning och vilka maktstrukturer som synliggörs i dis-

kurserna om flyktingar och asylsökande.  

 

Den metod som ligger till grund för undersökningen är kritisk diskursanalys och mer speci-

fikt Norman Faircloughs tredimensionella textanalys och den kompletteras med Majid 

KhosraviNiks trestegs textanalys. De diskurser som visades i det undersökta materialet var 

att flyktingar och asylsökande främst framställs som ett problem för välfärden, kommunerna 

och regeringen. Detta resultat liknar den tidigare diskursordningen som presenteras i tidi-

gare forskning, vilket gör att diskurserna i min analys har låg interdiskursivitet. De makt-

strukturer som synliggörs i de undersökta artiklarna är överensstämmer också med de struk-

turer som visas i den tidigare forskningen, där människor med hög makt och journalister styr 

innehållet i artiklarna. Detta resulterar i att minoritetsgrupper som asylsökande inte får sina 

röster hörda i debatten.  
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ABSTRACT 
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The purpose of this study is to examine how the discourse on refugees and the asylum seekers 

is produced in Dagens Nyheter and Aftonbladet. The examined articles in the analysis are 

published during November 2015 and November 2016. The analysis focuses on how refugees 

and the asylum seekers is produced, if there’s been a change in the discourse order concer-

ning refugees and asylum seekers compared with previous research, and what power structu-

res are visualized in the discourse on refugees and asylum seekers.  

The method in this study is critical discourse analysis and more specifically Norman 

Faricloughs dimensional text analysis and this method is combined with Majid KhorsaviNiks 

three-stage text analysis. The discourse that appeared in the material was that the refugees 

and the asylum seekers mostly is mostly portrayed as a problem of the welfare, municipali-

ties, and the government. This result is similar to the previous discourse order in previous 

research. The power structures that are visible in the examined articles are also similar to 

those in previous research, where people with high power and journalists control the content 

of the articles. This consequense is that minority groups, such as asylum seekers, does not get 

their voice heard in the debate.  
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1 Inledning  

Världen står just nu inför en global flyktingkris. Enligt FN har över 65 miljoner människor 

tvingats lämna sina hemländer. Senast så många människor var på flykt var andra världskri-

get (Oxfam, 2016). Det här har satt EU på prov genom att den reglerade invandringen och de 

grundläggande principerna för flyktingar har satts ur spel. Sedan juli 2015 har kraven på 

både EU och enskilda länder höjts för att kunna hantera den massiva ökningen av flyktingar 

(Torstensson, 2016).  

I denna studie undersöks hur de asylsökande framställs i svenska media genom analys av 

artiklar från två stora redaktioner, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Hur medierna skriver 

om asylsökande påverkar människors bild av personer som söker asyl (van Dijk, 2012). En-

ligt van Dijk (2012) framställer media ofta immigranter på ett negativt sätt i synnerhet om 

det finns starka rasistiska partier i ett land. Dessa negativa framställningar sprider sig sedan 

till befolkningen och kan även påverka politiska beslut. Eftersom politikerna vill vinna folkets 

röster så för de en politik som missgynnar immigranter. Jag är förespråkare för ett mångkul-

turellt samhälle och tycker att det är intressant att undersöka diskursen i media, eftersom 

flyktingfrågan är viktig för samhällets utveckling.  

 

1.1 Disposition   

I kapitel 2 ges en bakgrund till den svenska politiken de senaste åren och åtgärder i flykting-

mottagandet. Kapitel 2 presenterar även medias roll i samhället samt tidningarna Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning från både Sverige och in-

ternationellt angående flyktingar och asylmottagande i media. I kapitel 4 redogör jag för dis-

kursbegreppet, diskurs i pressen, kritisk diskursanalys och tredimensionell textanalys. Kapi-

tel 5 introducerar val av metod, kritisk diskursanalys, och två modeller inom den metoden: 

tredimensionell textanalys och trestegs textanalys. Kapitel 5 avslutas med en redogörelse för 

hur urvalet av artiklar gått till. I kapitel 6 ges först en presentation av studiens syfte och där-

efter motivering av det empiriska materialet. Slutligen presenteras mina frågeställningar. I 

kapitel 7 presenteras först resultatredovisningen med fakta samt analys kring de undersökta 

artiklarna och slutligen mina egna slutsatser av analysen. I kapitel 8 förs en diskussion och 

avslutas med förslag till vidare forskning.  
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt sammanfattas den svenska politiken de senaste åren och åtgärder i flyktingkri-

sen. Slutligen redogörs för medias roll i samhället och en presentation av tidningarna Dagens 

Nyheter och Aftonbladet.  

 

2.1 Den svenska politiken  

Sverige är en konstitutionell monarki där folket vart fjärde år har möjlighet att välja vilka 

som ska inneha den politiska makten i riksdagen. Regeringen utses sedan av de utvalda i 

riksdagen och är beroende av dess stöd (Landguiden, 2016).  

 

Valet den 14 september 2014 innebar en stor förändring i den svenska politiken. En minori-

tetsregering bildades med Socialdemokraterna (S) tillsammans med Miljöpartiet (MP). Sve-

rigedemokraterna (SD) lyckades fördubbla sina röster från det tidigare valet och är i dagslä-

get Sveriges tredje största parti (Landguiden, 2016). När minoritetsregeringen lade fram sin 

budget, fällde SD med avsikt varje regering- och budgetproposition som föreslog en ökad 

invandring. Detta ledde till att regeringen meddelade om ett föreståndande nyval, men utlys-

ningen av nyval hann aldrig bli officiell. Den rödgröna regeringen och alliansen gjorde i stäl-

let en överenskommelse, decemberöverenskommelsen, som möjliggjorde för en minoritets-

regering att styra landet (Landguiden, 2016).  

 

En instabilitet har skapats i riksdagen med tanke på att övriga partier vägrar att samarbeta 

med SD som har en invandringskritisk politik. Att de övriga partierna tar avstånd från Sveri-

ges tredje största parti blir problematiskt, eftersom SD har en vågmästarroll och det blir där-

för svårt att fatta beslut i riksdagen (Landguiden, 2016).  

 

2.2 Flyktingpolitiken 

Under 2015 var invandring och integrationsfrågor den viktigaste politiska frågan i Sverige 

(Sifo, 2015). Svenska media har också belyst frågan genom dominerande inslag om männi-

skor i flykt. En bild som fick stor uppmärksamhet i världen, var den som visade en treårig 

pojke som spolats upp på en turkisk strand efter ett flyktförsök över Medelhavet. De drama-

tiska bilderna i medierna har tydligt visat att det finns ett ansvar för Sverige och övriga euro-

peiska länder att hjälpa till genom att ompröva sin asyl- och flyktingpolitik (Oxfam, 2016). 

Det som däremot har skett det senaste året är att Sverige har gått från att vara ett av de mest 

öppna länderna till att bli ett av de mest restriktiva länderna i Europa när det gäller flykting-
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mottagande. På mindre än ett år har Sveriges stadsminister, Stefan Löfven, gått från uttalan-

den som ”mitt Europa bygger inga murar” till att ”göra Sverige mindre attraktivt för flykting-

ar” (Aftonbladet, 2016). Under de senaste två åren har Sverige tagit emot många flyktingar 

och asylsökande, men det är en stor skillnad i antalet flyktingar mellan 2015 och 2016. År 

2015 tog Migrationsverket emot ungefär 163 000 asylsökningar och 2016 har Sverige tagit 

emot cirka 26 187 fram till och med vecka 46 (Migrationsverket, 2016). En förändring märks 

också i regeringens politik angående flyktingfrågan. Regeringen skriver den 29 oktober 2015:  

 

En lagrådsremiss med förslag om att en ny lag ska införas som innebär att en kom-

mun ska vara skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kom-

munen. Syftet med förslaget är att alla kommuner bör vara med och ta ansvar för 

mottagandet av nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på arbets-

marknaden och i samhällslivet (regeringen.se, 2015).  

 

Knappt en månad senare, den 24 november 2015, beslutar regeringen att skapa andrum för 

svenskt flyktingmottagande:  

 

Därför föreslår nu regeringen en rad åtgärder för att skapa ett andrum för svenskt 

flyktingmottagande. Det kräver att antalet personer som söker asyl och beviljas up-

pehållstillstånd i Sverige minskar kraftigt. Regeringen vill därför under en period 

anpassa asylreglerna till miniminivån i EU för att fler ska välja att söka asyl i andra 

EU-länder (regeringen.se, 2015)   

 

Sju månader senare, den 21 juni 2016, har regeringen stiftat en ny lag med ännu hårdare atti-

tyd: 

 

 Sveriges riksdag har antagit en ny lag som begränsar asylsökandes möjlighet att få 

uppehållstillstånd och att återförenas med sina familjer. Den nya lagen började gälla 

den 20 juli 2016, men påverkar även dig som har ansökt om asyl före den 20 juli. Den 

nya lagen är tidsbegränsad och kommer att gälla i tre år (Migrationsverket, 2016).  

 

Det här är tre exempel på en tydlig ställningsförändring hos regeringen gentemot asylsö-

kande mellan 2015 och 2016. Det har alltså på knappt ett år skett en tydlig politisk diskurs-

förändring gentemot flyktingar i Sverige.  
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2.3 Media 

För att människor ska få kunskap om den värld de lever i, används medier som primära in-

formationskällor (Strömbäck, 2014). Enligt Strömbäck (2014) har medierna makt över be-

folkningen, eftersom de kan påverka informationen som sprids i samhället. Medierna har 

inte bara makt över informationens innehåll utan har också makt genom att de påverkar 

människors tankar och känslor. Det kan även finnas andra faktorer än medierna själva som 

bestämmer över innehållet, men medierna har som mest makt när de kan kontrollera både 

publiken och innehållet.  

 

Enligt van Dijk (2012) har media särskilt mycket makt och inflytande över befolkningen när 

det gäller debatter kring personer med utländsk bakgrund och rasism. Trots att politikerna 

ofta får det första ordet i debatten, så är det ändå medierna som talar om för allmänheten vad 

politikerna uttrycker. Van Dijk (2012) skriver också att det är främst politiker eller personer 

med hög ställning som får uttrycka sig i media. Detta resulterar i att människor med mindre 

makt i samhället, som till exempel etniska minoriteter, ignoreras och får svårt att framföra 

sina åsikter i debatten.  

 

De två tidningar som undersöks i denna studie är Dagens Nyheter och Aftonbladet som båda 

har stor räckvidd i Sverige. De båda tidningarna har haft olika politiska inriktningar från hö-

ger och vänster. Men enligt Niklas Bolin, Jonas Hinnfors och Jesper Strömbäck (2015) är båda 

tidningarna numera fristående från de politiska partierna.  

 

2.3.1 Dagens Nyheter  

Dagens Nyheter (DN) är idag landets enda riksspridda morgontidning som säljs via prenu-

merationer och finns även tillgänglig som lösnummer. Tidningen har varje dag 793100 läsare 

mellan åldern 15 och 79 år och 1,5 miljoner unika webbläsare varje vecka. Dagens Nyheter är 

oberoende liberal och står fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. Tid-

ningens vision är att alla människor, oavsett social bakgrund, ska ha möjligheten att läsa om 

vad som händer i världen och kunna delta i debatten om viktiga samhällsfrågor (DN, 2015). 

Enligt Strömbäck (2014) fokuserar morgontidningar på viktiga och hårda nyheter som till 

exempel politik och ekonomi.  
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2.3.2 Aftonbladet 

Aftonbladet är en dagligt utgiven kvällstidning som säljs i lösnummer. Tidningen hade 2015, 

ungefär 3,5 miljoner läsare per dag via pappers-, webb- och mobilform. Majoriteten av artik-

larna som publiceras på Aftonbladet behandlar nöjen och kändisar, men det finns även artik-

lar som behandlar hårda nyheter både nationellt och internationellt (Aftonbladet, 2015). 

Kvällstidningar har ofta intressanta och mjuka nyheter som fokuserar på exempelvis under-

hållning och förströelse, sport, hälsa och friskvård (Strömbäck, 2008). Aftonbladet är Nor-

dens mest lästa kvällstidning och läses av människor i hela Sverige samt i större städer och 

turistorter utomlands. Tidningen profilerar sig som kritiskt granskande, men vill samtidigt 

underhålla och föra opinion i samspel med läsarna (Aftonbladet, 2015)  
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3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring invandring i pressen både nationellt och 

internationellt. Först presenteras en internationell forskning om hur invandring presenteras i 

media. De resterande forskningsreferenserna behandlar invandring i den svenska pressen de 

senaste åren.  

 

3.1  Bad News for Refugees 

I boken Bad News for Refugees skriver forskarna Greg Philo, Emma Briant och Pauline Do-

nald (2013) om klimatet hos mediers, politikers och befolkningens syn på immigranter och 

asylsökande i UK. Forskarna har med hjälp av både en kvalitativ och kvantitativ metod 

kommit fram till att journalisterna målar upp asylsökande som ett hot. De använder negativt 

laddade ord som ”crisis”, ”conflicts”, ”illegal immigrant” och ”threat” i samband med immi-

granter och asylsökande i medierna. Journalisterna kan på så vis skapa en felaktig bild av 

flyktingar vilket påverkar samhällets generella bild av immigration.  

 

Den kvantitativa metoden i studien innefattar intervjuer och en granskning av nyheterna om 

asylsökande samt därefter en summering av användandet av specifika fraser och menings-

fulla termer. När Philo, Briant & Donald började sin kvantitativa studie frågade de sig först 

hur samtalen om asylsökande fördes i nyhetsrummen. De intervjuade flera anställda på me-

dieföretag som till exempel BBC, The Daily Mirror och The Star. Det visade sig att de yngre 

journalisterna blir styrda att förmedla på ett visst sätt av de äldre journalisterna. De yngre 

känner också att de får kämpa hårt för att de sympatiska nyheterna om asylsökande ska gå 

igenom. På det sättet har journalistiken i UK blivit vinklad utifrån den äldre generationens 

syn på nyheterna.  

 

Den kvalitativa undersökningen genomfördes av Philo, Briant & Donald genom att de sökte 

negativt laddade ord och metaforer om de asylsökande i offentliga diskurser från 2006 och 

2011. De granskar nyhetspressen och nyheterna i TV genom att bryta ner innehållet och iden-

tifiera teman som beskrivs i nyheterna. En viktig del i deras metod är att först fastställa vilka 

perspektiv som finns och sedan undersöka hur de uppträder som teman i journalistikens ny-

hetsflöde. De visar hur en del teman är dominerande och andra är frånvarande eller endast 

förekommer som fragment eller korta referenser. Detta är kärnan i deras metod, som kallas 

”thematic analysis” (Philo et al).  
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Deras slutsats är att journalistikens negativa inställning till immigranter och asylsökande har 

en stor påverkan på publiken i UK och att detta har skapat stor oro och bland vissa ett hat 

mot de asylsökande.  

3.2 Invandring i dagspress 2010-2015  

Niklas Bolin, Jonas Hinnfors och Jesper Strömbäck (2015) har genomfört en kvantitativ innehållsana-

lys om invandring och integration i svenska dagstidningar. I sin antologi Invandring på ledarsidorna i 

svensk nationell dagspress 2010-2015 redovisar de sin studie av hur de fyra största svenska dagstid-

ningarna, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet, har skrivit om invandring 

och integration under perioden 2010 till 2015. Bolin, Hinnfors & Strömbäck har använt sig av 1000 

artiklar för att besvara studiens tre frågeställningar.  

 

Den första frågeställningen handlar om i vilken omfattning de fyra svenska dagstidningarna skrivit om 

invandring och integration från 2010 till 2015. Det de kunde se var att antalet artiklar rörande invand-

ring och integration var fler under 2014 och 2015 än under de tidigare åren. De kunde också se att 

Dagens Nyheter hade överlägset flest artiklar om ämnet under denna perioden. Det som de ansåg var 

mest intressant var att Svenska Dagbladet hade haft den största ökningen av antalet artiklar rörande 

immigration.  

 

Den andra frågeställningen handlar om vilka politiska partier som diskuteras på ledarsidorna i sam-

band med invandring och integration. Bolin, Hinnfors & Strömbäcks resultat visar att det i 70 procent 

av ledarartiklarna inte går att fastställa ett dominerande parti. De kunde däremot se en variation i öv-

riga artiklar, där SD var det parti som tydligt dominerade. De såg också att Svenska Dagbladet återi-

gen var dagstidningen som stack ut mest i frågan. De partier som förekom mest i SvD:s artiklar var de 

borgerliga partierna. I SvD var artiklar med de borgerliga partierna tre gånger så vanliga som artiklar 

där SD dominerade. I de resterande tre dagstidningarna var SD-deltagandet ungefär dubbelt så stort 

som det borgerliga. Det rödgröna blocket var det minst framträdande i artiklarna.  

 

Den tredje och sista frågeställningen tar upp dagstidningarnas gestaltning av invandring, det vill säga 

om de är positivt, negativt eller neutralt inställda till ämnet. Resultatet visade att en betydligt större del 

av artiklarna innehöll negativa aspekter kring invandring och integration. Men majoriteten av samtliga 

ledarartiklar var svåra att identifiera som positiva eller negativa och blev därför placerade som neutrala 

artiklar.  
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3.3   Invandrare i svenska media mellan 1980 och 1990  

I Marcus Johanssons forskningsrapport Husbondens röst i etnifierad lokalpress (2006) 

framgår hur Nerikes Allehanda och Örebrokuriren skriver om invandrare som antingen en 

resurs eller ett problem mellan åren 1980 och 1999 (Johansson, 2006). Johanssons syfte med 

studien är att granska frågor om makt och strukturell diskriminering kopplat till lokalpres-

sens rapportering kring svenskar och invandrare. Anledningen till att forskaren valt att 

granska media, är att han betraktar media som ett kontaktnät mellan politiker och väljare. 

Johansson (2006) betonar också att allmänheten är beroende av medier för att få informat-

ion om samhället.  

 

Det empiriska materialet består av två delar. Den första delen är en kvantitativ granskning av 

artiklar för att se om mediernas rapportering skriver om invandrare och invandrarpolitik 

som ett problem eller resurs. Den andra delen är en kvalitativ granskning av fyra kategorier 

som tas upp i samband med invandrare: arbetsmarknad, boende, skola och kultur (Johans-

son, 2006). 

 

Johanssons (2006) resultat visar att fler artiklar beskriver invandrare som ett problem sna-

rare än en resurs. Majoriteten av artiklarna som handlar om invandrare karaktäriserar in-

vandrare som ett kollektiv eller ett problem i olika avseenden. Vissa förändringar i artiklarna 

har skett över tid, framförallt ökningen av problematiseringen angående invandrare. Johans-

son (2006) menar att lokalpressen i Örebro skriver om invandrare på ett relativt ensidigt sätt 

och att ordet invandrare oftast förekommer i negativa sammanhang som till exempel krimi-

nalitet, arbetslöshet och segregering. Den kontinuerliga problemfokuserade rapporteringen 

blir efterhand alltmer neutral och omvandlas till sanning. Detta kan bli problematiskt för 

samhället på så vis att invandare generellt kommer att ses som ett problem medan den 

svenska befolkningen framställs som resursskapande och laglydiga.  I artiklarna får dessutom 

svenskarna mer möjligheter att komma till tals medan invandrarna sällan får möjlighet att 

framföra sina perspektiv. Konstruktionen av en över- och underordning framställer den 

svenska majoritetsbefolkningen som en överordnad grupp i jämförelse med invandrarna (Jo-

hansson, 2006).  

 

3.4 Nyhetsjournalistiken om invandrare 1976 och 1993  

I Ylva Brunes avhandling Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, 

flyktingar och rasistiskt våld, fördjupas förståelsen av hur nyhetsjournalistikens berättelse-

mönster och idéer arbetar i förhållande till det som av medierna definieras som invandrar- 
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och flyktingfrågor. Brune har genomfört empirin i sin avhandling genom att undersöka ny-

hetsrapporteringen under 1976 och 1993. Hon har använt sig av olika metoder och teoretiska 

förutsättningar för att nå sitt resultat. Avhandlingen består av tre delar.  

 

Den första delen kallas ”Flyktingar i tre genrer”. Undersökningsmaterialet i denna del består 

av två större mediematerial, ett från våren 1976 och ett från våren 1993. Analysen handlar om 

hur nyheterna 1976 och 1993 framställt flyktingar och flyktingpolitik, utvisningshot mot en-

skilda, samt brott som tillskrevs flyktingar och invandrare. Resultatet av analysen är att rap-

porteringen 1993 hade en mycket fastare form i jämförelse med 1976, när det gäller berättel-

semönstret, vilka källor som används och vilka aktörer som medverkar i nyheterna.  

 

Brunes andra del i avhandlingen heter ”Budbäraren avrättad”, och handlar om rapportering-

en kring tre fall av rasistiska trakasserier, 1976, 1987 och 1995. Något som alla rapporterna 

hade gemensamt var att människor som utsätts för rasism ska ses som oacceptabelt. Men på 

grund av andra signaler från riksmedier och myndigheter, ändrades beskrivningen av hän-

delserna från att handla om rasism till ”vanliga” slagsmål mellan ungdomar.  

 

Avhandlingens sista del kallas ”Fixering av invandraren”, och handlar om hur journalistiken 

stereotypiserade invandraren på 1970-talet. I texterna porträtterade journalisterna invandra-

ren som annorlunda och dessutom otillräcklig. I rapporteringen har invandrarna ingen möj-

lighet att definiera sin egen situation, utan bedömdes utifrån journalisternas och folkets åsik-

ter med en nedlåtande attityd.  

 

Resultatet i studien är att nyhetsrapporteringen under de undersökta åren har haft en impli-

cit diskurs med rasistiska, diskriminerande och nationalistiska drag. Brune visar också på det 

skadliga just nu med sorterandet av ”vi” och ”de” i nyheterna, där svenskarna representeras 

som de toleranta, liberala och jämställda medan invandrarna står för det hotande och för-

tryckande.   
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4 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt introduceras diskursbegreppet, diskurs i pressen, kritisk diskursanalys och 

tredimensionell textanalys. Dessa är centrala utgångspunkter i min studie. 

 

4.1   Begreppet diskurs 

Enligt Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) finns det olika definitioner av begreppet dis-

kurs beroende på olika inriktningar. Diskurser kan således betraktas som aningen oklart och 

det är svårt att precisera vad det betyder. Gemensamt för de olika tolkningarna är att begrep-

pet fokuserar på praktiker och regler som har med textproduktion att göra (Ahrne & Svens-

son, 2015). Det finns olika typer av diskurser som människor använder i olika sociala verk-

samhetsfält, exempelvis social diskurs eller politisk diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

 

Enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffes bok Hegemonin och den socialistiska strategin 

(2008) är diskurs en fixering av innebörden inom ett bestämt område. En annan vanlig defi-

nition av begreppet är att diskurser fungerar som ett bestämt sätt att tala om och förstå värl-

den (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Men det finns ingen bakomliggande sanning om 

verklighetens struktur i diskurser. Det enda vi kan göra är att förstå och förklara delar av 

verkligheten med hjälp av diskurser, diskurser som vi själva är en del av (Faucault, 

1971/1993). Målet med diskursanalys är inte att förklara vad människor menar eller hur sa-

ker och ting ligger till, eftersom diskursanalys har en socialkonstruktionistisk tanke som in-

nebär att detta inte existerar. Språket är en konstruktion och med hjälp av språket kan vi stu-

dera hur olika diskurser och begrepp är konstruerade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Martin Reisigl och Ruth Wodak (2001) beskriver diskurser som en komplex samling av 

språkliga regelbundenheter i tal och text från specifika genrer. Diskurserna kan vara i form 

av reportage, artiklar, radioreferat och det som sägs i TV. De specifika genrerna kan vara dis-

kurser inom politiken och sporten (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Även om det finns olika tolkningar av diskurser så är språk och språkanvändning centralt för 

all diskursanalys och studieobjekten är diskurser. Diskurser fungerar som regler för och re-

gelbundenheter i hur man kategoriserar och talar, men kan också innefatta andra praktiker 

(Ahrne & Svensson, 2015). Diskurserna sätter också gränser för vad som anses som socialt 

och kulturellt accepterat i samhället (Börjesson & Palmblad, 2007). 

 



13 
 

Ett grundantagande inom diskursteori är det konstruktivistiska, som innebär att språkan-

vändningen och andra sociala praktiker skapar mening (Ahrne & Svensson, 2015). Innebör-

den av att vara invandrare är inte enbart att en person har flytt från sitt hemland, utan skapas 

också av hur vi tenderar att tala och skriva om dem och hur de avbildas och framställs, liksom 

genom de villkor de möter i samhället.  

 

4.2 Diskurs i pressen  

I dagens samhälle hittar vi nyheter i olika sorters medier, främst TV, tidningar och radio. En 

nyhet bör innefatta vissa kriterier: aktualitet, relevans och tillförlitlighet (McQuail, 2010). 

Enligt Denis McQuail (2008) har 8 av 10 tidningsläsare slutit ett långtidskontrakt med en 

tidning genom abonnemang. På grund av detta är antalet tidningsläsare alltid stabil, till och 

med under nationella kriser. Med tanke på att tidningsnyheter är fokuserade på praktiker och 

regler inom textproduktion kan de ingå i begreppet diskurs (Ahrne & Svensson, 2015). Enligt 

Peter Berglez (2013) måste ytterligare kriterier uppfyllas för att en nyhet ska kunna räknas 

som en diskurs. Han menar att nyheten måste vara producerad för en institutionell verksam-

het, en kommersiell eller statsfinansierad industri, formad av en kunskapsproduktion, med 

regler, rutiner och konventioner (Berglez, 2013).  

 

En av de viktigaste uppgifterna för diskursanalytisk forskning är studier av nyhetsinslag i 

pressen. De flesta av våra sociala och politiska kunskaper och föreställningar om världen 

kommer från alla nyhetsinslag som vi läser och ser varje dag. Förutom vardagliga samtal 

finns nog ingen annan diskursiv praktik som involverar så många människor så ofta som ny-

heter i pressen och TV (Van Dijk, u.å). Detta gör det relevant för mig att studera diskursen i 

pressen.  

 

4.3  Kritisk diskursanalys (CDA) 

Kritisk diskursanalys (CDA) är en modell för språklig analys som utvecklades under 1990-

talet och efter kort tid blev mycket dominerande bland diskursanalyser (Ahrne & Svensson, 

2015). Metoden har spridit sig runt om hela världen och tillämpas inom många olika kun-

skaps- och studieområden. Detta beror på att metoden har en samhälls- och maktkritisk in-

gång och att man med hjälp av CDA på ett tillförlitligt sätt kan granska viktiga samhällsfrågor 

(Fairclough, 2013). En av de främsta inom den kritiska diskursanalysen är språkvetaren 

Norman Fairclough (Ahrne & Svensson, 2015). Fairclough (1992) uppfattar språket, som vi 

använder när vi talar och skriver om olika saker, som en viktig del i hur vi kan påverka andra 

sociala praktiker i samhället. Enligt Fairclough påverkar även icke språkliga praktiker de 
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språkliga praktikerna. Han menar att diskurserna först påverkar hur vi uppfattar verklighet-

en och därefter våra identiteter och relationen mellan grupper av människor (Fairclough, 

1992). Michael Stubbs (1997) skriver i sin vetenskapliga artikel ”Whorf’s Children: Critical 

Comments on Critical Discourse Analysis (CDA)”, att det finns relationer mellan språk, makt 

och ideologi och att det sätt som världen representeras på i texter, påverkar hur människor 

tänker om världen.  

 

Kritisk diskursanalys handlar enbart om språkliga praktiker. Enligt Norman Fairclough 

(2013) har CDA tre egenskaper: det är relationellt, det är dialektiskt och det är tvärveten-

skapligt. Fairclough menar att det är en relationell form av forskning i den meningen att dess 

primära fokus inte ligger på enheter eller individer utan snarare på sociala relationer. Sociala 

relationer är väldigt komplexa och de är också ”lagrade” i den meningen att de inkluderar 

”relationer mellan relationer”. Diskurs kan ses som en sorts enhet eller objekt, men det är 

egentligen en sammansatt uppsättning av relationer som inkluderar kommunikation mellan 

människor som talar, skriver eller på andra sätt kommunicerar med varandra. Diskurs kan 

också beskriva relationerna mellan konkreta kommunikativa händelser som konversationer, 

tidningar eller artiklar och mer abstrakta och bestående komplexa diskursiva föremål som 

språk, diskurser och genrer. Men det finns också diskurser i den fysiska världen som männi-

skor, maktrelationer och institutioner som är sammankopplade delar i en social aktivitet. 

Med andra ord är det svårt att svara på vad diskurs egentligen är och det enklaste sättet att 

förklara det på är att diskurs är komplexa förhållanden som utgör det sociala livet (Fair-

clough, 2013, s3-4).   

 

Diskurs är enligt Fairclough dialektiskt på grund av att alla komplexa relationer i begreppet 

leder till en självklarhet genom att man inte kan definiera diskurs som ett separat objekt. 

Dialektiska relationer är relationer mellan objekt som skiljer sig ifrån varandra, men inte helt 

separata i den meningen att de utesluter varandra. Det här kan låta paradoxalt och enligt 

Fairclough är det det i en viss mening. För att förtydliga ger han ett exempel:  

 

Think of power and discourse. The power of, for instance, the people who 

control a modern state (the relation of power between them and the rest of 

the people) is partly discursive in character. For example, it depends on a 

sustaining the ”legitimacy” of the state and its representatives, which is 

largely achieved in discourse. Yet state power also includes the capacity to 

use physical force and violence. So power is not simply discourse, it is not re-

ducible to discourse; ”power” and ”discourse” are different elements in the so-

cial process (or in a dialectical terminology, different ”moments”). Yet power 
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is partly discourse, and discourse is party power – they are different but not 

discrete, they ”flow into” each other; discourse can be ”internalised” in power 

and vice-versa… (Fairclough, 2013, s4). 

 

Kritisk diskursanalys är inte en analys av diskurs i sig, utan en analys av dialektiska relation-

er mellan diskurs och andra föremål, element eller moment liksom analys av diskursernas 

”interna relationer”. Analyser av sådana relationer kräver konventionella gränser mellan di-

scipliner och därför räknas CDA som en tvärvetenskaplig form av analys. Det innebär att dia-

logen mellan discipliner, teorier och ramverk ingår i analysen och forskningen som källa till 

den teoretiska och metodologiska utvecklingen inom CDA (Fairclough, 2013).  

 

För att analysera text och diskursens nivå är kritisk diskursanalys en bra metod. Med hjälp av 

kritisk diskursanalys kan man analysera texten genom att använda alla sorters analysverktyg 

för språkstudier. Man kan exempelvis analysera ordval, metaforer och grammatiska egen-

skaper, men också det som sägs explicit eller vad som underförstås och tas för givet i texten 

(Ahrne & Svensson, 2015).  

 

4.4  Tredimensionell textanalys  

För att analysera diskurser har Norman Fairclough skapat ett analysverktyg inom kritisk dis-

kursanalys som kallas för tredimensionell textanalys. Modellen är ett verktyg för att analy-

sera kommunikation och samhälle, vilket i min studie utgörs av tidningsartiklar. Den tredi-

mensionella textanalysen består av de tre dimensionerna: textdimensionen, den diskursiva 

praxisdimensionen och den sociala praxisdimensionen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Textdimensionen handlar om att undersöka vad som förmedlas explicit och implicit i texter-

na (Bergström & Boréus, 2012). Den diskursiva praxisdimensionen och den sociala praxisdi-

mensionen är beroende av texten, men samtidigt finns det ett ömsesidigt beroende mellan 

diskursiva och sociala praxisdimensionen. Fairclough (1995) menar att den diskursiva prak-

tiken sker i språket som används för att producera och konsumera texter och den sociala 

praktiken formar och formas av texter vilket leder till ett ömsesidigt beroendeförhållande.  

 

4.4.1 Textdimensionen 

En analys av texternas egenskaper är något som är nödvändigt för att synliggöra diskurser i 

en text (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Enligt Fairclough (1995) fokuserar textdimen-

sionen på meningsbyggandet och textens formella drag som till exempel ordval, grammatik 
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och satsbyggnad. Detta kan analyseras med hjälp av grammatiska teknikerna, som modalitet 

och transitivitet.  

 

Modalitet syftar på att man identifierar i vilken grad avsändaren har en sammankoppling 

med innehållet. Ett sätt att avgöra påståendets modalitet är att fastställa hur starkt något 

påstås med uttalandet, detta kallas för affinitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Ett 

exempel på detta är ”asylsökande är bra för Sverige” (hög affinitet) eller ”jag tycker asylsö-

kande är bra för Sverige” (låg affinitet). Enligt Jørgensen & Phillips (2000) är modalitet ett 

sätt att få ett visst påstående eller tolkning att framstå som objektivt, självklart eller sant.  

 

Transitivitet handlar om hur händelser och processer förbinds, det vill säga förbindelsen mel-

lan subjekt och objekt. Genom att studera detta kan man tydliggöra de ideologiska följderna 

som framställningen kan ha (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Ett exempel kan vara ”igår 

nekades tusentals immigranter asyl”, där vem som nekade dem inte framkommer i mening-

en. Men om det i stället står ”igår nekades tusentals immigranter asyl av Migrationsverket”, 

blir det tydligt att Migrationsverket står bakom handlingen.  

 

4.4.2   Den diskursiva praxisdimensionen  

I analysen av den diskursiva praxisdimensionen undersöks hur texter produceras och kon-

sumeras (Fairclough, 1995). Denna analys fokuserar på hur textproducenten utnyttjar tidi-

gare diskurser och genrer för att skapa ny text (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Målet 

med analysen är att kartlägga om texten i tidningsartiklarna följer med i den nuvarande dis-

kursordningen och vad texten i så fall har för effekt på den allmänna diskursordningen. Dis-

kursordning är ett begrepp för ett avgränsat antal diskurser inom samma område (Fair-

clough, 1995). 

 

I analysen av den diskursiva paxisdimensionen används begreppet interdiskursivitet. Låg 

interdiskursivitet innebär en reproduktion av den rådande diskursordningen, medan hög 

interdiskursivitet tyder på en förändring i diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

4.4.3   Den sociala praxisdimensionen  

I den sociala praxisdimensionen sätts diskursen i ett större socialt sammanhang. Detta är den 

sista delen i den tredimensionella textanalysen. Här synliggörs om diskursen bidrar till social 

förändring eller om den rådande diskursen upprätthåller den sociala ordningen. Analysen 

bidrar även med möjligheten att se vilka sociala, politiska och ideologiska konsekvenser dis-



17 
 

kursen medför. I analysen synliggörs också om den diskursiva praktiken döljer eller förstär-

ker den rådande makten eller ifrågasätter makthierarkin och ger en annan bild av verklighet-

en och de sociala relationerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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5 Syfte, motivering och frågeställningar  

I avsnittet ges först en presentation av studiens syfte och därefter motivering av det empi-

riska materialet. Slutligen presenteras mina frågeställningar.  

5.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att granska hur diskurser om flyktingar och asylmottagande fram-

ställs i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Det här är intressant att undersöka eftersom tid-

ningarnas framställning av flyktingdiskursen påverkar samhället. Tidningstexterna bidrar till 

att forma människors värderingar och föreställningar om hur samhället är och borde vara 

(Ahrne & Svensson, 2015). Om tidningarna exempelvis har en negativ syn på flyktingar och 

asylsökande, så kan det bidra till att synsättet i Sverige förändras negativt.   

 

5.2  Motivering  

Anledningen till att jag valt att undersöka hur diskurser om flyktingar och asylmottagande 

framställs i Dagens Nyheter och Aftonbladet är att jag tycker att flyktingfrågan är viktig för 

samhällets utveckling.  

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med kritisk diskursanalys (CDA) på två stora dags-

tidningar med stor räckvidd i Sverige, Dagens Nyheter och Aftonbladet, för att undersöka om 

det har skett en förändring i artiklar från november 2015 och november 2016 angående flyk-

tingar och asylsökande i Sverige jämfört med artiklar i den tidigare diskursordningen. Valet 

av tidningar är gjort på fakta om att Dagens Nyheter och Aftonbladet är de största tidningsfö-

retagen och har störst räckvidd i Sverige (Dagspress, 2016). Anledningen till att jag valt att 

undersöka en morgontidning och kvällstidning är för att se om det finns en skillnad i hur 

morgonpress och kvällspress behandlar flykting- och asylfrågan. Enligt Svenskt Kvalitetsin-

dex anses morgontidningar ha en bättre image, produkt- och servicekvalitet i jämförelse med 

kvällstidningar (Nesser, 2012). Kvällspressen anses ha mindre seriositet i texterna. Texter om 

sensationer, kändisar och brott är vanligare i kvällstidningarna än morgontidningarna (Ha-

denius, Weibull & Wadbring, 2011). Dessa faktorer kan medföra att en något annorlunda 

logik kan förekomma i hur journalisterna väljer vilka händelser de vill skriva om, samt på 

vilket sätt de gör det. Om det finns en skillnad, skulle denna studie i så fall kunna ge ett bre-

dare spektrum av journalistisk logik. En annan anledning till valet av tidningar är att de tidi-

gare haft olika politiska positioner (Jacobsson, 2016). Att de har representerat olika politiska 

ståndpunkter, från höger till vänster, kan påverka hur de väljer att skriva om flyktingar och 

asylmottagande. Dessa skillnader kan innebära en viss differens i hur journalisterna formule-

rar sig i dagspress och kvällspress.  
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5.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med undersökningen används dessa frågeställningar; 

1) Hur framställs flyktingar och asylmottagande i morgontidningen Dagens Nyheter 

och kvällstidningen Aftonbladet i november 2015 och november 2016?  

2) Har det skett en förändring i diskursordningen kring flyktingar och asylmotta-

gande i Dagens Nyheter och Aftonbladet jämfört med tidigare forskning? 

3) Vilka maktstrukturer finns i diskurserna om flyktingar och asylsökande?   
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6 Metod och urval  

I följande avsnitt redogörs för val av metod, kritisk diskursanalys och två analysverktyg inom 

metoden; tredimensionell textanalys och trestegs textanalys. Metoden och de två analysverk-

tygen ligger till grund för min uppsats. Jag kommer också att presentera hur urvalet av artik-

lar gått till.  

 

6.1     Kritisk diskursanalys (CDA)  

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att göra en kritisk diskursanalys (CDA) av 8 

tidningsartiklar från november 2015 och november 2016 i Dagens Nyheter och Aftonbladet 

rörande flyktingar i Sverige. Den kritiska diskursanalysen är den mest tillförlitliga metoden 

för att hitta det explicita och latenta budskapet i texterna. Den här metoden är relevant för 

studien då nyhetsdiskurser kraftigt påverkar hur vi uppfattar verkligheten, påverkar våra 

identiteter och påverkar relationer mellan grupper av människor (Ahrne & Svensson, 2015). 

Med hjälp av denna metod har jag identifierat hur diskurser om flyktingar och asylmotta-

gande framställs i Dagens Nyheter och Aftonbladet.  

 

6.1.1     Tredimensionell textanalys  

Jag har använt mig av kritisk diskursanalys som metod och mer specifikt Faircloughs teori 

kring den tredimensionella textanalysen. Detta för att synliggöra hur diskurser konkretiseras 

i artiklarna. Den första dimensionen, textdimensionen, handlar om att undersöka vad som 

förmedlas explicit och implicit i texterna. Genom den diskursiva praxisdimensionen har jag 

kartlagt hur tidningsartiklarna relaterar till diskursordningen och vad de undersökta texterna 

har för effekt på den rådande diskursordningen. I den tredje dimensionen, den sociala 

praxisdimensionen, synliggör jag hur reproduceringen av den rådande diskursordningen 

påverkar den sociala ordningen, om den diskursiva praktiken stärker eller dämpar det rå-

dande maktförhållandet samt om makthierarkin ifrågasätts genom alternativa sätt att be-

trakta verkligheten och sociala relationer. Detta är den metod inom kritisk diskursanalys som 

bäst beaktar mina tre frågeställningar.  

 

6.1.2     Trestegs textanalys  

För att ytterligare fördjupa de undersökta artiklarna har jag också använt mig av Majid 

KhosraviNiks (2010) trestegs textanalys, så som den presenteras i Emelie Torstenssons av-

handling My Europe does not build walls. Syftet med denna analysmetod är att se represen-
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tationen av sociala grupper i texterna, genom tre distinkta och sammanvävda nivåer; sociala 

aktörer, sociala åtgärder och argumentation (figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                       Figur 1: Trestegs textanalys   
 

Vad och hur är de huvudsakliga frågor inom alla nivåerna. Frågan Vad har används för att 

kritiskt granska vad som ingår eller inte ingår i texterna. Frågan hur används senare för att 

besvara hur språkliga processer och mekanismer ingår i vissa textdelar mot alla de val som 

finns tillgängliga i detta sammanhang (Torstensson, 2016). Anledningen till att jag valt att 

komplettera med denna metod är för att den fokuserar djupare på aktörerna i texten.  

 

6.1.2.1  Sociala aktörer  

Den första nivån av analysen handlar om att studera aktörerna i artiklarna. Vilka aktörer är 

med i texterna? Varför är de med? Hur hänvisar man till dem i texten? Vilka språkliga mek-

anismer används för att beskriva dem? För att svara på dessa frågor har jag fokuserat på pro-

nomen och substantiv och vilka egenskaper och handlingar de tillskrivs i artiklarna.  

 

I analysen studeras också hur aktörerna framställs i valet av ordval. Används mycket ”vi” och 

”oss” i artiklarna för att övertyga läsaren om en ”vi-känsla” angående flyktingar. Eller an-

vänds i stället ”de” och ”dem” för att få en mot-effekt till flyktingar (Torstensson, 2016).  

 

För att besvara vilka aktörer som är med i texterna, varför de är med och hur de hänvisas i 

texten har jag studerat aktörernas egenskaper och handlingar i artiklarna. Detta görs genom 

att kritiskt tolka aktörernas funktion i texterna.  
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6.1.2.2  Sociala åtgärder 

I den andra nivån har sociala åtgärder analyserats. Vilka sociala åtgärder finns eller finns inte 

associerade till flyktingarna och hur associeras de? Hur presenteras de sociala åtgärderna? 

Presenteras flyktingarna som föremål eller aktörer i artiklarna? Detta studerar jag genom att 

ställa frågan ”vem gör vad för vem och hur görs det?”. För att se hur flyktingar är represente-

rade vid beskrivning av sociala åtgärder har följande processer blivit analyserade: materiella 

processer och mentala processer (Torstensson, 2016). 

 

Den materiella processen används för att beskriva åtgärder med koppling till att ”göra” och 

brukar vanligtvis vara konkreta åtgärder. De två viktigaste komponenterna i denna process är 

aktören och målet (Torstensson, 2016). Syftet är att undersöka vem som är aktören och vad 

denne fyller för funktion i texten.  

 

För att finna känslor eller sinnestillstånd i aktörerna analyseras mentala processer. De men-

tala processerna kan delas in i tre klasser som är anslutna till verb: kognition, affektion och 

perception. Kognition är kopplat till verb som handlar om att tänka, känna eller förstå. Af-

fektion är anslutet till verb som uttrycker gillande, ogillande eller rädsla. Och sist perception 

som är kopplat till verb som anger se, höra eller uppfatta (Torstensson, 2016).  

 

6.1.2.3 Argumentation 

I den tredje nivån av analysen undersöks aktörernas närvaro och argumentationsstrategier i 

texterna. Ett exempel på detta är vilka argument för och emot vissa sociala åtgärder som an-

vänds och hur dessa argument framställs? Denna nivå måste analyseras på två olika sätt. 

Först måste man kritiskt granska varför vissa argument används och fastställa om de kan ha 

varit strategiskt utvalda. Efter det undersöks hur dessa argument är relaterade och läggs fram 

i förhållande till flyktingar. Detta har gjorts genom att analysera metaforer och verbala val.  

 

Jag har även undersökt om aktörerna i Dagens Nyheter och Aftonbladet använder metaforer 

för att beskriva flykting- och asylmottagandet. Metaforer kan användas för att beskriva saker 

på ett kognitivt sätt och kan ge en klarare bild av ett begrepp i termer av ett annat (Torstens-

son, 2016).  

 

En annan fråga är hur olika verbala val används av aktörerna för att tona ner eller överdriva 

flykting- och asylmottagandet? Genom att använda exempelvis prepositionsfraser och adjek-

tiv kan budskapet i texterna minskas eller överdrivas (Torstensson, 2016). 
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6.2 Urval  

Artiklarna är strategiskt utvalda för att se om det har skett en diskursiv förändring i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet rörande flyktingar och asylmottagande. Texterna är utvalda med 

tanke på riksdagens restriktiva handlingar kring immigration november 2015. Jag har också 

valt att analysera texter från november 2016 för att se om det har skett en diskursiv föränd-

ring i journalistiken på ett år. Jag har gjort ett målinriktat urval, som är den vanligaste urval-

smetoden i kvalitativa studier. Ett målinriktat urval handlar om att välja enheter som har 

med forskningsfrågorna att göra (Lindlof & Taylor, 2002).  

 

Undersökningsmaterialet består av 8 artiklar om asylsökande i Sverige, 4 från Dagens Nyhet-

er och 4 från Aftonbladet och i båda fallen 2 från november 2015 och 2 från november 2016. I 

de 8 artiklarna har jag undersökt om det har skett en diskursiv förändring angående flykting-

ar och asylmottagande.  

  

 

Figur 2. Veckoöversikt över antalet asylsökande 2014-2016 (Migrationsverket, 2016)  
 

Utifrån Migrationsverkets statistik (figur 2) har jag valt artiklar från november 2015 och no-

vember 2016. Detta har jag gjort för att asylsökandemottagandet ökade dramatiskt efter sep-

tember 2015. Anledningen till att jag valt november 2016 är för att se om det har skett en 

diskursiv förändring i journalistiken på ett år. Genom det målinriktade urvalet har jag valt de 

artiklar som hade fått högst relevans på Dagens Nyheter respektive Aftonbladets hemsidor, 

eftersom de sannolikt var de mest lästa artiklarna under den valda perioden. Sökordet jag har 

använt mig av är ”Flyktingar i Sverige”. Sökningen gjordes 2016-12-13 och jag valde de fyra 

artiklar som låg överst på respektive hemsida.  
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För att besvara mina tre frågeställningar har jag först använt mig av Norman Faircloughs 

tredimensionella textanalys. Jag har sedan analyserat aktörerna i artiklarna på mikronivå 

genom att använda mig av Emelie Torstenssons Trestegs-textanalys, som hon i sin tur har 

hämtat från Majid KhosraviNik.  

 

Anledningen till att jag kombinerar två analysverktyg är för att de har olika synvinklar på en 

textanalys, Faircloughs metod fokuserar mer kring text, diskurs och social praktik medan 

KhosraviNiks metod fokuserar djupare på aktören i texten. Med två verktyg anser jag att jag 

fått fler synvinklar, och därmed en intressantare analys. Jag har inledningsvis läst det insam-

lade textmaterialet rakt igenom för att få en överblick av den diskurs som visas. På så vis fick  

en uppfattning om vad som var viktigast i diskurserna vilket underlättade det fortsatta arbe-

tet. Nästa steg var att kritiskt analysera texterna enligt de två valda analysmetoderna.  
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7 Resultat, analys och slutsatser 

I detta avsnitt ges först en resultatredovisningen med fakta och en analys kring de under-

sökta artiklarna och slutligen mina egna slutsatser.  

 

7.1 Resultatredovisning 

I denna resultatredovisning redogörs först för de tre dimensionerna i Faircloughs modell: 

textdimensionen, den diskursiva praxisdimensionen och den sociala praxisdimensionen. I 

textdimensionen har jag tolkat om flyktingarna uppmålas som en börda eller resurs i artik-

larna. I textdimensionen har jag även parallellt kompletterat med KhorsaviNiks trestegs text-

analys och analyserat aktörerna och deras funktion i texterna. I nästa steg, avsnitt 7.3, har jag 

analyserat den diskursiva praxisdimensionen, vilken behandlar de diskurser som jag har 

uppmärksammat i artiklarna. Följer diskurserna den tidigare forskningen som jag referat till 

eller har det skett en förändring? I den sociala praxisdimensionen, steg 3 avsnitt 7.3, har jag 

analyserat artiklarna i ett större socialt sammanhang för att se om diskursen påverkar den 

sociala ordningen. 

 

Materialet består av 8 artiklar, 4 från Dagens Nyheter och 4 från Aftonbladet. Hälften av ar-

tiklar är publicerade i november 2015 och hälften i november 2016. I detta material har jag 

uppmärksammat två teman i texterna av människor som söker asyl:  

• Asylsökande som en börda 

• Asylsökande som resurs  

 

 
7.2 Textdimensionen  
 
I textdimensionen analyseras artikeltexternas egenskaper och handlingar för att synliggöra 

hur diskurser konkretiseras i texterna (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Analysen foku-

serar på meningsbyggandet och textens formella drag som exempelvis ordval, grammatik och 

satsbyggnad. Modalitet och transitivitet har använts för att se om och i så fall på vilket sätt 

avsändaren har en sammankoppling med innehållet och hur förbindelsen mellan subjekt och 

objekt ser ut. Analysen kompletteras också med KhorsaviNiks trestegs textanalys, där fokuse-

ringen läggs på aktörer och deras handlingar och argumentation i artiklarna. Nedan redogörs 

för analysen av textdimensionen utifrån de två konstruktionerna av människor som söker 

asyl: börda eller resurs. Utvalda citat redovisas från både november 2015 och november 2016 

för att exemplifiera de två teman som uppmärksammats i artiklarna. 
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7.2.1 Asylsökande som en börda  

 
Enligt van Dijk (2012) framställs ofta etniska minoritetsgrupper i media, som ett hot mot 

eller ett problem för ett lands kultur, arbetsmarknad och välfärdssystem. Av de 8 artiklarna 

var det 7 artiklar som konstruerade flyktingar som en börda. Nedan citeras texter från artik-

larna som konstruerar asylsökande som ett problem eller börda.  

 

7.2.1.1 Analys av artiklar från november 2015 

 

Statsminister Stefan Löfven har gjort klart att asylsökande kan få bo i tält och utri-

kesminister Margot Wallström har varnat för att vårt system kan ”braka” ihop. 

Längst gick justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som på en presskon-

ferens i torsdags uppmanade flyktingar att stanna kvar i Tyskland eftersom Sverige 

inte kan garantera tak över huvudet (Dagens Nyheter, 2015-11-10).  

 

Citatet kan tolkas som om Stefan Löfven, Margot Wallström och Morgan Johansson vill göra 

Sverige mindre attraktivt för flyktingarna. Deras uttalanden om att ”bo i tält”, ”vårt system 

brakar ihop” och att ”Sverige inte kan garantera tak över huvudet”, signalerar problematiken 

med att ta in fler asylsökande. Modaliteten i citatet har hög affinitet, då textförfattaren citerar 

direkt från politiker och inte vad han eller hon tycker. Detta leder till att texten kan framstå 

som en definitiv sanning. Utifrån transitiviteten kan citatet framställas som en pressad situ-

ation för regeringen. Fokus ligger på regeringens belastning med att ta emot flyktingar till 

Sverige.  

 

Bostadssituationen är fortsatt akut i mottagningssystemet (Dagens Nyheter, 2015-11-

10). 

 

Det går lite trögare än vad vi hade hoppats på. Just nu har vi 5000 platser i de här 

evakueringsboendena. Läget är väldigt, väldigt ansträngt, säger Fredrik Bengtsson 

(Dagens Nyheter, 2015-11-10). 

 

I båda citaten beskrivs bostadssituationen som ”akut” och läget som ”väldigt ansträngt” för 

flyktingmottagandet. Detta kan tolkas som en börda, då Sverige har svårt att ge flyktingarna 

ett boende. Textförfattaren instämmer helt i det första citatet, ”Bostadssituationen är fortsatt 

akut i mottagningssystemet”, vilket innebär en hög grad affinitet. Påståendet ger inget ut-

rymme för egen tolkning och kan därför uppfattas som sanning.  
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Enligt Van Dijk (2012) är det främst personer med hög makt som får uttala sig i media. I sist-

nämnda citatet är det Fredrik Bengtsson på Migrationsverket som är aktören i artikeln. 

Bengtssons roll inom flyktingmottagandet och evakueringsboenden är sannolikt en anled-

ning till varför textförfattaren valt att intervjua honom i artikeln. Att ha med en aktör från 

Migrationsverket kan också skapa hög affinitet, eftersom artikeln handlar om asylmotta-

gande.   

 

Situationen som råder innebär stora påfrestningar för samhället och en gränskon-

troll skulle därför ge myndigheterna och dess personal andrum, skriver Migrations-

verket under en av punkterna. En möjlig effekt är då att flyktingar inte reser vidare 

från det Schengenland de befinner sig i och att Sverige därmed får en mer reglerad 

invandring (Aftonbladet, 2015-11-12).  

 

I detta citat konstrueras flyktingarna som en belastning för myndigheterna och Sverige. De 

hoppas på att gränskontrollerna ska resultera i att färre flyktingar kommer till Sverige. Ordet 

”påfrestningar” är också med för att förmedla samhällets och myndigheternas problem med 

flyktingarna. Transitiviteten mellan Sverige och flyktingarna målar också upp en känsla av 

”vi” mot ”dem”, där Sverige (vi) hoppas på att få flyktingarna (dem) att inte resa vidare till 

Sverige från där de befinner sig. Modaliteten i citatet har låg affinitet. Textförfattaren in-

stämmer med Migrationsverkets syn på gränskontroller och skriver att Sverige därmed kan få 

färre flyktingar och en mer reglerad invandring. Det finns alltså utrymme för egen tolkning, 

då författaren menar att gränskontrollerna möjligen kan resultera i mindre flyktingar.  

 

Flera S-kommunalråd har nu krävt att regeringen höjer skatten för att finansiera 

flyktingkrisen (Aftonbladet, 2015-11-12)  

 

Flyktingarna kan i detta citat tolkas som en börda för regeringen och kommunerna, men 

också för folket som måste betala mer skatt som en följd av flyktingkrisen.  

 

Kommunerna får dela på 8,3 miljarder för att klara av den akuta flyktingkrisen (Da-

gens Nyheter, 2015-11-12). 

 

Det är ett viktigt tillskott till kommunerna för att de ska klara av den akuta situation-

en, men också för att den ordinarie verksamheten inte ska bli lidande, säger finans-

minister Magdalena Andersson (Dagens Nyheter, 2015-11-12).  
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I ovanstående citat används uttrycket ”klara av den akuta flyktingkrisen/situationen”. Text-

författarna använder orden att ”klara av” och ”akuta”, som kan tolkas som ännu en belastning 

för det svenska samhället angående asylmottagandet.  

 

I det sista citatet är det finansminister Magdalena Andersson som är aktören i artikeln. An-

ledningen till att textförfattaren valt att ta med Andersson kan vara för att skapa hög affinitet 

hos läsaren, eftersom hon är Sveriges finansminister och har bra kunskap om det ekono-

miska läget i flyktingmottagandet.  

 

7.2.1.2 Analys av artiklar från november 2016 

Kommunerna kommer inte klara av att ta emot alla anvisade flyktingar det här året 

(Dagens Nyheter, 2016-11-07) 

 

Bakgrunden är att regeringen velat tvinga alla kommuner att dela på flyktingmotta-

gandet (Dagens Nyheter, 2016-11-07) 

 

Flyktingarna konstrueras i dessa citat som en börda för kommunerna. Detta beror på att 

journalisterna använder orden ”klara av” och ”tvinga”, som implicit kan förstås som en be-

lastning för kommunerna att hantera flyktingmottagandet. Det kan också tolkas som en mot-

vilja från kommunernas sida, eftersom de måste tvingas till att ta emot flyktingar. Modali-

teten i citaten är starka uttalanden med hög affinitet och innehållet framställs som objektivt. 

Transitiviteten framkommer tydligt mellan subjekt och objekt i citatet. Det är kommunerna 

som får skulden för att de inte kan ta emot flyktingarna. Ett annat perspektiv är att läsaren 

ska tycka synd om kommunerna för att de är överbelastade. Regeringen vill också tvinga alla 

kommuner att hjälpa till och dela på flyktingmottagandet och en implicit tolkning är att 

kommunerna är motvilliga, därför att de blir tvingade av regeringen.  

 

Jag ser inget behov av att öka konfliktnivån med kommunsektorn, säger arbetsmark-
nadsminister Ylva Johansson (S) (Dagens Nyheter, 2016-11-07).  

 
Aktören i citatet är arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Anledningen till att de valt 

henne kan vara för att hon har mycket makt och förmedlar trovärdighet och kunskap inom 

ämnet. Det kan också vara för att hänga ut en politiker i ett negativt syfte.  

 
Jag utgår från att alla partier som står bakom anvisningslagen medverkar till att 

den följs. Det jag kan se är att några av de kommuner som nu protesterar har tagit 



29 
 

väldigt lite ansvar tidigare. Man borde kunna göra mer, säger Ylva Johansson (Da-

gens Nyheter, 2016-11-07).  

 

I detta citat ser man tydligt att regeringen skapar en känsla av ”vi” mot ”dem” i flyktingfrå-

gan. Här är regeringen vi och kommunerna dem. Regeringen förebrår kommunerna för att de 

inte tar sitt ansvar i flyktingmottagandet. De sociala åtgärderna i citatet är att kommunerna 

borde göra mer. Hur de ska gå tillväga för att lyckas med detta anges inte i uttalandet.  

 

Vi förutsätter att kommunerna gör allt för att följa lagen men samtidigt ser vi att det 

är en ohållbar situation på flera håll. Regeringen borde därför bromsa utslussningen 

av nyanlända så kommunerna får en chans att ordna ett bra mottagande, kommen-

terar Elisabeth Svensson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson (Dagens Nyheter, 

2016-11-07).  

 

I slutet av artikeln har journalisten tagit med en moderat som social aktör. Hennes egenskap-

er och handlingar i artikeln är att försvara de moderata kommunalråden som inte följt anvis-

ningslagen. Här skapas också en ”vi ” mot ”dem” känsla. Moderaterna menar att det inte är 

kommunerna som har gjort fel i frågan, utan att skulden borde läggas på regeringen som har 

satt kommunerna i en ohållbar situation. Elisabeth Svensson säger också att det är svårt att 

ge flyktingarna ett bra mottagande i den situation som kommunerna befinner sig i. Implicit 

kan man tolka detta som om mottagandet i dagsläget inte är tillräckligt bra. Den materiella 

processen, alltså hur de ska gå tillväga för att lyckas med ett bra mottagande, är att bromsa 

mottagandet av nyanlända.  

 

Gränskontrollerna vid Öresundbron har fått kritik för att de tillsammans med id-

kontrollerna på den danska sidan skapar förseningar för pendlarna. I förra veckan 

beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna i tre månader till (Aftonbladet, 

2016-11-11).  

 

I detta citat konstrueras gränskontrollerna som en börda för pendlarna. Anledningen till att 

gränskontrollerna förlängs är flyktingströmmarna. Detta leder till att flyktingarna indirekt 

kan framställs i artikeln som en orsak till förseningar för de som måste ta sig över Öresunds-

bron. Transitiviteten finns i citatet mellan pendlarna och regeringen. Det är pendlarna som 

blir påverkade av regeringens beslut om förlängning av id-kontrollerna.  

 

Löfven poängterade att Sverige inte ska tillbaka till den situation som rådde förra 

hösten, då antalet asylsökande ökade lavinartat (Aftonbladet, 2016-11-24).  
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Philo, Briant & Donald (2013) skriver i boken Bad News for Refugees att journalisterna må-

lar upp asylsökande som ett hot och använder negativa ord och metaforer för att beskriva 

flyktingarna. I ovanstående citat används en metafor av en naturkatastrof, ”lavinartat”, som 

en uppmålning av de asylsökande. Tolkningen av citatet är att Löfven inte vill vara med om 

en liknande situation och man kan därför tolka det som att de asylsökande framställs som ett 

problem för landets flyktingmottagande. Transitiviten i citatet finns mellan Sverige och de 

asylsökande. Citatet skapar därmed en ”vi” mot ”dem” känsla, där vi är Sverige och de asylsö-

kande är dem.  

 

7.2.2  Asylsökande som resurs   

I Bolin, Hinnfors & Strömbäcks (2015) innehållsanalys om invandring var den största delen 

av artiklarna negativt inställda kring invandring och integration. Det samma gäller Johans-

sons (2006) studie som visar att fler artiklar beskriver invandrare som ett problem snarare 

än som en resurs. Detta stämmer överens med min analys då jag bara hittade en positiv arti-

kel som stöttade ensamkommande flyktingbarn i gymnasiet. I artikeln intervjuas utbild-

ningsminister Gustav Fridolin, som vill att ensamkommande flyktingbarn ska få uppehålls-

tillstånd för att gå klart gymnasiet trots att de fyllt 18 år. Att jag valde att kategorisera denna 

artikeln som positiv, beror på att det var den enda artikeln som inte hade något negativt in-

slag kring invandring.   

 

Många lever i stor oro och osäkerhet på grund av beslut eller väntande beslut om att 

de ska avvisas på 18-årsdagen. Vi ska ge möjlighet till de längsta tillfälliga uppehålls-

tillstånden, fyra år, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till DN (Dagens Nyhet-

er, 2016-11-24).  

 

Citatet nämner att flyktingbarnen lever i ”stor oro” och ”osäkerhet” på grund av att de ska 

utvisas på 18-årsdagen. Genom att använda flyktingbarn i rädsla kan texten skapa en känsla 

av medlidande för de unga flyktingarna. Den explicita innebörden i citatet är att det är viktigt 

att ge flyktingbarnen möjlighet att få gå klart gymnasieutbildningen. Transitiviteten i citatet 

är att Sverige (vi) ska ge dem möjligheten till de längsta uppehållstillstånden. Att Fridolin 

använder ordet ”vi” förmedlar att beslutet är någonting alla står bakom.  

 

Dels är det så att i lagstiftningen finns en rätt för den som etablerat sig och får ett ar-

bete att få ett permanent uppehållstillstånd. Det kommer att gälla de här barnen 

också. Historiskt har det också varit så att den som varit i EU eller i Sverige under på 
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så långa tillstånd, har fått möjlighet att stanna efter det, säger Gustav Fridolin (Da-

gens Nyheter, 2016-11-24).  

 

Om flyktingbarnen etablerar sig och får ett arbete kan de få permanent uppehållstillstånd. 

Den implicita innebörden av citatet kan vara att barnen ses som en framtida resurs för Sve-

rige om de får gå färdigt gymnasiet.  

 

Gustav Fridolin är den enda aktören i artikeln. Han har en positiv inställning till flyktingbar-

nen och vill förbättra möjligheterna för dem. Den materiella processen, aktören och dess mål, 

är att Fridolin eller ”vi” vill förlänga uppehållstillstånden för flyktingbarn så att de kan gå 

färdigt gymnasiet. Det finns även med inslag av mentala processer i hans uttalande, då han 

vill förmedla att barnen lever i rädsla om att bli utvisade från Sverige. Detta kan kopplas till 

kognition, att förstå, och få medlidande för barnen. De argument Fridolin använder för för-

längda uppehållstillstånd, är att de kan ge möjlighet för flyktingbarnen att etablera sig som 

en resurs för Sverige, men också i EU.  

 

7.3 Den diskursiva praxisdimensionen  

Med hjälp av analysen av textdimensionen och KhorsaviNik’s analysverktyg har jag funnit de 

två vanligaste konstruktionerna av asylsökande i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Dessa är 

asylsökande som en börda och asylsökande som resurs. Målet med den diskursiva praxisdi-

mensionen är att kartlägga hur tidningsartiklarna relaterar till diskursordningen och vad de 

utvalda texterna har för effekt på den rådande diskursordningen (Fairclough, 1995). För att 

lyckas med detta kommer begreppet interdiskursivitet att vara utgångspunkten för att identi-

fiera vilka existerande diskurser och genrer texten bygger på (Winther Jørgensen & Phillips 

2000).  
Den tidigare forskningen i min studie tydliggör att de asylsökande ofta blir placerade i nega-

tiva kontexter i media. Diskurserna konstruerar de asylsökande som ett kollektiv eller ett 

problem i olika avseenden. Invandrarna förekommer ofta i negativa sammanhang som till 

exempel kriminalitet, arbetslöshet och segregering (Johansson, 2006). Enligt Brune (2004) 

har nyhetsrapporteringen om invandrare från 1976 och 1993 en dold diskurs med rasistiska, 

diskriminerande och nationalistiska inslag. Invandrarna har heller ingen möjlighet att defini-

era sin egen situation, utan blir i stället oftast negativt beskrivna av journalisterna. De som 

har möjlighet att uttala sig i media är främst personer med hög makt (van Dijk, 2012).  

 

I min analys är problematiseringen kring asylsökande klart dominerande. Boendeproblem, 

flyktingkris, regering och kommunkonflikter är det som förekommer mest i de undersökta 
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artiklarna. Det finns heller ingen flykting som får uttala sig i någon av artiklarna. Fokus ligger 

i stället på främst politiker och Migrationsverket. I de diskurser som jag har uppmärksammat 

konstrueras därmed asylsökande människor i Sverige främst som en börda, men också i ett 

fall som möjlig resurs i framtiden. Diskursen om asylsökande som resurs existerar i endast en 

av de 8 artiklarna. Artikeln om asylsökande som resurs beskriver flyktingbarn i rädsla och 

oro för att bli utvisade från Sverige på 18-årsdagen. De konstrueras i den artikeln också im-

plicit som en resurs för Sverige om de får gå färdigt gymnasiet.  

 

7.4 Den sociala praxisdimensionen  

I analysen av den sociala praxisdimensionen synliggör jag hur reproduceringen av den rå-

dande diskursordningen påverkar den sociala ordningen. I denna analys kan jag också se om 

den diskursiva praktiken stärker eller dämpar det rådande maktförhållandet och även i vil-

ken grad makthierarkin ifrågasätts genom alternativa sätt att betrakta verkligheten och soci-

ala relationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 
De diskurser som har synliggjorts i analysen av den diskursiva praktiken konstruerar asylsö-

kande främst i negativa sammanhang. Det vanligaste problemet som omnämns i de under-

sökta artiklarna var problematiseringen av välfärden. Enligt Strömbäck (2014) används me-

dier som primära informationskällor för att människor ska få kunskap om den värld vi lever 

i. Medierna har därmed makt över befolkningen, eftersom de kan påverka den information 

som sprids i samhället. Mediernas makt över informationens innehåll leder också till att de 

kan påverka människors tankar och känslor (Strömbäck, 2014). Detta innebär att de rådande 

diskurserna om asylsökande som problem i media kan påverka befolkningen till att få en ne-

gativ inställning till asylsökande, eftersom de upplevs som ett hot mot vår välfärd.  

 

Media har också särskilt mycket makt och inflytande över befolkningen när det gäller debat-

ter kring rasism och människor med utländsk bakgrund (van Dijk, 2012). Van Dijk (2012) 

menar också att det oftast är politiker eller personer med hög makt som får uttrycka sig i me-

dia. Detta leder till att bland annat etniska minoriteter får svårt att framföra sina åsikter i 

debatten. Det här stämmer väl överens med min analys, då det endast är personer med hög 

makt som får vara aktörer i artiklarna. Om media väljer att skriva om problem för välfärden 

för de asylsökande och aktörerna i texterna förstärker trovärdigheten av problemet, så påver-

kas även befolkningens attityder i den debatten. Detta är ytterligare en anledning till att den 

sociala ordningen vidmakthålls. Om de asylsökande ignoreras och endast personer med hög 

makt får uttrycka sig i media, anser jag att det är svårt att förändra den sociala ordningen. 
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Makteliten och media har båda kontroll över det som publiceras i artiklarna och är därmed 

tätt bundna till varandra.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att den rådande diskursordningen i Dagens Nyheter och Af-

tonbladet vidmakthåller den sociala ordningen om asylsökande människor. Detsamma gäller 

den rådande maktordningen, där makteliten och media styr agendan om de asylsökande. Jag 

anser att Dagens Nyheter och Aftonbladet inte ifrågasätter den rådande makthierarkin, utan 

snarare förstärker dem. Förändras inte diskursen i media kommer maktordningen att förbli 

den samma.  

 

7.5 Slutsatser  

Syftet med denna studie var att granska hur diskurser om flyktingar och asylmottagande 

framställs i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Detta gjordes genom två analysverktyg inom 

kritisk diskursanalys: Faircloughs tredimensionella modell och KhorsaviNik’s trestegs texta-

nalys.  

 

Min första frågeställning avser hur flyktingar och asylmottagande framställs i morgontid-

ningen Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet i november 2015 och november 

2016. Detta har undersökts främst genom Faircloughs tredimensionella textanalys, där text-

dimensionen var mest användbar för att få fram svaret. Textdimensionen kompletterades 

också med KhorsaviNik’s trestegs textanalys för att få djupare förståelse kring aktörernas 

funktion i artiklarna. Jag har med hjälp av dessa verktyg kunnat kartlägga två olika teman 

utifrån hur de asylsökande konstrueras. Dessa två teman har jag valt att benämna asylsö-

kande som en börda eller asylsökande som resurs. Av de 8 artiklarna var det 7 som framställ-

de de asylsökande som en börda och endast en som konstruerade dem som framtida resurs.  

 

Konstruktionen av de asylsökande som en börda görs främst genom att de framställs som ett 

problem för välfärden, kommunerna och regeringen. I artiklarna från november 2015 skrivs 

det mest om problematiken i flyktingmottagandet. För att förstärka problematiken har jour-

nalisterna tagit med aktörer med hög makt, som förtydligar vilka problem Sverige har med 

att exempelvis skaffa boenden till de asylsökande. Journalisterna använder också negativt 

laddade ord och uttryck som ”väldigt ansträngt”, ”påfrestningar” och ”vårt system brakar 

ihop”. I artiklarna från november 2016 skrivs det fortfarande om problematiken i flykting-

mottagandet. Regeringen och kommunerna förebrår varandra för att flyktingmottagandet 

inte går som planerat. Problematiken kring gränskontrollerna tas också upp för att beskriva 

pendlarnas bekymmer med förseningar över Öresundsbron. Artiklarna från 2016 har också 
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involverat aktörer med hög makt, vilket förstärker problematiken och konflikten mellan 

kommunerna och regeringen. Journalisterna använder bland annat orden ”klara av”, ”tvinga” 

och ”lavinartat” och detta kan implicit förstås som en belastning i flyktingmottagandet för 

kommunerna och regeringen.  

 

Det var endast en artikel som konstruerade asylsökande som resurs. Artikeln är från novem-

ber 2016 och handlar om att ensamkommande flyktingbarn ska få uppehållstillstånd för att 

gå klart gymnasiet trots att de fyllt 18 år. Journalisten skriver att flyktingbarnen lever i ”stor 

oro” och ”osäkerhet” på grund av att de ska utvisas på 18-årsdagen. På grund av att journa-

listen skriver om flyktingbarn i rädsla, kan en känsla av medlidande skapas. Artikeln har 

också med en aktör med hög makt, utbildningsminister Gustav Fridolin. Till skillnad från de 

andra aktörerna i de negativt inställda artiklarna, så ser Fridolin flyktingbarnen som hjälp-

behövande och som en framtida resurs för Sverige. Han menar att om flyktingbarnen får gå 

färdigt gymnasiet kan de etablera sig och få ett arbete och därmed få permanent uppehålls-

tillstånd.  

 

Slutsatsen jag kan dra från min första frågeställning är att flyktingar och asylmottagandet 

främst framställs som ett problem i morgontidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen 

Aftonbladet.  

 

Min andra frågeställning avser om det har skett en förändring i den rådande diskursordning-

en kring flyktingar i Dagens Nyheter och Aftonbladet jämfört med tidigare forskning. Detta 

besvaras i min analys av den diskursiva praxisdimensionen. För att besvara frågeställningen 

har jag använt mig av tidigare forskning och begreppet interdiskursivitet, där hög interdis-

kursivitet innebär att diskursordningen har förändrats och låg interdiskursivitet innebär en 

oföränderlig diskursordning. Tolkningen av de artiklar jag har undersökt stämmer väl över-

ens med diskurserna och genrer i tidigare forskning. Artiklarna har därmed visat ett liknande 

resultat och innebär att texterna har låg interdiskursivitet, då de reproducerar den tidigare 

diskursordningen. Det var endast en artikel som konstruerade flyktingbarnen som en resurs 

och skulle därför kunna ses som ett försök till en förändring i diskursordningen.  

 

Den sista frågeställningen behandlar vilka maktstrukturer som finns i diskurserna om flyk-

tingar och asylsökande. Detta besvaras i analysen av den sociala praktiken. Jag har samman-

fogat tidigare forskning med den diskursiva praktiken i ett maktperspektiv. Den diskurs som 

Dagens Nyheter och Aftonbladet framställer är att makteliten och journalisterna styr agen-

dan om de asylsökande. Min slutsats är att den tidigare maktordningen, där politiker och 

media styr artiklarnas innehåll, vidmakthålls och reproduceras i de undersökta artiklarna. 
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Jag anser också att Dagens Nyheter och Aftonbladet inte ifrågasätter den rådande makthie-

rarkin, utan snarare förstärker den. Jag kan också dra slutsatsen att den rådande diskursord-

ningen vidmakthåller den sociala ordningen genom reproduktionen av de negativa framställ-

ningarna om asylsökande människor i Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

 

När det gäller skillnaden mellan morgonpress och kvällspress har jag genom denna under-

sökning inte kunnat påvisa någon skillnad, utan diskursen ser likadan ut i båda tidningarna. 

Detsamma gäller den politiska inriktningen, höger respektive vänster. I de artiklar jag under-

sökt förekom inga rasistiska inslag eller implikationer om kriminalitet. 
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8 Diskussion 

Min uppsats visar hur diskursordningen kring flyktingar och asylsökande konstrueras i 8 

undersökta artiklar i Dagens Nyheter och Aftonbladet från november 2015 och november 

2016. Under skrivprocessen har det väckts många tankar och känslor. I tidigare forskning 

och i analysen av empirin har jag blivit upprörd över hur tidningarna konstruerar asylsö-

kande människor, men samtidigt inte förvånad. Detta beror på att jag har varit väl medveten 

om hur debatten kring de asylsökande ser ut i dagsläget. Det som upprör är att de analyse-

rade artiklarna i min studie får mig att inse hur ensidig diskursordningen ser ut i media.  

Med ett så litet material kan man inte generalisera men det var sannolikt ingen tillfällighet 

att de undersökta artiklarna, precis som tidigare forskning, dominerades av problematise-

ringen kring flyktingar. Denna undersökning har inte kunnat anvisa en tydlig skillnad mellan 

morgon- och kvällspress och inte heller i vilken grad den politiska inriktningen avspeglas i 

artiklar om flyktingar och asylsökande. För detta krävs det en djupare analys av ett större 

material.  

 

Jag är mycket nöjd med valet av kritisk diskursanalys som metod och Faircloughs tredimens-

ionella textanalys som verktyg för studien. KhorsaviNik’s trestegs textanalys var mycket an-

vändbar, trots att det analysverktyget endast var ett komplement i analysen. Jag tycker att 

metoderna har gett mig konkreta svar på mina frågeställningar. Även om jag är nöjd med 

båda analysverktygen, anser jag att Faircloughs tredimensionella analysverktyg sannolikt 

hade varit tillräcklig för att besvara frågeställningarna i min studie.  

 

Min undersökning väcker tankar kring det politiska perspektivet av flyktingmottagandet. 

Stefan Löfven först uttalar sig först om att ”mitt Sverige bygger inga murar” och ändrar sedan 

totalt attityd. Hade inte regeringen kunnat förutspå att en kris inom flyktingmottagandet 

skulle uppstå? Varför blev det som det blev? Jag tycker det är anmärkningsvärt att Sverige 

först vill välkomna alla, tar in hundratusentals flyktingar och sedan problematiserar situat-

ionen som uppstår. Jag tycker också det är konstigt att det har blivit en konflikt mellan rege-

ringen och kommunerna. Regeringen borde lägga mindre energi på att förebrå kommunerna 

för att de inte gör sitt jobb och i stället hitta en lösning som får kommunerna att vilja hjälpa 

till. Det är trots allt regeringen som har satt kommunerna i den situation som de befinner sig 

i.   

 

Med min studie inser jag att en rad ny frågor väckts, som skulle kunna bidra med ytterligare 

kunskap inom forskningsämnet. I framtiden skulle det vara intressant att se hur TV-nyheter 

konstruerar asylsökande och om det finns någon skillnad mellan public-service och kommer-
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siella kanalers rapportering. Mina resultat skulle kunna inspirera till en djupare undersök-

ning med ett större material och även en kvantitativ undersökning med intervjuer. Det hade 

även varit intressant att se hur konstruktionen av de asylsökande påverkar människor. Hur 

påverkas flyktingar som konstrueras som en börda och inte en resurs i det nya landet?  
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