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BULLETPOINTS

Medier har ett ansvar. Medier har inte bara makten över vilken information som 

rapporteras, över vad och vem som granskas, utan också en stor makt över våra 

attityder. Mediers ordval och retorik påverkar oss, formar vår syn på saker och kan 

skapa breda förskjutningar i våra åskådningar. Hur självständiga vi än känner oss 

så påverkas våra idéer, vår människosyn och våra politiska ståndpunkter i stor 

utsträckning av hur medier väljer att porträttera verkligheten. Därför är det viktigt 

att undersöka hur svenska massmedier betraktar och benämner flyktingar. Mot 

bakgrund av detta undersöks fyra svenska tidningar: Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter, Aftonbladet och Expressens rapportering om flyktingar. Undersöknings-

perioden är de två veckorna innan den 24 november 2015, då regeringen beslutar 

om ett ”andrum” i svensk asylmottagning. Lär mer s.11. 

Orientalism. Undersökningen baseras på två teorier. Det ena är Orientalism, före-

ställningen att Europa är världens centrum. Denna teori kommer från forskaren 

Edward Said och säger att européer har ett fortsatt kolonialt medvetande, trots att 

den koloniala eran tagit slut. Det här har lett till att människor från Mellanöstern 

har blivit klassificerade som ”de andra”. Läs mer s. 15.

Säkerhetisering är den andra teorin, vilket är när en fråga presenteras som ett sä-

kerhetshot. Sättet vi talar om och i vilken kontext, avgör samhällets attityder mot 

flyktingar. Ett humanitärt problem skapar medkänsla och får samhället att se på 

flyktingar som offer, medan ett säkerhetsproblem bidrar till rädsla för flyktingar, 

politisk exkludering och gör att flyktingar ses som brottslingar. Läs mer s. 17.

Flyktingar är inte illegala. Flyktingkonvention, som 145 länder har skrivit under, 

gör det fullkomligt klart att flyktingar varken är illegala eller brottslingar. En flyk-

ting är, enligt artikel 1 i konventionen, en person som: ”i välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhälls-

grupp eller politisk åskådning befinner sig utanför det land, där han eller hon är 

medborgare, och som på grund av denna fruktan inte kan eller vill återvända dit.” 

En flykting är alltså en person som på dessa grunder har korsat en landsgräns. 

Denna gränsöverskridning är därför ingenting brottsligt (artikel 31). Om en person 

som anser sig vara flykting vill söka skydd (asyl) i det nya landet, har mottagarlan-

det en skyldighet att pröva personens ansökan (artikel 33). För hur ska mottagar-
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landet annars kunna säkerhetsställa att man inte skickar tillbaka en människa till 

ett land där hen fruktar för sitt liv? Läs mer s. 13.

Hur avhumaniseras flyktingar? Majoriteten av de flyktingar som har kommit till 

Sverige den senaste tiden kommer ursprungligen från fyra länder: Syrien, Afgha-

nistan, Irak och Iran. Om det sker en avhumanisering av flyktingar är det rimligt 

att tro att det är just dessa grupper som blir utsatta. Ett sätt att legitimera säker-

hetiseringen av flyktingar är genom att ständigt klassificera dem som ”de andra”, 

någonting avvikande, mystiskt och oberäkneligt. Ofta beskrivs flyktingar som 

samhällsutnyttjare och som organiserade. Deras kultur är annorlunda, de är mus-

limer och de förstår sig inte på Europas värderingar och normer. För att en fråga 

eller ett problem ska bli ett ”säkerhetsproblem” behöver det inte nödvändigtvis ut-

tryckas som ett direkt hot. Begreppet ”säkerhet” behöver heller inte uttalas direkt. 

Istället bidrar ord som ”osäker”, ”våld”, ”konflikt” och ”krig” till säkerhetiseringen. 

I fråga om flyktingar bidrar ord som ”il/legal”, ”in/stabil”, ”o/kontrollerad” och ”ir/

reguljär till säkerhetisering av flyktingar. Läs mer s. 18.

Kris för vem? Det rådde inget tvivel i tidningarnas rapportering om att det var 

Sverige som led av ”kris”, inte flyktingarna. Ordet ”flyktingkris” användes totalt 

146 gånger, i genomsnitt 10 gånger per dag. Av de 76 artiklar som stod under temat 

”Flyktingkrisen” handlade enbart två om ”krisen” utanför Sverige. Läs mer s. 27.

Två sakfrågor dominerar nyhetsflödet. Under undersökningsperioden dominera-

des nyhetsflödet av två ämnen: ”Flyktingkrisen” och terrorattentaten i Paris. Det 

senare tog nästan över och antalet artiklar om flyktingar minskade drastiskt. Trots 

det hittades totalt 115 artiklar om flyktingar, i de fyra tidningarna, under perioden 

som undersöktes. Läs mer s. 28.

De undersökta tidningarna avhumaniserar flyktingar och har antagit samma 

problemformulering som beslutsfattarna. Flera uttryck som avhumaniserar flyk-

tingar hittades. Bland dessa ord fanns ”illegal”, ”våg”, ”tryck” och ”kollaps”. Allra 

sämst var DN i antalet registrerade uttryck. Trots att DN och SvD hade en liknan-

de nyhetsbevakning om ”flyktingkrisen”, med 33 artiklar för SvD och 39 för DN, 

registrerades nästan tre gånger så många avhumaniserande ord i DN som i SvD. 

Expressen hade, om man tar bort ordet ”flyktingkris”, nästintill dubbelt så många 

avhumaniserande ord som Aftonbladet. Läs mer s. 29.

De okontrollerade migrantströmmarna. En tendens var att ordet ”ström”, som i 

”flyktingström”, användes så ofta att det nästan inte längre går att förknippa det 

med något bra. Samtidigt såg vi att ordet ”kontroll” användes allt mer. Slutligen 

beskrevs flyktingar ibland som ”migranter”, vilket kan framhäva bilden av en per-

son som vill pröva lyckan i ett nytt land snarare än någon som flyr för sitt liv. På så 

vis kan det bli enklare att legitimera stängda gränser. Läs mer s. 32–36.



Kan medier påverka, i så fall hur? Rapporterade de undersökta tidningarna bara 

det som sades av beslutsfattare eller fanns det vissa grundantaganden? Har de 

bara antagit politikernas problemformulering om flyktingar? Eller har de själva 

bidragit till att avhumanisera flyktingar? Vi föreslår att man lägger agendan 

utanför det så kallade ”nödläget”. Man kan helt enkelt strunta i ord som ”hot”, 

”kollaps” och ”belastning”. Varför inte använda ”ansvarsfördelning” istället för 

”belastning”? Eller ”flyktingar” istället för ”flyktingkrisen”? Läs mer s. 45.
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SAMMANFATTNING

Massmedier har makten över vilken information som rapporteras, över vad, 

vem och hur något granskas och därmed makt över våra attityder. Hur själv-

ständiga vi än känner oss så påverkas våra idéer, vår människosyn och våra 

politiska ståndpunkter av hur massmedier väljer att porträttera verkligheten. 

Mot den bakgrunden undersöker vi hur fyra svenska dagstidningar: Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen, betraktar och benämner 

flyktingar under perioden 12–25 november 2015.

UNDERSÖKNINGEN UTGÅR FRÅN TVÅ TEORIER 

  ◆ Den ena är Edward Saids teori om Orientalism. Vilket säger att européer 

har ett fortsatt kolonialt medvetande, trots att den koloniala eran tagit slut. 

Det här har lett till att människor från Mellanöstern har blivit klassificerade 

som ”de andra”.  

  ◆ Den andra teorin är Säkerhetisering: när en fråga presenteras som ett 

säkerhetshot. Sättet vi talar om och i vilken kontext, avgör samhällets 

attityder mot flyktingar. Ett humanitärt problem skapar medkänsla och 

får samhället att se på flyktingar som offer, medan ett säkerhetsproblem 

bidrar till rädsla för flyktingar, politisk exkludering och gör att flyktingar 

ses som brottslingar. 

Undersökningen har kommit fram till att de fyra tidningarna till stor del har 

fokuserat på flyktingfrågan och då rapporterat om detta som en ”kris”. Under 

analysperioden hittades 76 artiklar under temat ”flyktingkrisen”. Bara två av 

dessa artiklar handlade om krisen utanför Sverige. 

Ordet ”flyktingkris” nämndes totalt 146 gånger, i genomsnitt tio gånger om 

dagen. Totalt hittades 115 artiklar som rapporterade om ”flyktingkrisen” i de 

fyra tidningarna. Dessutom konstaterar vi att tidningarna använde sig av flera 
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uttryck som avhumaniserar flyktingar. Allra sämst var DN i antalet registrerade 

uttryck. Trots att DN och SvD hade en liknande nyhetsbevakning om ”flykting-

krisen”, med 33 artiklar för SvD och 39 för DN, registrerades nästan tre gånger 

så många avhumaniserande ord i DN som i SvD. Expressen hade om man tar 

bort ordet ”flyktingkris” nästintill dubbelt så många avhumaniserande ord som 

Aftonbladet.

Slutligen konstaterar vi att terrorattentaten i Paris har haft en stor inverkan 

på rapporteringen om flyktingar. Främst då för antalet artiklar om flyktingar, 

som minskade drastiskt efter attentaten, men även på sättet att koppla ihop 

dessa två tragedier med varandra. Orden ”flyktingkris” och ”terrorhot” rappor-

terades ibland tillsammans. Detta för att understryka att de var lika viktiga och 

kanske lika mycket av ett ”hot” mot Sverige och Europa. 

Analysen understryker betydelsen av massmediers funktion i samhället. Den 

visar tydligt på hur ordvalet kan bli helt avgörande för hur läsarnas mottagande 

kan styras. Det gör det ännu viktigare att medier tar sin roll på allvar och fort-

sätter att rapportera om flyktingar. Men massmedier har ett ansvar att fortsätta 

rapportera på ett objektivt sätt och att inte bidra till fördomar.
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INLEDNING

Med hänvisning till flyktingkonventionen och andra internationella förordning-

ar står det fullkomligt klart att flyktingar inte är brottslingar. Hur flyktingar be-

nämns och vilken terminologi som används i medier påverkar människors syn 

på flyktingmottagande och attityder till invandring generellt. Om det mänskliga 

perspektivet inte framgår tydligt, och ett humant förhållningssätt inte tillämpas 

av medierna, så finns risken att människors bild av flyktingar avhumanise-

ras. Om flyktingar inte betraktas som människor, utan enbart som risker och 

problem för samhället, är steget inte långt till att internationella lagar ignoreras 

och att mänskliga rättigheter kränks. Det är också i ett sådant politiskt landskap 

som främlingsfientliga och högerextrema partier får medvind i opinionen och 

på allvar kan utmana om den politiska makten. Det är med andra ord funda-

mentalt, i ett fritt och rättvist demokratiskt samhälle, att medierna med sin 

retorik och terminologi inte bidrar till en hätsk jargong mot etniska och reli-

giösa minoriteter. Därför är det av yttersta vikt att medier inte avhumaniserar 

flyktingar oavsett hur allvarlig en kris än sägs vara. 

Vår utgångspunkt är att massmediernas sätt att spegla flyktingarna, som 

individer och grupp, påverkar debatten även i en bredare mening. Medier kallas 

ofta för den ”tredje statsmakten”. Det finns goda skäl till det. Medier har inte 

bara makten över vilken information som rapporteras, vad och vem som gran-

skas, utan också en stor makt över människors attityder. Mediers ordval och 

retorik påverkar oss, formar vår syn på saker – och kan skapa breda förskjut-

ningar i människors åskådningar. Hur självständiga vi än känner oss så påver-

kas våra idéer, vår människosyn och våra politiska ståndpunkter i stor utsträck-

ning av hur medier väljer att porträttera verkligheten.1 Mot bakgrund av detta 

kommer den här analysen att undersöka hur fyra svenska tidningar betraktade 

och benämnde flyktingar under perioden innan den svenska regeringen gick ut 

1  Ekström, M. (2008)
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med att man ville ha ett ”andrum” i svensk asylmottagande, mellan den 12 och 

25 november 2015. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

De flesta flyktingar som har kommit till Sverige den senaste tiden kommer 

från fyra ursprungsländer: Afghanistan, Syrien, Irak och Iran.2 Alla fyra finns i 

mellanöstern-regionen, och samtliga länders innevånare består till övervägande 

del av muslimer. Om det sker en avhumanisering av flyktingar i medier, så är 

det rimligt att tro att det är just dessa människor som blir utsatta. Därför är det 

relevant att undersöka mediers sätt att beskriva flyktingar i relation till Mellan-

östern och Islam.

Undersökningen ställer följande frågor:

  ◆ Hur ser ämnet ut ur historiskt perspektiv, och kan det förklara människors 

syn på flyktingar i dagens Europa? 

  ◆  Vilka ord valde de största svenska dagstidningarna att använda i flykting-

debatten? Kan vi se några mönster, och vad grundar de sig i så fall på? 

  ◆ Avhumaniserades flyktingar, och om det är så vilka konsekvenser fick det? 

2  Migrationsverket (2015) Asylsökande de största länderna
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Det humana perspek-

tivet i flyktingkonven-

tionen förbises och 

flyktingar beskrivs allt 

oftare som brottslingar.

BAKGRUND

I efterdyningarna av andra världskriget bildades Förenta Nationernas flyktingor-

gan UNHCR med syfte att hjälpa de människor som tvingats på flykt. I samband 

med detta skapades FN:s flyktingkonvention, även kallad Genèvekonventionen. 

I dagsläget har 145 länder skrivit under konventionen. 

En flykting är, enligt artikel 1 i konventionen, en person som:

”i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig ut-

anför det land, där han eller hon är medborgare, och som på grund av denna 

fruktan inte kan eller vill återvända dit.” 

En flykting är alltså en person som på dessa grunder har korsat en landsgräns.  

I konventionen står det att denna gränsöverskridning inte är illegal och inte hel-

ler en brottslig handling (artikel 31) och att mottagarlandet 

är skyldigt att pröva en persons asylansökan om personen 

så vill (artikel 33). De länder som skrivit under konventio-

nen är skyldiga att följa dess principer oavsett situation och 

omständighet.3

I dag, när vi har det största antalet människor på flykt 

sedan andra världskriget (nästan 60 miljoner människor), 

har flyktingkonventionen blivit allt svårare att tillämpa. 

Precis som de argument som användes 1938, då tusentals judar nekades visum 

och inresa i ett annat land, menar länder idag att det inte finns någon plats för 

flyktingar och att flyktingar skapar problem i mottagarlandet. Det humana per-

spektivet i flyktingkonventionen förbises och flyktingar beskrivs allt oftare som 

brottslingar. 

3  Förenta Nationernas Generalförsamling. (1951) Convention Relating to the Status of Refugees. Uni-
ted Nations Treaty Series, Vol. 189.
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Dagens flyktingsituation

Från 2011 till 2013 ökade antalet flyktingar med nästan 40 procent. 864 

procent av alla flyktingar i världen bor i så kallade utvecklingsländer. Turkiet 

har blivit det land som har tagit emot flest flyktingar (2 503 549 registrerade 

syriska flyktingar).5 Situationen för Europa och Sverige ändrades drastiskt i 

augusti 2015, då allt fler flyktingar började anlända till de grekiska öarna. År 

2014 hade Sverige tagit emot 80 000 asylsökande6. I slutet av 2015 uppgav 

Migrationsverket att 160 000 flyktingar hade sökt asyl i Sverige. De flesta 

hade kommit under hösten.7

4 UNHCR, Key facts and figures Hämtat 7 feb 2015

5  UNHCR, Hämtat 7 feb 2015

6  SCB, Nr 2015:120  

7  Migrationsverket (2015) Inkomna ansökningar om asyl
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ANALYSENS TVÅ HUVUDTEORIER

I det här avsnittet presenteras undersökningens två huvudteorier. Den första 

av dessa, orientalism, är en klassiker som är ständigt aktuell inom sociologisk 

och filosofisk forskning. Den bygger på att det finns ett historiskt mönster i 

förhållningssättet för det europeiska tänkandet. Den andra teorin, säkerheti-

sering, består av en mer nutida teoribildning baserad på det kollektiva behovet 

av säkerhet. De här två teorierna binds ihop till vår hypotes angående svenska 

mediers eventuella avhumanisering av flyktingar.

ORIENTALISM – FÖRESTÄLLNINGEN ATT EUROPA ÄR VÄRLDENS CENTRUM

I kölvattnet av att George W. Bush förklarade krig mot terrorismen, efter attack-

erna på World Trade Center 9/11-2001, har det på många håll i västvärlden ska-

pats en hätsk stämning mot muslimer. Flera främlingsfientliga och högextrema 

partier i Europa har nått parlamentarisk representation, och i vissa fall till och 

med regeringsställning. De påstår ofta att islam är en våldsbejakande religion, 

och att majoriteten av dess följare är fundamentalister och terrorister. I många 

fall sträcker sig de politiska påhoppen längre än till att bara kritisera religionen 

– aggressionen riktas mot alla människor med arabiskt ursprung. Argument 

som används är att araber inte kan integreras till ett europeiskt samhälle, vare 

sig på arbetsmarknaden eller privat, på grund av deras kulturella ursprung och 

religion.8

Det här fenomenet är inget nytt i Europa. Misstänksamheten, skepticismen 

och aggressionen i västvärlden mot muslimer och araber startade inte med 11 

september-attackerna – den går långt tillbaka i tiden. Den framstående forska-

ren Edward Said visade med stor tydlighet i sitt uppmärksammade verk ”Orien-

talism” från 1978, att denna orientalism har dominerat västerländsk kultur och 

politik under lång tid. Said slog fast att européer i mångt och mycket har en 

fortsatt tro på att Europa är jordens centrum, ett slags kolonialt medvetande, 

trots att den koloniala eran har nått sitt slut. I föreställningen om vår europe-

iska överlägsenhet, och med ståndpunkten att det är ”vi mot de andra”, har 

människor från Mellanöstern (s.k. ”Orienten”) blivit klassificerade som just ”de 

andra”: något främmande, mystiskt och oberäkneligt.

8  Wilders, G. (2014)
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Även om de rasbiologiska 

argumenten är borta så 

drivs de här kulturbaserade 

slagorden av samma meka-

nismer.

”Orienten har bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom 

att vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfa-

renhet. Ändå är detta Orienten inte enbart en föreställning. Orienten är en 

integrerad del av Europas materiella civilisation och kultur. Orientalismen 

framställer denna del på det kulturella planet och även på det ideologiska 

som en diskursmetod med egna institutioner, egen vokabulär, egen forskning, 

eget bildspråk, egna doktriner och till och med koloniala byråkratier och 

kolonial stil.”9

  
Utöver att Orientalismen också har använts för att definiera och stärka en 

europeisk identitet, ett slags ”vi mot dem”, så har den alltså använts som ett 

verktyg för att hävda europeisk överlägsenhet över andra delar av världen. Detta 

sträcker sig, enligt Said, mycket längre än en idé om den överlägsna europeiska 

kulturen och civilisationen. Orientalismen inkluderar nämligen också en stark 

rasistisk idébildning om det europeiska folkets överlägsenhet: 

”Rasteorier, idéer om primitiva ursprung och primitiva klassifikationer, 

modern dekadens, civilisationens framsteg, de vita (eller ariska) rasernas 

öde, behovet av koloniala territorier – allt detta ingick i den mycket speciella 

blandning av vetenskap, politik och kultur vars drivkraft nästan undantags-

löst var att alltid upphöja Europa eller en europeisk ras till överhöghet över 

de icke-europeiska delarna av mänskligheten.”10 

Det här är ideal, som under kolonialtiden, låg till grund för såväl forskning som 

politik och kultur. Dessa ideal lever vidare i det europeiska medvetandet även i 

våra dagar trots att det numera uttrycks mer subtilt. Efter förintelsen har det, i 

det politiska samtalet, blivit omöjligt att prata om ”raser” och hävda en europe-

isk överlägsenhet på det viset.

Istället använder dagens främlingsfientliga partier i Europa en retorik som ba-

seras på att en ”kulturinvasion” äger rum, så kallad kul-

turrasism. Invandrare med ursprung från Nordafrika eller 

Mellanöstern benämns med spridda termer som ”araber, 

”muslimer”, ”islamister” och ”jihadister”, de pekas inte ut 

som en underlägsen ras. De påstås snarare utgöra före-

trädare för en våldsam och farlig kultur, en kultur som är 

oförenlig med sättet att leva i Europa.

Även om de rasbiologiska argumenten är borta så drivs 

de här kulturbaserade slagorden av samma mekanismer. Dessa går ut på att 

skilja på människor från Mellanöstern och Europa. Argumenten strävar till att 

hetsa mot muslimer och araber, att skapa en kollektiv ”vi mot dem”-stämning. 

Vilket inte skiljer sig nämnvärt från Saids koncept av orientalism, ett mönster 

som funnits i flera sekler. Det kan snarare betraktas som ett nytt kapitel av sam-

ma koncept.

9  Said, E. (2004 [1978]) s. 64 

10  Ibid s.357
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Fenomenet syns på flera håll i dagens Europa: Front National i Frankrike, Fri-

hetspartiet PVV i Nederländerna och Sverigedemokraterna i Sverige. De här tre 

partierna, och många andra i Europa, bedriver både i sina partiprogram och i sin 

retorik med allmänheten och medier, en nutida form av ”orientalism”. Med hän-

visning till en ”kulturinvasion” eller ”islamisering” orsakad av en ”massinvand-

ring”, så vill dessa partier skapa en ”vi mot dem”-atmosfär, misstänkliggöra 

muslimer och araber, inskränka religionsfriheten, stänga gränserna – och i vissa 

fall utvisa människor. Motiveringen lyder ofta att människor från Mellanöstern 

har en kultur, en religion och ett sätt att vara som inte är kompatibelt med en 

europeisk kultur och identitet. Hos dessa partier är det vanligt att använda en 

slags domedagsretorik: om ingenting görs åt ”massinvandringen” och ”kulturin-

vasionen”/”islamiseringen” så kommer ett avgrundsdjupt förfall av samhälls-

systemet att äga rum.11 

SÄKERHETISERING – NÄR EN FRÅGA PRESENTERAS  

SOM ETT SÄKERHETSHOT

Under 1990-talet myntades begreppet ”säkerhetisering”, på engelska securiti-

zation, inom fredsforskningen. Traditionellt sett handlar ”säkerhet” om över-

levnad, när en fråga presenteras som ett existentiellt hot mot ett utsatt objekt. 

Ett hot kan ha olika karaktärer, och hur de tar sig uttryck kan motivera stater 

till olika motåtgärder. Vanligen ses åtgärderna som extraordinära, till exempel 

militära åtgärder, övervakning och ökade gränskontroller. Att måla upp något 

som ett säkerhetshot har blivit ett verktyg för stater att mobilisera och att ta till 

särskilda befogenheter.12

Att använda sig av ”säkerhetsbegreppet” innebär att man presenterar något 

som brådskande och speciellt. Det tar politiken bortom de etablerade spelregler-

na och framställer ”problemet” antingen som en speciell typ av politik eller som 

överordnat politiken. Det ses därför som en mer extrem version av politisering.13 

Hotet presenteras som existentiellt och som det är av högsta prioritet, om 

vi inte tar tag i problemet direkten, så kommer allt annat att vara förgäves. 

Därmed har aktören, som vanligtvis är representanter för staten, påstått sig ha 

rätten att hantera problemet genom extraordinära åtgärder.14 Hotet behöver inte 

komma ifrån stater eller bestå av traditionella säkerhetsbegrepp som krig och 

massförstörelsevapen. Istället utpekas vissa grupper, och andra mer abstrakta 

begrepp som ”islam”, som ett hot. Den hätska stämningen mot muslimer, som 

skapades efter 11 september-attackerna, kan bland annat förklaras med detta. 

Terroristattentaten kopplades ihop med islam och George W. Bush talade om ett 

”korståg” i Mellanöstern vilket laddade begreppet islam som ett säkerhetshot 

och ordet ”korståg” som en skyddsåtgärd.

Vida begrepp som till exempel ”mänskliga rättigheter” kan målas upp som 

11  Sverigedemokraterna (2015) Wilders, G. (2014) Front National (2015)

12  Buzan, B., Waever, O., & De Wilde, J. (1998)  s. 21

13  Ibid s. 23

14  Ibid
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Samhällets attityder mot 

flyktingar formar och for-

mas av sättet vi talar om 

flyktingar

om de hotas och omedelbart måste skyddas. De mänskliga rättigheterna är här 

en symbol för Väst och de värderingar som Väst står upp för, ofta förknippade 

med kristna värderingar. I likhet med Edward Saids teori om orientalismen målas 

”Västs” värderingar upp som något som står över den politik som förs i Öst. De är 

överordnade allt annat; ”om vi inte gör något på direkten riskerar allt annat att gå 

förlorat” – och blir därför en säkerhetsfråga och inte en humanitär fråga.

 Ett sådant exempel var när George W. Bush, 2003, skulle motivera invasionen 

i Irak. Till en början handlade hotbilden mycket om massförstörelsevapen och 

det som benämns som traditionella säkerhetshot. När USA inte längre kunde 

motivera en invasion med anledningen av att det fanns kärnvapen i landet, FN 

hittade inga massförstörelsevapen i Irak, skiftade fokus istället till att Saddam 

Husseins diktatur utgjorde ett hot mot det irakiska folket och ett hot mot uni-

versella begrepp som mänskliga rättigheter. Hotet påstods sträcka sig längre än 

att bara inkludera det irakiska folkets rättigheter, det var även ett hot mot våra 

rättigheter i Väst. Att peka ut något som ett säkerhetshot legitimerade därför 

extraordinära åtgärder, som att invadera Irak.

Säkerhetsbegreppet innebär inte nödvändigtvis att stater behöver vara den 

”enhet” som ser sig som hotad. Ett samhälle kan se ett problem eller en utveck-

ling som ett hot mot sin överlevnad eller mot kärnvärden i sin gemensamma 

identitet. Det finns en ”samhällelig osäkerhet”. Ett sådant samhälle är inte per de-

finition en nation utan kan vara stora och vitt sammanhållna identitetsgrupper. 

Hotet består, i likhet med orientalismens argument, av ett slags ”identitetshot”.

Inom fredsforskning talar man om ”the securty speech act” – att genom språ-

ket göra något till en säkerhetsfråga. Enligt forskaren Anne Hammerstad formar 

sättet vi talar om olika fenomen och problem på hur vi sedan väljer att reagera 

på dem. Reaktionerna blir annorlunda och kan få helt andra konsekvenser om 

politiker och beslutsfattare beskriver något som ett säkerhetsproblem eller 

som ett humanitärt problem. Flyktingfrågan är ett sådant fenomen. Samhällets 

attityder mot flyktingar formar och formas av sättet vi talar om flyktingar på, 

eller ”påtvingad migration” som Hammerstad benäm-

ner det. Ett humanitärt problem skapar medkänsla och 

får samhället att se på flyktingar som offer, medan ett 

säkerhetsproblem bidrar till rädsla för flyktingar, politisk 

exkludering, och gör att flyktingar ses som brottslingar.15 

Ofta beskrivs flyktingar som samhällsutnyttjare och 

som organiserade. Deras kultur är annorlunda, de är 

muslimer och de förstår sig inte på Europas värderingar och normer. I Sveriges 

fall har till exempel orden ”lyxflyktingar”, ”bidragsturister” och ”skäggbarn” bli-

vit allt vanligare för de som ser på flyktingar med misstänksamhet, vilket är ett 

resultat av den rådande säkerhetiseringen. Hammerstad beskriver, på samma 

vis som Said, att säkerhetiseringen har i syfte att skapa en ”vi mot dem”- stäm-

ning. Enligt henne handlar ”säkerhetsbegreppet” om att reproducera och bekräf-

ta specifika gruppers identitet. Det gör man genom att ständigt peka ut ”den 

15  Hammerstad, A. (2011) ss. 240-241
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andre”, i detta fall flyktingar, som både annorlunda och hotfulla.16

 För att en fråga eller ett problem ska bli ett ”säkerhetsproblem” behöver det 

inte nödvändigtvis uttryckas som ett direkt hot. Begreppet ”säkerhet” behöver 

heller inte uttalas direkt. Istället bidrar ord som ”osäker”, ”våld”, ”konflikt” och 

”krig” till säkerhetiseringen.17 I fråga om flyktingar bidrar ord som ”il/legal”, ”in/

stabil”, ”o/kontrollerad” och ”i/reguljär” till att genom språket forma flyktingar, 

migranter och asylsökande till ett säkerhetshot.  

Ett exempel är ett citat från Frontex (EU:s säkerhetsmyndighet för de yttre 

gränserna) årliga rapport som sammanfattar antalet flyktingar som, på egen 

hand, tagit sig till EU under år 2013.

”De flesta upptäckter av illegala gränsöverskridningar var av syrier, er-

itreaner, afghaner… Syrierna (25 500) utgjorde ensamt en fjärdedel av det 

totala”.18

Majoriteten av de som Frontex syftar på som illegala är vad FN räknar som ”ge-

nuina flyktingar” och som i dag, tack vare sin flyktingstatus, nästintill garanterat 

får uppehållstillstånd när de kommer till Sverige. Dessa människor är således 

inte illegala, men kan uppfattas som det när institutioner som Frontex använ-

der sig av den här typen av terminologi.

Enligt Buzan, Waever och De Wilde har säkerhetsdiskursen i vissa fall blivit så 

etablerad och institutionaliserad att hotet inte alltid behöver vara närvarande, 

till skillnad från det som tidigare nämnts, då politiker ständigt måste betona 

frågan som brådskande och speciell. Ibland räcker det med att man bara säger 

ord som till exempel ”integration” för att samhället direkt ska förstå att det 

är brådskande och därmed ett säkerhetsproblem. I fallet nedan är en debatt 

i Sveriges riksdag ett typexempel på hur frågan om ”integration” har fått en 

brådskande betydelse så fort ordet nämns.19 

”Mottagningssituationen måste förbättras så att det snabbare blir en riktig 

integration och så att man kommer från flyktingförläggningen till en bo-

stadsort. Här är det inte konstigare för människor som kommer från andra 

länder än för människor som flyttar inom landet.” 20

Man kan tolka det som att ”allt”, i det här fallet mottagningssystemet, måste 

förbättras. För det allra viktigaste är att integrationen går snabbt.

Säkerhetsbegreppet, det vill säga att beskriva något som ett säkerhetshot 

skapar inte en relevant situation. Det bör snarare ses som ett misslyckande att 

hantera ”normal politik” på det sättet, något som kan användas för att utnyttja 

16  Hammerstad, A. (2014) s. 23

17  Ibid s.126

18  Frontex (2014)

19  Buzan, B., Waever, O., & De Wilde, J. (1998)  s. 27

20  Stefan Löfven, partiledardebatten 14 januari 2015, anf 25
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Makthavare sätter samhället 

i ett undantagstillstånd, ”se-

curity mode”, där de politis-

ka lösningarna handlar om 

att skydda sig istället för att 

faktiskt hjälpa till.

frågor som hot för andra ändamål samt för att legitimera extraordinära åtgär-

der. Det långsiktiga alternativet borde vara att ta itu med frågor utanför ”nödlä-

get”. Att beskriva något som ett hot antyder att det finns 

traditionella säkerhetsåtgärder att hantera detta med.21 

Flyktingar som vanligtvis anses vara offer för politiskt 

förtryck, medmänniskor i behov av skydd, blir genom en 

säkerhetisering istället brottslingar, välfärdsutnyttjare 

och därför nekade att söka asyl via lagliga vägar. Länders 

respons tar sig uttryck i traditionella säkerhetsåtgärder 

som ökade gränskontroller, flyktingläger, polisiärt våld, 

taggtråd och tårgas. Makthavare sätter samhället i ett 

undantagstillstånd, ”security mode”, där de politiska lösningarna handlar om 

att skydda sig istället för att faktiskt hjälpa till.

UTGÅNGSPUNKT

Denna undersöknings utgångspunkt är alltså, grundad på de två presenterade 

teorierna, att det sker en avhumanisering av flyktingar i svenska medier. Av-

humaniseringen gäller särskilt arabiska och muslimska flyktingar. De bakom-

liggande mekanismerna utgår ifrån idén om europeisk överlägsenhet och ett 

yttre identitetshot, från en främmande och understående kultur, ”de andra”. 

Detta leder till att stater, människor och samhällen försöker skydda sig emot det 

yttre hotet. Effekterna blir en säkerhetisering och avhumanisering av flyktingar, 

artikulerad av makthavare, medier och medborgare. Konsekvenserna blir ökade 

gränskontroller, att flyktingar brottsförklaras och ett alltmer polariserat samhälle.

21  Buzan, B., Waever, O., & De Wilde, J. (1998)  s. 29
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UNDERSÖKNINGEN:  
GENOMGÅNG AV DAGSTIDNINGARNA

Den teoretiska bakgrunden, som vi presenterat i avsnittet innan, har visat att 

Europas kollektiva medvetande, politik och kultur under lång tid har varit starkt 

influerad av en orientalism. Människor från Mellanöstern har misstänkliggjorts 

i en ”vi mot dem” -föreställning, baserad på den europeiska ”rasens” och civili-

sationens påstådda överlägsenhet. I våra dagar har denna ”orientalism”, före-

trädd av främlingsfientliga- och högerextrema partier, istället tagit sig uttryck i 

ett kulturellt- och religiöst misstänkliggörande och förakt för araber och musli-

mer. Detta har resulterat i en säkerhetisering, det vill säga att flyktingar genom 

ord och språk målats upp som ett säkerhetshot i medierna och av politiker, 

vilket bidragit till att länder har slutat att tillämpa flyktingkonventionen.

Att främlingsfientliga och högerextrema partier har haft ett avhumanise-

rande förhållningssätt till flyktingar har varit tydligt sedan länge. Likaså att 

makthavare och politiker på senare tid har använt både tal och språk för att 

exempelvis legitimera starkare gränskontroller. Men i vilken utsträckning kan vi 

se samma mönster hos Sveriges största dagstidningar? Kan deras sätt att rap-

portera om flyktingar ha bidragit till att regeringen beslutade om ett ”andrum” 

i svensk asylmottagning. För att undersöka detta har vi gått igenom nyhetssek-

tionerna i Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN), Expressen och Svenska Dagbladet 

(SvD), på daglig basis under två veckors tid. 

VARFÖR VI VALDE JUST NYHETSARTIKLAR

Vi har utelämnat både ledarsidor och debattartiklar eftersom de har en ar-

gumenterande form och en opinionsbildande funktion, som läsaren oftast är 

medveten om. Vi anser att det är nyhetsartiklarna som är intressanta eftersom 

det är deras mening att på ett så opartiskt sätt som möjligt rapportera om 

verkligheten. Det är dessa delar av tidningen som läsaren har en tendens att 

ta för sanning, och inte enbart för åsikter. Nyhetssektionerna av tidningen har 

därför en stor påverkan på läsarens världsbild, attityder och ståndpunkter. Värt 

att nämna är att kommentarer och kolumner tillhörande nyhetssektionerna 
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En viktig anledning till 

varför vi väljer att utelämna 

citat, är för att helt basera 

undersökningen på journa-

listens egna ordval.

har inkluderats i undersökningen. Detta därför att de, även om det i varierande 

skala kan ha opinionsbildande element, allt jämt bör betraktas som delar av 

nyhetssektionen.

VARFÖR VI UTELÄMNADE CITAT

Undersökningen har valt att utelämna citat. Citat från ledare, representanter 

och beslutsförfattare, speglar deras enskilda åsikt och kan påverka utfallet. Van-

ligen finns det ett nyhetsvärde i att använda ett citat, vilket nödvändigtvis inte 

behöver spegla tidningens egen åsikt, utan snarare bara presenteras som en del 

av nyheten för att få del av ett helhetsperspektiv. Ett exempel på ett sådant citat 

är från DN som citerar utrikesministern Margot Wallström:

”Jag tror att de flesta känner att vi inte kan upprätthålla ett system där det 

kanske kommer 190 000 människor varje år, i längden kommer våra system 

att braka ihop.”22

Även om termen ”braka ihop” i det här fallet skulle kunna ses som ett säker-

hetsbegrepp, är det Margot Wallströms egen beskrivning 

och inte DN:s beskrivning av flyktingsituationen, och 

därmed inte relevant för denna undersökning. Dock är 

det viktigt att poängtera att detta visar att tidningar i sin 

tur kan ha en tendens att anamma samma terminologi. 

Det kan också vara tvärtom, att Margot Wallström snarare 

bekräftar det som medierna redan har förmedlat. De citat 

som kommer att nämnas i den här undersökningen är 

tidningarnas egna formuleringar och inte en specifik persons åsikt.

En viktig anledning till varför vi väljer att utelämna citat, är för att helt basera 

undersökningen på journalistens egna ordval. Hade vi valt att inkludera citat 

från reportage och intervjuer (som även de konstrueras, görs om och väljs ut av 

journalisten för att på bäst sett beskriva den typ av nyhet som hen vill förmed-

la), finns det risk för att journalisten i efterhand kan hänvisa till den person som 

citerats och inte det som hen själv har skrivit, och därmed ha ryggen fri. 

Här är ett exempel på hur ett sådant citat kan se ut.

”Han framhåller att Säkerhetspolisen och Migrationsverket i somras inled-

de ett samarbete för att i tid kunna spåra säkerhetsrisker i samband med 

asylmottagandet.” 23 

I det här fallet citerar DN Justitieminister Morgan Johansson för att rapportera 

om att det kan finnas säkerhetsrisker i samband med asylmottagandet, och att 

man försökt att hitta dessa i tid. Eftersom de hänvisar till en annan person väl-

jer vi att inte räkna med den här meningen, som annars är ett exempel på hur 

ordet ”säkerhetsrisk” skrivs ihop med ordet ”asylmottagandet”.

22  Dagens Nyheter (2015)

23  Dagens Nyheter (2015-11-21) s. 10
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UNDERSÖKNINGSPERIODEN

Undersökningen genomfördes under en kort period, mellan den 12 och 25 no-

vember 2015, två veckor innan regeringens beslut om ”andrum”. Det är viktigt 

att nämna att det var under en period då flyktingfrågan stod högt på dagord-

ningen och att en längre undersökningsperiod hade varit mer önskvärd för att 

kunna kartlägga längre tendenser. Vi vill också nämna att terrorattackerna i 

Paris ägde rum under den första veckan av undersökningsperioden. Efter detta 

dominerades nyhetsrapporteringen kraftigt av attentaten och deras efterspel, 

från att tidigare huvudsakligen ha fokuserat på flyktingsituationen. Detta påver-

kar självfallet resultatet på vår undersökning. 

 
Terrorattentaten i Paris

Den 13 november 2015 skedde sex attentat i olika delar av centrala Paris. At-

tacken beskrivs som samordnad och planerad av terrorgruppen IS. 130 personer 

dödades och ungefär 350 personer skadades. 89 av dödsoffren och ungefär 300 av 

de skadade befann sig i konsertlokalen Bataclan. Efterspelen av attacken blev att 

Frankrike införde ett undantagstillstånd i tre månader: de stängde sina gränser, 

krävde striktare regler vid in- och utresa från landet, och förde en intensiv jakt på 

gärningsmännen. Även i Sverige togs jakten på en terrorist upp. Han visade sig 

dock vara oskyldig.24

DISKURSANALYS – DET SPRÅKLIGA SAMMANHANGET

Vi har valt att använda diskursanalys som metod. Man kan sammanfatta meto-

den med att fokus ligger på hur man på olika sätt kan tolka språket, beroende 

på i vilket sammanhang och hur ord används.

Språket behöver inte nödvändigtvis vara en spegling av verkligheten utan det 

kan vara ett verktyg för att skapa en egen ”sanning”. Man utgår ifrån att språket 

som används i en text ger makten att konstruera en föreställning av ”sanning-

en” för läsaren. 

Ett stort fokus inom diskursanalysen är makt och maktrelationer. För att 

förstå betydelsen av vad det är vi säger, i vilket sammanhang och hur (i vilken 

kontext) vi säger något, behövs en analys av maktrelationerna mellan de inblan-

dade aktörerna. Utöver detta så gör vi också en analys av de normer och värde-

ringar som kontexten och maktrelationerna inbegriper. 

En stor förtjänst med diskursanalysen som metod är just dess fokus på språ-

ket. Det är särskilt relevant för vår undersökning. Att analysera, och kritisera, 

det som uttrycks i en text, själva grunden för diskursanalysen, är precis vad vi 

tänker göra med de största svenska dagstidningarna. Dessutom lägger vi stort 

fokus på maktrelationer, identiteter, normer och värderingar. Det är extra viktigt 

när mediernas terminologi och attityder till flyktingar skall undersökas.25

24  Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 13-22 november 2015

25  Bergström, G. & Boréus, K. (2005) s. 305
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ORDEN VI VALDE OCH VARFÖR

Till vår undersökning har vi skapat en ordlista. Vi har valt att inte ta med rena 

ekonomiska termer, varken positiva, som ”investering” och ”vinst”, eller negati-

va, som ”kostnad”. Det är för att de behandlar en annan aspekt av flyktingmot-

tagande, de rent samhällsekonomiska effekterna. Vår undersökning handlar 

snarare om synen på människan. 

Vissa av orden har en allmänt negativ klang, andra inte. I likhet med Anne 

Hammerstads argument som säger att en fråga eller ett problem inte behöver 

uttryckas som ett direkt hot för att avhumanisera flyktingar,26 har även vi valt 

att inte fokusera på ord som direkt uttalar ett slags säkerhetshot, till exempel 

”flyktingar är en säkerhetsrisk”. Istället har vi använt oss av mer abstrakta sä-

kerhetsbegrepp som ”illegal”, ”mass-” och ”kollaps”. Detta är i linje med diskur-

sanalysens ramverk, som lägger tyngd på den kontext som ett ord uttrycks i. Ett 

ord som ”mass-” behöver inte nödvändigtvis vara säkerhetsladdat, men i sam-

band med ordet flyktingkris kan det bli ett avhumaniserande begrepp. Listan på 

ord är sammansatt av rapportens författare, efter att vi vid olika tillfällen stött 

på dem i massmedier.

1. Katastrof

2. Flyktingkris

3. Problem

4. Belastning

5. Tryck

6. Press

7. Volymer

8. Mass-

9. Våg

10. Hot

11. Illegal

12. Kollaps

13. Flöde

När vi sökte igenom dagstidningarnas nyhetssektioner efter de här orden så 

inkluderade vi också andra ordklasser av samma term. Till exempel inkluderar 

vi ”belastar” i termen ”belastning” och ”braka ihop” i termen kollapsa. 

För att vara tydliga med i vilket sammanhang vi väljer att notera något av 

de ord som finns med i ordlistan så ger vi ett exempel. I det här fallet handlar 

det om en specifik artikel i Expressen som handlar om flyktingars situation i 

Jordanien. Här används ordet ”illegal” åtta gånger i texten. Vi väljer att notera 

det bara en gång. 

26  Hammerstad, A. (2014) s. 126
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Att ord som illegal ofta 

nämns tillsammans 

med ord som flyktingar 

är mycket problema-

tiskt, eftersom läsaren 

enkelt kan börja för-

knippa de två orden 

med varandra. 

”800 000 syrier lever oregistrerade i Jordanien – tvingas jobba illegalt.”27

”Resten är syrier som redan arbetade här när kriget började eller, som den 

stora majoriteten, flyktingar som lever illegalt i landet”.28

 
I den första meningen talas det om att flyktingar jobbar illegalt. Artikeln för-

medlar en humanistisk bild av flyktingar och beskriver de svåra förhållanden 

många syriska flyktingar i Jordanien lever under. Många tvingas därför till arbe-

te under dåliga villkor, just för att de inte har velat eller kunnat registreras som 

flyktingar hos UNHCR (FN:s flyktingorgan). Att ord som 

illegal ofta nämns tillsammans med ord som flyktingar är 

mycket problematiskt, eftersom läsaren enkelt kan börja 

förknippa de två orden med varandra. Trots det valde vi att 

inte räkna med illegalt just den gången, eftersom det syfta-

de på ”illegala jobb” och inte ”illegala flyktingar”.  

I den andra meningen skriver journalisten däremot att 

flyktingar ”lever illegalt i landet”. Det stämmer inte efter-

som flyktingkonventionen tydligt säger att ingen flykting 

är illegal. Den beskrivning som journalisten istället borde 

använda är ”inte är registrerade hos UNHCR”. Den skillna-

den är viktig, eftersom människor på flykt beskrivs som illegala. Detta språk-

bruk avhumaniserar flyktingar och bidrar till att samhället i det långa loppet 

inte kommer att vilja hjälpa till.

I de fall där vi har varit osäkra, har vi valt att inte registrera orden. Till exempel: 

”Skräcken är en dominoeffekt som får hela asylpolitiken  

att rasa ihop” (kollapsa).29

Artikeln beskriver hur olika EU-länders ageranden i asylpolitiken, den ”skräck” 

de känner, och hur ökade gränskontroller kan leda till att asylpolitiken rasar 

ihop. Man skulle kunna tolka det ytterligare och hävda att det är ”skräcken” för 

”flyktingströmmen” som bidrar till att EU-länder skapar en ”dominoeffekt” och 

får hela asylpolitiken att ”rasa ihop”. Men eftersom vi var osäkra på om den se-

nare tolkningen är rätt så har vi valt att inte notera ordet ”rasa ihop” i just den 

meningen.

27  Expressen (2015-11-13) s. 14

28  Ibid

29  Dagens Nyheter (2015-11-13) s. 12
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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

12 Aftonbladet
Torsdag 12 november 2015

KRISENS 
KONTINENT

FLYKTINGKRISEN12 Aftonbladet
Torsdag 12 november 2015

STORBRITANNIEN
n Folkomröstning om EU-medlemskapet se-
nast 2017. Premiärminister David Came-
ron ställer hårda krav för att vilja stanna. 
Storbritannien står utanför Schengen 
och är i praktiken stängt för flyktingar.

CEUTA OCH MELILLA
n De båda spanska enklaverna i nordvästra Afrika är moder-
na fort skyddade av dubbla stängsel med taggtråd. Trots det 
har migranter vid flera tillfällen lyckats storma gränsen.

FRANKRIKE- 
CALAIS
n Runt 6 000 migranter le-
ver under usla förhållanden 
i ett flyktingläger. Många 
försöker hoppa på lastbilar 
för att ta sig till Storbritannien.  
I tisdags drabbade flyktingar  

samman med fransk polis.

MALTA
n Malta har vid 
 sidan av Lampedu-
sa varit det vanli-
gaste målet för 
människosmugg-
larnas båtar från 
Afrika. Migranter 
lever i baracker 
omringade av tagg-
tråd.

ITALIEN/LAMPEDUSA
n Tusentals flyktingar har de senaste åren drunknat i vattnen 
utanför Lampedusa på färden från Afrika till Europa. Här finns 
ett av EU:s nya mottagningscenter, det andra ligger på Lesbos.

TYSKLAND
n Har tagit emot i särklass 

flest flyktingar i EU men stramar nu 
snabbt åt sin politik. Tyskland kommer 
åter att börja skicka tillbaka syriska 
flyktingar till första EU-land. Förbunds-
kansler Angela Merkel har lett an-
strängningarna för en EU-gemensam 

politik, men ifrågasätts allt mer på 
hemmaplan.

SLOVENIEN
n Har tagit emot tiotusentals 
flyktingar sedan Ungern 
stängde sin gräns. Slovenien 
kan inte hantera situationen 
och flyktingar tvingas sova 
under bar himmel. I veckan 
började Slovenien bygga ett 
eget taggtrådsstängsel längs 
gränsen mot Kroatien.

Genomfört

Planeras

Diskuteras

TECKENFÖRKLARING
Stängda gränser

Flyktingläger

n n Flyktingkatastrofen har 
fått hela Europa att skaka.

n n Nya kriser blossar 
upp i land efter land.

n n Desperata regeringar reser taggtrådsstängsel för att mota bort männ-
iskor – men någon hållbar lösning finns inte i sikte. Text: Staffan Lindberg

4 Dublinför-
ordningen är 

en överenskommel-
se mellan EU-länder-
na. Förordningen 
styr vilket land som 
ansvarar för att prö-
va en asylansökan.

4 Enkelt uttryckt innebär den att en asyl-
sökande ska registreras i det första EU-

land han eller hon kommer till. Där ska sedan 
asylansökan prövas. Vanliga förstaländer är 
Grekland och Italien dit många asylsökande 
kommer först. Om en asylsökande har familj eller 
uppehållstillstånd i ett annat EU-land än första-
landet kan asylansökan prövas där.

4 I augusti i år be-
stämde Tyskland att 

Dublinförordningen inte 
skulle gälla flyktingar från 
Syrien. De skulle inte skick-
as tillbaka till förstalandet. 
Deras asylansökningar 
skulle prövas i Tyskland.

4  Under hösten har Dublinför-
ordningen också satts ur spel då 

flera sydeuropeiska länder slutat regi-
strera asyl sökande. Då har inget första-
land funnits att skicka dem till. Många 
asylsökande har heller inte velat regi-
streras i länder där de vetat att deras 
chanser att få asyl skulle vara små.

4  Det senaste beslutet från 
Tyskland innebär att även 

flyktingar från Syrien ska skickas 
tillbaka till respektive förstaland. 
Frågan är om den praktiska konse-
kvensen blir så stor. Grekland, dit 
de flesta asylsökande från Syrien 
kommer, ska fortsatt undantas.
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RESULTAT

Här presenterar vi resultaten av vår genomgång av Sveriges fyra största dagstid-

ningar. Vi har valt att dela upp resultaten i sex delar: 

Den första är en sammanställning av antalet artiklar och det övergripande 

intryck vi fick. Den andra delen handlar om våra utvalda ord och i vilket samman-

hang vi hittade dem. Den tredje delen beskriver några tendenser som vi hittade i 

tidningarna. De tre sista delarna går igenom teorin i förhållande till tidningarnas 

rapportering om flyktingsituationen.

”FLYKTINGKRISEN” DOMINERADE NYHETSFLÖDET

Det är viktigt att återigen poängtera att undersökningen genomfördes under en 

begränsad period på två veckor. Under den här perioden dominerades nyhets-

flödet av två ämnen: flyktingar och terrorattentaten i Paris30. Samtliga tidningar 

använde sig av ordet ”flyktingkrisen” för att rapportera om flyktingar. Nedan följer 

en tabell som sammanställer nyhetsrapporteringen:

TABELL 1. Tabell 1: ”Flyktingkrisen” i svenska medier 

Antal gånger man 

nämnt ordet:  

”Flyktingkris”*

Antal mittuppslag 

med ”Flyktingkrisen” 

som tema

Antalet artiklar 

under temat:  

”Flyktingkrisen”

Aftonbladet 26 6 13

Expressen 36 8 20

Svenska  

Dagbladet
25 6 13

Dagens Nyheter 55 9 30

Totalt: 146 29 76

*Vi har endast räknat med ordet ”flyktingkris” om det hittats i nyhetssektionen. De gånger ordet citerats har 
vi inte valt att räkna med det.

30  DN använde sig av ”Attentaten i Paris”, ”Terrorn i Paris”, ”Hotet mot Sverige” och ”Terrorhotet” som 
rubriksättningar. SvD beskrev det som ”Terrordåden i Paris, ”Det höjda terrorhotet eller ”Terrorjakten 
i Europa”. Aftonbladet beskrev det som ”Terrorn i Paris” och ”Terrorhotet”. Expressen beskrev det som 
”Terrorhotet” och ”Terrorattentatet”.
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Det rådde inget tvivel i tid-

ningarnas rapportering om 

att det var Sverige som led 

av ”kris”, inte flyktingarna. 

Det rådde inget tvivel, i tidningarnas rapportering, om att det var Sverige som 

led av ”kris” och inte flyktingarna. Sett från tabellen användes ordet ”flykting-

kris” i genomsnitt 10 gånger per dag. En majoritet av de artiklarna som stod un-

der temat ”flyktingkrisen” handlade om krisen i Sverige 

och inte om krisen som flyktingarna kommer ifrån. Här 

sticker SvD och möjligen DN ut. SvD hade den 11 novem-

ber ett långt reportage under temat ”flyktingkrisen”. Här 

beskrev man de flyktingar som har kommit till Lesbos, 

vilket ändrade fokus från situationen i Sverige. DN hade 

en artikel om situationen för afghanska flyktingar i Iran. 

Expressen hade flest artiklar om flyktingsituationen utan ett ”Sverigefokus”, 

dock inte under temat ”flyktingkrisen”. De stod istället under vinjetten ”Geo”. 

Den första artikeln handlade om flyktinglägret Zaatari i Jordanien och den an-

dra om flyktingar som arbetar ”illegalt” i Jordanien. Utöver detta så hade de två 

långa reportage om kriget i Syrien, som många flyktingar i dag kommer ifrån.

Utöver det som redovisats i tabellen ovan förekom fler artiklar om flyktingar 

men som nödvändigtvis inte skrevs under temat ”flyktingkrisen”. För att enkelt 

sammanfatta det hela skulle man kunna säga att Aftonbladet totalt hade 14 ar-

tiklar (i genomsnitt en per dag), Expressen 29 artiklar (i genomsnitt två per dag), 

SvD hade 33 artiklar (i genomsnitt två per dag) och DN31 hade 39 nyhetsartiklar 

(i genomsnitt 3 per dag) som handlade om flyktingar under den undersökta 

perioden.

Nyhetssektionen dominerades av ”flyktingkrisen” fram till attacken i Paris 

den 13 november 2015. Efter attacken svängde fokus från ”terrorhotet”, till att 

gradvis handla om ”flyktingkrisen” igen. Det här syntes även i antalet artiklar 

som publicerades. Inga nyhetsartiklar om ”flyktingkrisen” hittades i Aftonbla-

det mellan den 16 och 19 november. Inte heller i Expressen mellan den 15 och 

17 november. Nyhetsrapporteringen om flyktingar minskade för både SvD och 

DN, men båda tidningarna fortsatte att rapportera om ”flyktingkrisen” även om 

dagordningen nu hade ändrats till att handla om terrorattentaten i Paris. Den 13 

november hade DN till exempel åtta nyhetsartiklar som handlade om ”flykting-

krisen”. Den 15 november hade man bara en artikel och den 19 november hade 

man ingen artikel alls. 

För att illustrera vilka nyheter som dominerat mest under undersökningspe-

rioden kan man titta på tidningarnas förstasidor. Både Aftonbladet och Expres-

sen hade liknande förstasidor, där man under tre dagar hade förstasidor med 

”flyktingkrisen” som huvudnyhet och sju förstasidor med terrorn i Paris som 

huvudnyhet. SvD hade fyra respektive åtta förstasidor och DN fem respektive 

åtta förstasidor. För att enkelt sammanfatta kan man säga att nyheterna om 

terrorattentaten i Paris och dess efterverkningar dominerat mest under den 

undersökta perioden. Trots det verkade Sverige fortfarande vara i en flyktingkris 

(se längre ner).

31  DN tenderade att skriva nästan alla sina artiklar om flyktingar under temat ”flyktingkrisen”. Läsa-
ren kan på så sätt enkelt navigera i tidningen och på förhand veta vad artikeln ska handla om.
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TOTALT ANVÄNDA ORD

Här följer en sammanställning av dagstidningarnas antal användningar av våra 

utvalda ord. Lägg märke till att orden bara har registrerats om de har nämnts i 

sammanhang med flyktingar och flyktingmottagande.

TABELL 2. Antalet använda ord (12–25 november 2015)

Uttryck:
Dagens  

Nyheter

Svenska 

Dagbladet
Aftonbladet Expressen

Flyktingkris 55 25 26 26

Tryck 8 1 4 3

Våg 8 1 1 1

Flöde 1 4 3 4

Kollaps 1   7

Press 5   2

Hot 2  2 2

Illegal 2   3

Belastning 2 1 1 1

Katastrof   4  

Volymer  1  1

Problem    1

Mass- 1   

Totalt 85 33 41 51

Under perioden fick vi ihop 210 träffar på uttryck från vår ordlista. Det är i ge-

nomsnitt femton ord per dag. Resultatet hade blivit ännu tydligare om inte ter-

rorattentaten i Paris och deras efterspel hade ägt rum. Vi utgår ifrån att antalet 

träffar gick ner på grund av det minskade antalet nyhetsartiklar i ämnet. 

Det är tydligt, av sammanställningen ovan, att spridningen är tämligen stor 

mellan de ord som används hos dagstidningarna. Utöver SvD, som är undan-

taget som sticker ut, har de andra tidningarna gemensamt att de använder 

flertalet ord som är avhumaniserande när de refererar till flyktingar och dessas 

situation. Allra sämst var DN i antalet registrerade uttryck. Trots att DN och SvD 

hade en liknande nyhetsbevakning om ”flyktingkrisen”, med 33 artiklar för SvD 

och 39 för DN, registrerades nästan tre gånger så många avhumaniserande ord 

i DN som i SvD. Expressen hade om man tar bort ordet ”flyktingkris” nästintill 

dubbelt så många avhumaniserande ord som Aftonbladet.
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Ord som ”tryck”, ”våg” och ”press” har stor spridning, och används för att 

framställa de nyanlända flyktingarna som avhumaniserade objekt som skapar 

problem för mottagarlandet. 

Andra ord som använts flera gånger är ”katastrof” (använt av Aftonbladet 

fyra gånger) och ”kollaps” (använt av Expressen sju gånger). De syftar på att det 

svenska samhällssystemet har, eller är på väg att, braka ihop efter att ha tagit 

emot för många flyktingar. Här under syns några exempel på de mest använda 

orden i sina sammanhang.

Hot

”Flyktingmottagandet hotar statligt utgiftstak.”32 

”Ännu är det dock alldeles för tidigt att blåsa faran över. Regeringen får vara 

beredd att vid behov begära en höjning av utgiftstaket, under hänvisning till 

Sveriges exceptionella flyktingsituation.”33

”Nytt larm: Hot om en systemkollaps. Myndighet varnar för fortsatt flyk-

tingström”34

Kollaps

”När Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i dag varnade för att 

Schengenavtalet om fri rörlighet inom Europa är på gränsen till total kol-

laps så är det inget skämt. Tusk hänvisade till Sveriges beslut att införa 

gränskontroller mot andra EU-länder samt upptrappade kontroller i Tyskland 

och Slovenien, och han har rätt när han beskriver ett system under ”enorm 

press” på grund av den pågående flyktingkrisen.”35 

”Nu går larmet: Sverige kan inte ta emot fler flyktingar och delar av sam-

hällssystemet håller på att kollapsa.”36 

Tryck

”Flera kommuner och Migrationsverket deklarerar nu att de inte längre 

klarar trycket från en kris som inte visar några tecken på att mattas av eller 

upphöra.”37 

”Men att det flyktingtrycket skulle minska så mycket att det inte krävs fler 

åtgärder bedöms som osannolikt.”38

32  Dagens Nyheter (2015-11-24) s. 16

33  Dagens Nyheter (2015-11-24) s. 16

34  Expressen (2015-11-19) s. 26

35  Expressen (2015-11-13) s. 11

36  Expressen (2015-11-19) s. 26

37  Dagens Nyheter (2015-11-13) s. 8

38  Dagens Nyheter (2015-11-24) s. 14
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”Den senaste tiden har antalet flyktingar som kommer till Sverige minskat 

något, men trycket är fortfarande hårt.”39

”Men personer som registrerats eller har vistats i andra EU-länder ska få sin 

asylansökan prövad där och inte i Sverige. De borde kunna få besked om av-

visning betydligt tidigare än i dag och därmed minska trycket mot Sverige.”40

Våg

De har kommit i flera stora flyktingvågor från ett Afghanistan som har 

utsatts för upprepade invasioner, ockupationer och inbördeskrig under 35 års 

tid.”41

”En stor del av de som kommit hit under höstens stora flyktingvåg omfattas 

av beslutet.”42 

”Vilken effekt gårdagens besked får på flyktingvågen lär ingen veta.”43

”Vi som medborgare meddelades alltså på detta subtila sätt att flyktingvå-

gen kunde bli dyr. Och att mottagningen inte skulle kunna vara lika generös 

som tidigare.”44

Press

”Mer och mer har tagits från biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmot-

tagandet. I år handlar det om över 20 procent och nästa år fortsätter pressen 

på statsbudgeten att vara stor.”45

”Sammanhållningen inom EU pressas nu till bristningsgränsen av flykting-

krisen.”46  

Belastning

”Gårdagens dramatiska besked måste tolkas som att regeringen i praktiken 

har gett upp förhoppningen om avlastning från övriga EU-medlemmar.”47

”EU:s omfördelningsprogram handlar om att avlasta länder i EU:s ytterkan-

ter som är första ankomstplats för migranter.”48

39  Dagens Nyheter (2015-11-25) s. 10

40  Dagens Nyheter (2015-11-25) s. 9

41  Dagens Nyheter (2015-11-14)

42  Dagens Nyheter (2015-11-25) s. 9

43  Expressen (2015-11-25) s. 9

44   Aftonbladet (2015-11-25) s. 8

45  Dagens Nyheter (2015-11-24) s. 8

46  Dagens Nyheter (2015-11-24) s. 9

47  Dagens Nyheter (2015-11-25) s. 8

48  Svenska Dagbladet (2015-11-13) s.10
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”Hela hösten har hans lösning handlat om att få EU att åstadkomma en 

jämnare fördelning av flyktingbördan.”49

”Ett första steg i ett försök att få till en automatisk fördelningsnyckel som 

skulle sprida bördan till alla EU-länder.”50

STRÖMMAR, MIGRANTER OCH KONTROLL 

Strömmen av flyktingar tycks aldrig sina

Ordet ”flyktingkris” blev det ord som, under hösten och under den specifika un-

dersökningsperioden, definierade rapporteringen av flyktingsituationen. Många 

människor har uppmärksammat att det kan vara problematiskt, bland annat 

författaren Theodor Kallifatides som den 10 november 2015 tweetade:

”Jag förstår inte riktigt hur den flyktingtragedi vi bevittnar debatteras som 

ett större problem för oss än för alla som genomlever den.”

Den ständiga rapporteringen av ”kris” ingav känslan att Sverige, och inte flyk-

tingarna, var under ett slags hot. Det här gav ett brådskande inslag i debatten 

om flyktingar och gjorde frågan som överordnad all annan politik. Vi såg ett 

annat oroväckande mönster i rapporteringen om ”flyktingkrisen”, ordet ”ström”. 

Nedan följer några exempel.

”Vad gör regeringen om inte heller det här stoppaketet stryper flykting-

strömmen?”51 

”Bussar med nya asylsökande anländer i en strid ström.”52

”Flyktingarna fortsätter att strömma in i Sverige trots id-kontroll på båtarna 

och tillfällig gränskontroll i landets södra delar.”53 

”De enorma flyktingströmmar som rör sig mot och inom EU-länderna kräver 

allt större resurser för att hanteras, och i går tvingades Sverige ställa sig till 

den växande skaran av medlemsländer som inför gränskontroller för att ett 

mer ordnat mottagande och bromsa flödet.54

49  Expressen (2015-11-25) s. 9

50  Aftonbladet (2015-11-12) s.13

51  Aftonbladet (2015-11-25) s. 8

52  Dagens Nyheter (2015-11-15)

53  Aftonbladet (2015-11-19) s. 20

54  Expressen (2015-11-12) s. 8
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Trots intentionen med 

vissa ”humana artiklar”, 

där journalisten be-

skriver flyktingar utan 

tak och sovplatser, eller 

barn som fryser, förstörs 

ofta budskapet av just 

ordet ”flyktingström”.

”Strömmen av flyktingar som ska sova sin första natt i Sverige tycks aldrig 

sina.”55

”… det kommer att bli ännu värre om inte flyktingströmmen avtar. Allvarli-

gare än så kan det knappast bli. Regeringen måste faktiskt göra något.”56

Ordet ström i samband med flyktingar, asylsökande och migranter förekom 26 

gånger under denna period i DN:s rapportering, 13 gånger i SvD och fem respek-

tive sex gånger i Aftonbladet och Expressen.

I många fall har man politiserat och säkerhetiserat ordet så till den grad att 

läsaren omedelbart förstår att något är brådskande och akut. Det var väldigt 

tydligt att politiseringen skedde under en längre tid, långt innan den här under-

sökningen gjordes, och är därför inte nödvändigtvis en slutsats vi kan dra från 

just den här undersökningen. Vid ett tillfälle använde DN ”Flyktingströmmen” 

som tema istället för ”Flyktingkrisen”, vilket visar att ordet 

fått en överordnad ställning.57 Trots intentionen med vissa 

”humana artiklar”, där journalisten beskriver flyktingar utan 

tak och sovplatser, eller barn som fryser, förstörs budskapet 

ofta av just ordet ”flyktingström”. SvD har i detta avseende 

lyckats bättre och undvikit ordet i större grad.

Det här bekräftar Buzan, Waever och De Wildes argument 

som säger att säkerhetseringen i vissa fall blivit så etable-

rad och institutionaliserad att konstant drama inte alltid 

behöver vara närvarande.58 Ibland räcker det med att man 

bara säger ordet, för att samhället direkt ska förstå att det 

är brådskande och därmed ett säkerhetsproblem. Precis som ordet ”integration” 

har ordet ”flyktingström” blivit ett sådant ord. 

Kontroll betyder egentligen icke-kontroll

Ett annat ord som ofta användes var ordet ”kontroll” (inte samma som 

”gränskontroll”). Nedan följer några exempel:

”Kontrollera migrantströmmarna.” 59 

”Här kontrolleras Löfvens krissverige.”60 

”De senaste veckorna har flyktingströmmen till Sverige fortsatt på mycket 

höga nivåer. Enstaka veckor har fler än 10 000 människor sökt asyl i Sverige. 

55  Aftonbladet (2015-11-12) s. 10

56  Aftonbladet (2015-11-19) s. 19

57  Dagens Nyheter (2015-11-21) s. 18

58  Buzan, B., Waever, O., & De Wilde, J. (1998)  s. 27

59  Dagens Nyheter (2015-11-13) s. 15

60  Expressen (2015-11-12) s. 1
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ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne
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För att få kontroll över situationen i Skåne införde regeringen gränskontrol-

ler för snart två veckor sedan.”61

Kravallgrindar har ställts upp inne i mässan för att hålla ordning på kön till 

bussarna. 62

”Stängsel som ska bromsa flödet av migranter in i Slovenien… Åtgärderna 

kommer två dagar efter det att den slovenska regeringen sagt att kontrollen 

av gränsen mot Kroatien ska stärkas…”63

”Bilden av kaos i den svenska flyktingpolitiken förstärktes. Det är oroväckan-

de signaler. Vi har inte kontroll över vilka som kommit in i landet och varför. 

Vi har heller inte kontroll över vad som händer dem när de väl finns här och 

har registrerats. Inte ens fast de är minderåriga.”64

Trots att det är det bara är 4,1 kilometer från danska Helsingör till Helsing-

borg och att resan bara tar 20 minuter kontrolleras gränsen knappt. När 

passagerarna väl når Sverige består gränsbevakningen kvällstid av så lite 

som två poliser, under dagen fyra.65

”Känslan är att EU inte har någon som helst kontroll på flyktingsituationen 

och att det snart kan gå riktigt illa.”66

Enligt forskaren Anne Hammersted är detta ett konkret exempel på hur man 

genom språket formar flyktingar, migranter och asylsökande till ett säkerhets-

hot.67 Citaten syftar på att något (flyktingströmmen) är okontrollerad, och att 

den därför måste kontrolleras, annars kan något ”gå riktigt illa”. Motåtgärderna 

blir ökade gränskontroller och då är risken stor att den humanitära aspekten i 

situationen försvinner. Följande citat, som är taget ur DN:s nyhetsflöde, beskri-

ver konsekvenserna av vad ordet ”kontroll” kan leda till.

”Myndigheterna ges möjlighet att kontrollera om asylsökande har egna eko-

nomiska medel, genom att visitera dem och söka igenom deras packning.”68 

Att som asylsökande ha något av värde och inte genast visa upp det blev 

plötsligt skumt. Nu måste vi kontrollera dem även där. Ju oftare ordet ”kontroll” 

används desto mer kommer vi att försöka ”kontrollera” ”situationen”. 

61  Dagens Nyheter (2015-11-24) s. 14

62  Dagens Nyheter (2015-11-25) s. 9

63  Svenska Dagbladet (2015-11-12) s. 24

64  Expressen (2015-11-12) s.13

65  Expressen (2015-11-14) s. 14

66  Aftonbladet (2015-11-12) s.13

67  Hammerstad, A. (2014) s. 126

68  Dagens Nyheter (2015-11-14) s. 12
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Migranter och flyktingar 

skall inte ses som synonymt 

med varandra. 

Migranter och flyktingar är inte samma sak

Slutligen vill vi visa på ett annat mönster i nyhetsrapporteringen av ”flykting-

krisen”. Det är ordet ”migrant” eller i vissa fall ”migrationsströmmar”. Just det 

här ordet belyser den allmänna definitionen om människor som rör på sig. 

Därför är det vanligt att flyktingar även kallas för migranter. I det debattklimat 

som råder i dag är detta dock inte passande längre. Migranter och flyktingar 

skall inte ses som synonymt med varandra. Det är av yttersta vikt att separera 

dessa två begrepp och enbart skriva flyktingar när det rör 

sig om flyktingar.  

Ordet ”flykting”, någon som flyr från något hemskt (allt 

som oftast krig eller politiskt förtryck) framkallar ofta 

sympati hos läsaren, och försvårar en avhumanisering. 

Ordet ”migrant”, däremot, framkallar istället bilden av 

en person som vill pröva lyckan i ett nytt land, någon som vill tjäna mer pengar, 

och förbättra sina livschanser. 

Den riktiga avhumaniseringen av flyktingar är därför när tidningar och andra 

politiska aktörer beskriver flyktingar som migranter, vilket är en anledning till 

att många läsare ser de två termerna som synonyma med varandra. Om det här 

fortsätter är risken stor att ordet ”flykting” i framtiden enbart framkallar bilden 

av en migrant, det vill säga en person som flyttar för att söka lyckan i ett annat 

land, oavsett om rätt ord nu används. Här är några exempel på hur man har 

använt sig av ordet ”migrant” i nyhetsrapporteringen om ”flyktingkrisen”.

”Hundratals människor sitter fast i gränstrakter på Balkan, efter att flera 

länder meddelat att de ska stoppa passagen för alla migranter utom för dem 

som flyr ”från länder där det pågår väpnade konflikter”.”69 

”För 2016 räknar ESV med att hela 36 procent av biståndsanslaget kommer 

att användas för att täcka migrationsutgifter, men ser utrymme för reger-

ingen att vid behov gå ännu längre.”70

”Men i den rådande situationen, när Sverige är utsatt för terrorhot och nyan-

lända migranter inte får tak över huvudet, spelar sådana verbala störningar 

ingen roll.”71 

Har stärkt bevakningen vid sin gräns mot Österrike för att få bättre kontroll 

över flödet av migranter.”72

I alla dessa fall har det egentligen talats om flyktingar. Indirekt sänder det sig-

nalen att personen är en börda för samhället och vistas i EU på ett olagligt vis. 

69  Dagens Nyheter (2015-11-20)

70  Dagens Nyheter (2015-11-24) s. 16

71  Svenska Dagbladet (2015-11-19) s. 11

72  Expressen (2015-11-1) s. 9
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”FLYKTINGKRISEN” OCH ORIENTALISM

För att återknyta till den första teorin i den här undersökningen, orientalismen, 

så har vi valt ut några meningar som visar på både hur flyktingar från Mellan-

östern målas upp som främmande, men också hur vissa journalister och texter 

spär på föreställningen om hur något oberäkneligt, som inte är som vi, ”de 

andra” hotar ”oss” i Väst.  

”Knytnävsslaget träffar mannens näsa och det kraschar högt. Två män slår 

på varandra i lunchkön som är hundratals meter lång och förvirrande nog 

löper från två håll. De starka tränger sig för att få en brödbit och spaghetti 

som serveras helt ideellt. Slagskämparna hetsas av barska mansröster inn-

an de lyfts ut. Många har inte ätit på snart 8 timmar.”73 

”Fem andra män med aggressiva röster i svarta skinnjackor vrålar på ara-

biska att folk måste sätta sig, vevar med armarna och allt känns förvirrat 

och aggressivt.”74

De här två citaten är tagna från ett långt reportage som handlade om flyktingars 

inhumana situation på ön Lesbos. Reportaget gav en humanistisk bild av situ-

ationen och det var lätt att känna medlidande med de människor som var fast 

på ön. Men så kom dessa två meningar. Båda är högst irrelevanta för det som 

artikeln vill förmedla. Troligtvis var intentionen med båda meningarna att visa 

hur törst, trötthet, hunger och oro kan frambringa det onda i människor. Ord 

som ”arabiska” ”aggressiva röster” och ”svarta skinnjackor” var inte nödvändiga 

för att förmedla denna typ av information. Båda meningarna visar en tendens 

att ha anammat en slags orientalism.

”Det finns naturligtvis inga skäl att ifrågasätta morgondagens beslut. Det 

blir ändå ett verktyg för att ta reda på vilka som kommer till landet med 

ärligt uppsåt. De som inte har rätt att vara här, kommer att avvisas.”75 

”Men när gränserna är öppna i EU är det många som har passat på. Det 

visar inte minst de flyktingar som vandrar från land till land när villkoren 

inte passar dem.”76

Båda meningarna beskriver flyktingar med misstänksamhet. Journalisten vågar 

inte riktigt lita på att de är människor med ”rätt intentioner” som kommer till 

Sverige.

 ”FLYKTINGKRISEN” OCH SÄKERHETISERING

Den andra teorin säger att sättet vi talar om, och beskriver flyktingar på, i 

73  Svenska Dagbladet (2015-11-12) s. 9

74  Svenska Dagbladet (2015-11-12) s. 10

75  Expressen (2015-11-12) s. 11

76  Expressen (2015-11-12) s. 13
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sin tur påverkar hur vi väljer att reagera på dem. Här trodde vi därför att mer 

abstrakta säkerhetsord som ”illegal” och ”våg” skulle förekomma frekvent (se 

tabell 2) tillsammans med ordet flyktingar. Som tidigare nämnt såg vi också hur 

orden ”kontroll” och ”ström” bidrog till att säkerhetisera flyktingar. Vad vi inte 

trodde skulle förekomma var direkta ”säkerhetsladdade” ord som ”säkerhets-

risk”. Nedan kommer därför några meningar som vi tolkar som att vi hade fel. 

Samtliga meningar, förutom en, är tagna från Aftonbladet.

”Flyktingar väller över gränsen, de tvingas sova på golvet hos myndigheter, i 

tält eller i värsta fall under bar himmel.”77 

”De båda spanska enklaverna i nordvästra Afrika är moderna fort skyddade 

av dubbla stängsel av taggtråd. Trots det har migranter vid flera tillfällen 

lyckats storma gränsen.”78 

Att ”storma en gräns” anspelar på en aggressionshandling, för vissa människor 

skulle det till och med associeras med en krigs- eller brottsakt. Utifrån den 

information som finns tillgänglig, och den rapportering som ska förmedlas av 

artikeln, är det vare sig nödvändigt, relevant eller substantiellt att på detta vis 

avhumanisera och misstänkliggöra människor.

”Den inre säkerheten har, såvitt bekant, inte varit utsatt för utmaningar av 

den här storleken någon gång i modern tid. Liv och hälsa står på spel. Och 

det kommer att bli ännu värre om inte flyktingströmmen avtar.”79

Det svenska samhället, refererat till som den ”inre säkerheten”, påstås vara 

satt under kraftigt hot. Hotet utgörs av något yttre, inkräktande - nämligen en 

”ström” av flyktingar. Citat visar än en gång hur ordet ”flyktingström” alltmer 

börjar associeras med något dåligt.

Det här citatet skrevs efter att Myndigheten för Samhällsskydd och bered-

skap, MSB redovisat en lägesbedömning av ”flyktingkrisen” och regeringen kort 

efter valde att införa en rad olika åtgärder för att minska antalet flyktingar som 

söker asyl i Sverige. Enligt den ursprungliga texten som Myndigheten själva 

presenterade stod det:

”Även med aktörernas nu vidtagna åtgärder föreligger stora utmaningar för 

värnandet av målen för vår säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa 

samt samhällets funktionalitet”80

Som det står i citatet stod liv och hälsa samt samhällets funktionalitet inför en 

rad olika ”utmaningar”. I Aftonbladets rapportering, här ovan, har det ändrats 

77  Aftonbladet (2015-11-13) s. 9

78  Aftonbladet (2015-11-12) s. 12

79  Aftonbladet (2015-11-19) s. 20

80  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015) 
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till att handla om att ”liv och hälsa står på spel”. En annan viktig aspekt i MSB:s 

rapportering är att myndighetens ansvarsområden inkluderar alla människor 

som befinner sig inom Sveriges gränser. När MSB rapporterar om att vår säker-

het står för stora utmaningar inkluderar det även de flyktingar som under de 

senaste månaderna tagit sig till Sverige. Människor som nu kanske saknar tak 

över huvudet eller inte har tillgång till fullständig vård. I det här fallet gäller de 

beskrivna utmaningarna främst dessa individer och inte den vanliga ”svens-

ken”, vilket inte alls framgår i Aftonbladets rapportering. Istället ger citatet 

intrycket av att det finns ett yttre hot mot den gemene svenskens säkerhet. 

Så här valde Aftonbladet att referera till MSB:s rapportering:

”Flyktingarna strömmar in i Sverige och det syns inga tecken på att de asyl-

sökande skulle bli färre. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger 

varje vecka en bild av läget. Två av Sveriges mål för inre säkerhet: att värna 

människors liv och hälsa och att samhället fungerar, står nu på spel enligt 

MSB.81 

Man kan tycka att det här ger en helt felaktig bild av vad MSB ursprungligen 

försökte förmedla. Här är en annan mening från samma sida som nämner själv-

aste Försvarsmakten i samband med ”flyktingkrisen”:

”Inte ens om Försvarsmakten hjälper till kommer det att gå.”82 

”Att bryta mot fattade beslut och ingångna avtal verkar numera snarare 

vara regel än undantag. Var och en försöker rädda sig själv så gott det 

går.”83 

I mening ovan ser vi återigen att tidningarna förmedlat nyheter som syftar på 

att gemene svensk står inför ett yttre hot, eller till och med den gemene eu-

ropén i ”Var och en försöker rädda sig själv”.

FLYKTINGAR BLEV TERRORISTER

Slutligen vill vi nämna attackerna i Paris. Vi såg en tydlig nedgång i antalet ar-

tiklar om ”flyktingkrisen” i samband med och efter attackerna i Paris. Vi tror att 

det påverkade resultatet och antalet ord nämnvärt. Vi såg dessutom att allt fler 

nyheter började rapportera om båda sakfrågorna i samma artikel. Ordet ”flyk-

tingkris” nämndes i förbifarten när journalisten egentligen beskrev någonting 

annat. Här är två exempel:

”Terrordåden i Paris, i kombination med flyktingkrisen, kan därmed innebära 

slutet på Schengen och passfriheten i EU.”84 

81  Aftonbladet (2015-11-19) s. 19

82  Aftonbladet (2015-11-19) s. 19

83  Aftonbladet (2015-11-12) s. 13

84  Dagens Nyheter (2015-11-21) s. 10
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Nr 325

Nyheter

FP öppnar för  
skattereform
FP-ledaren Jan Björklund vill för-
handla om en ny skattereform och 
är redo att göra upp med regeringen 
– utan övriga allianspartier. ”Jag 
kommer att ta kontakt med Folk-
partiet”, säger finansminister Mag-
dalena Andersson (S). Nyheter 16

Debatt

M: Ompröva  
klimatpolitiken
För att få med resten av världens 
länder i kampen för klimatet räcker 
det inte att Sverige och EU minskar 
utsläppen. ”Vi måste visa att det går 
att kombinera minskade utsläpp 
med tillväxt och välstånd”, skriver 
Christofer Fjellner (M). Debatt 6

Motor

Allt mindre bensin 
krävs längs färden
DN Motors långtestbil, den laddbara 
supermiljöbilen VW Golf GTE, har 
nu rullat drygt 700 mil. Bensinför-
brukningen har sjunkit till 0,31 liter 
per mil. Det är fort farande långt 
ifrån den angivna nivån 0,15 liter per 
mil. Motor 36

Världen

Merkels största prövning  
efter tio år vid makten
I morgon har det gått tio år sedan 
Angela Merkel blev förbundskans-
ler i Tyskland. Flyktingkrisen har 
bidragit till att hennes popularitet 
dalar, men samtidigt har tyskarna 

vant sig vid att kunna lita på Merkel 
i orostider. 

En statsvetare liknar förhållandet 
mellan Merkel och tyskarna vid ett 
äktenskap. Världen 24–26

Boklördag

Terrorhotet.

     Det mesta talar för  
att land efter land tar 
saken i egna händer
Terrorattentaten i Paris kan i kom-
bination med flyktingkrisen leda till 
slutet för Schengensamarbetet och 
25 års passfrihet i delar av EU.

De tillfälliga gränskontroller som 
Frankrike, Sverige och en lång rad 

andra länder redan har infört kan 
i stället mycket väl bli permanenta 
som en följd av att samarbetet inte 
fungerar.

”EU:s makt bygger på ett svår-
överskådligt lapptäcke av nationel-

la kompetenser och befogenheter 
som medlemsstaterna har överlåtit 
till EU. Det skapar luckor och hål 
överallt som terrorister kan utnytt-
ja”, skriver DN:s Annika Ström Me-
lin. Nyheter 8–15, Ledare 4–5

○ DN:s Annika Ström Melin om hur terrordåden i kombination  
med flyktingkrisen kan bli slutet för det gränsfria Europa

Annika Ström Melin  
är DN:s Bryssel- 
korrespondent

Grannarna berättar om  
den gripne 22-åringen 

 ○Den 22-årige Moder Mothama Magid misstänks 
ha förberett ett terrordåd. Men misstankegraden 
är den lägsta och på Facebook har han öppet 
delat med sig av sitt liv. I Boliden där han greps är 
grannarna chockade.  
Nyheter 8–9

Jihadister slog till  
mot lyxhotell – 27 döda

 ○Minst 27 människor dödades vid ett gisslan-
drama på ett lyxhotell i Malis huvudstad Bamako.  
Styrkor från flera länder deltog i fritagningen. En 
al Qaida-allierad islamistgrupp tar på sig dådet, 
som blottlägger säkerhetsutmaningarna i Mali. 
Nyheter 12–13

Spåren sopas bort 
efter attentatet i Paris

 ○Blommor lyfts försiktigt bort när glasmästare 
monterar ned fönstren med kulhål och sätter 
in nya. Spåren efter attentatet i korsningen av 
gatorna Faubourg du Temple och Fontaine au Roi, 
där fem människor dog, håller på att sopas bort. 
Nyheter 14–15

Augustpriset. Liten guide till konsten att få den åtråvärda statyetten. 
Höstspänning. Lotta Olsson tipsar om aktuella deckare. Kultur 4–13

Intervju. Tio år 
efter raggnings-
bibeln – nu hyllar 
Neil Strauss  
monogami.  
Kultur 4–5

Tullen kontrollerar trafiken vid Öresundsbron.  Foto: Christian Örnberg/TT Flyktingar hjälps i land på grekiska ön Lesbos.

Polisen grep 22-åringen på ett flyktingboende  
i Boliden.  Foto: Robert Granström/TT

Säkerhetsstyrkor hjälper hotellgäster att fly.
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Vi tror inte att denna 

diskussion ens skulle 

ha varit möjlig om inte 

attacken i Paris hade 

skett. 

”Medborgarna har rätt att förvänta sig att den politiska ledningen tar terror-

hot och flyktingkris på stort allvar.”85

Ordet ”flyktingkris” hamnar tillsammans med orden ”terrordåden” och ”terror-

hotet” och får samma prioritering eller betydelse som ett terrorattentat. Två sa-

ker som vi i vanliga fall inte skulle tolka på samma sätt. En förklaring blir då att 

flyktingkrisen, det vill säga krisen i Sverige, är lika allvarlig som terrorhotet och 

att den får samma krisalarmerande effekt som ett terrorhot. Frågan om flyk-

tingar får på så vis flera brådskande element, vilket kan leda till större krafttag 

mot flyktingar.

”Terrorhotet” beskrevs aldrig som en bieffekt av ”flyktingkrisen” utan bara 

som en möjlig bieffekt. Några artiklar förmedlade budskapet av att Sverige hade 

varit för ”naivt” och några om att ”faran” ändå hade varit 

där och att det därför inte fanns anledning till oro. Vi tror 

inte att denna diskussion ens skulle ha varit möjlig om inte 

attacken i Paris hade skett. Mycket av det som skrevs då, 

var på grund av att terrorattentaten just hade skett, samti-

digt som Sverige ansågs vara i ”flyktingkris”. Här kommer 

några exempel på hur vissa meningar kan ha bidragit till att 

läsaren känt en koppling mellan ”terrorhotet” och ”flykting-

krisen”: 

 ”Under de hektiska dagar som följt attackerna har riskerna för att 

människor som tränats hos Islamiska staten, IS, i Syrien följer med flyk-

tingströmmarna för att kunna utföra terrordåd på europeisk mark upp-

märksammats.”86 

”Bra med gränskontroller. Miljoner människor är på flykt. Operativt är det 

svårt att se att IS har behov av att skicka terrorister på rangliga gummibå-

tar till Europa. Men det är möjligt att det kan ske ändå.”87 

”För att minska misstanken att terrorister tar sig in med flyktingströmmen 

är det viktigt med kontroll vid gränserna.”88

”I början av oktober uppgav TT att antalet misstänkta terrorister och spi-

oner som anländer till Sverige ökat dramatiskt i samband med flyktingkri-

sen.”89 

85  Dagens Nyheter (2015-11-20) s. 10

86  Svenska Dagbladet (2015) 

87  Aftonbladet (2015-11-16) s. 18

88  Ibid

89  Svenska Dagbladet (2015-11-17) s. 15
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Vi menar inte att tidningar-

na medvetet försökte skapa 

en koppling mellan terroris-

ter och flyktingar

”En höjning från hotnivå tre till fyra, den högsta hittills, innebär att Säker-

hetspolisen nu anser att sannolikheten är hög för att det finns personer som 

både vill och kan genomföra terrorattentat på svenskt territorium.”90

”Det vore att ljuga att påstå att det inte finns någon risk att det kan gömma 

sig terrorister i den stora flyktingströmmen till Europa.”91 

”Många svenskar undrar över riskerna med att det gömmer sig terrorister 

bland alla de flyktingar som nu söker sig till Sverige från Syrien. Migrations-

verket larmar Säpo när man träffar på asylsökande som man misstänker 

kan vara en fara för rikets säkerhet. De rör sig om runt 150 fall i år”92

”Terrorhotet kopplas till flyktingvågen.”93 

Vi menar inte att tidningarna medvetet försökte skapa en koppling mellan 

terrorister och flyktingar och förstår att det finns ett visst nyhetsvärde och 

ansvar i att poängtera de risker som finns i samhället. Däremot menar vi att 

denna koppling kan göras och har gjorts utifrån mediernas sätt att rapporte-

ra om verkligheten. Vår uppfattning är att rapporteringen gjorts utifrån vissa 

antaganden som enkelt kan kopplas till Edwards Saids teori om orientalism. 

Här ser Sverige och Europa ser sig själva som världens centrum, där människor 

från Mellanöstern uppfattas som främmande och mystiska. Uppfattningen om 

Mellanöstern som främmande och tidvis konstigt blir ännu tydligare när denna 

del av världen enbart beskrivs i samband med kris och krig. Det här gör att vi 

skapar oss en egen verklighet, som nödvändigtvis inte är den sanna. I brist på 

kunskap och fakta blir det enkelt att skapa sig förutfattade meningar och dra 

paralleller mellan den främmande orienten och de onda terroristerna. Samhäl-

let och medierna i synnerhet tenderar gärna att fylla i sina egna kunskapsluckor 

med det som de själva antar, gärna med det som är vår 

egen uppfattning om orienten. Samhället kommer på så 

vis alltid att vara benägen att tro att flyktingar från Mel-

lanöstern är företrädare för en våldsam och farlig kultur. 

Frågan är om en nyhet som den här då skulle ha priorite-

rats eller ha skrivits om på ett annat sätt:

”Intill en av terroristerna hittades ett pass som är registrerat vid den grekis-

ka ön Lesbos, där många flyktingar når Europa. Det kan innebära att farliga 

personer når Sverige flyktingvägen.”94 

90  Aftonbladet (2015-11-19) s. 12

91  Aftonbladet (2015-11-16)

92  Aftonbladet (2015-11-15) s. 20

93  Svenska Dagbladet (2015-11-21) s. 10

94  Aftonbladet (2015-11-17) s. 18
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Det visade sig att terroristen i fråga aldrig hade varit på ön Lesbos och att han 

egentligen inte var syrier och att han i själva verket bodde i Belgien. Nyhets-

flödet bekräftade snarare våra egen uppfattning om flyktingarna och ledde så 

småningom till rubriker som denna:

”Terrormisstänkte greps vid asylboende.”95 

Vad hade hänt om vi hade beskrivit verkligheten annorlunda?

Terrormisstänkt greps vid asylboende

Den 19 november 2015, sex dagar efter terrorattentaten i Paris går svensk mass-

medier ut med en bild på en man med mörkt utseende, troligtvis från Mellanöstern. 

Bilden beskrivs som ”Bilden på den misstänkte terrorist som dagen innan utlöste 

hotnivå 4 (skalan är mellan 1 och 5)”. Mannens namn och ålder publiceras. Han 

beskrivs som IS-medlem och att han kommit till Sverige via ”flyktingströmmen”. 

Poliser som påträffar mannen uppmanas att omedelbart kontakta riksenheten 

för säkerhetsmål – som har anhållit mannen i sin frånvaro, misstänkt för förbe-

redelse till terroristbrott. En dag senare grips mannen på ett asylboende, i vad 

som beskrivs av massmedier som en massiv polisinsats. Hans vänner på boendet 

intervjuas av journalister och några säger att de inte längre känner sig trygga. De 

säger samtidigt att de aldrig hade misstänkt mannen för att vara terrorist och att 

polisens farhågor måste vara fel. Kort därefter släpps mannen och han frias från 

alla misstankar. Säpo hade gjort fel.96

Hade Säpo agerat annorlunda om inte terrorattentaten i Paris hade skett? Eller 

bekräftade de bara det som samhället efterfrågade?  

Gjorde massmedier rätt? Men allra viktigast, hade bilden publicerats om det 

inte varit en så kallad ”flyktingkris”? Hade tidningarna publicerat hans bild och 

hans namn om han hade varit en vit man eller en etniskt svensk? Och var man 

någonsin under denna period lika orolig över att etniska svenskar som anslutit sig 

till IS, skulle komma tillbaka och genomföra terrordåd i Sverige? 

Hade vi som författare till denna undersökning ens brytt oss om att ställa dessa 

frågor om det senare visade sig att mannen varit skyldig?

95  Svenska Dagbladet (2015-11-19) s. 8

96  Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 19-22 november 2015
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SLUTSATSER

Vi valde att använda oss av en diskursanalys, det vill säga hur man på olika sätt 

kan tolka språket, beroende på i vilket sammanhang och hur ord används. Detta 

kan vara problematiskt ibland eftersom olika personer tolkar språk olika. Ett 

exempel är maktförhållanden, som spelar stor roll. En vanlig medborgare kan-

ske tolkar en politikers ord som mer ”hotfullt/icke-hotfullt” än en politiker som 

tolkar en annan politikers ord. Därför är det viktigt att påpeka att resultatet av 

denna undersökning är vår egen tolkning av massmedier och att samma resul-

tat kanske inte hade varit möjligt om någon annan hade gjort detsamma. Me-

toden säger att kontexten och det som händer runt omkring påverkar vårt sätt 

att tolka, men även det som sägs och skrivs. Hade vi exempelvis upplevt känsla 

av ett hot, om terrorattentaten i Paris inte hade ägt rum? Eller hade medier 

redan frambringat den känslan av hot innan attacken? Men viktigast av allt, 

var attacken i Paris bara en bekräftelse på att det redan fanns ett hot? Ja, skulle 

förmodligen svenska medier säga, eftersom de bara hade gjort sitt jobb och rap-

porterat om verkligheten. Deras jobb var att ta reda på om hotet existerade och 

bekräftade gärna det som sades av både politiker och representanter – men tog 

det gärna ett steg längre. ”Systemkollapsen” i medier beskrevs egentligen som 

”utmaningar” av myndigheter. Den ”inre säkerheten” som ”ordning och reda”.

Vi som har gjort den här undersökningen skulle också säga att ja, hotet fanns 

innan attacken i Paris utfördes. Men inte för att hotet verkligen existerat utan 

för att hotet konstruerats.

Ungefär två tredjedelar av de artiklar som skrevs om flyktingar var under 

temat ”flyktingkrisen”. Att det var en ”kris” var därför tydligt. Men vem hand-

lade krisen egentligen om? Var det flyktingarna som var i kris eller Sverige? För 

att svara på frågan kan man titta närmare på var fokus låg. Nästan alla artiklar 

handlade om de flyktingar som tagit sig till Sverige och på den svenska reger-

ingen i förhållande till krisen, krisen berörde därför Sverige och inte flyktingar. 

Ordet ”flyktingkris” nämndes nästan 150 gånger under perioden. Hotet var defi-

nitivt där innan terrorattentaten i Paris skedde.

De fyra tidningarna tillsammans i kombination med undersökningens två 

teorier kastar ett nytt ljus över hur flyktingar framställdes i svenska massmedi-

er under perioden innan beslutet om ”andrum” den 25 november. Genom att ta 

ut meningar och citat från tidningarna, i vissa fall rada upp dem, har vi försökt 

kasta ljus på hur gemene svensk kan ha påverkas av hur medier framställer oli-

ka fenomen. Genom att ta ut ord och citat från dess egentliga kontext kan man 
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upptäcka hur till exempel ordet ”flyktingvåg” påverkat verklighetsskildringen. 

För så mycket bör ett ord som ”flyktingvåg” egentligen inte påverka oss, eller? 

Samtidigt vill vi påpeka att den här undersökningen bara är en liten del av 

den hela bilden, det vill säga hela diskursen. För att fånga den, behöver vi ana-

lysera alla tidningar, ta med ledarsidorna och krönikörerna och även inkludera 

de delar som beskriver flyktingar mer humanistiskt. Att vi inte gjort det, var 

just för att se hur nyhetssektionerna i de fyra mest lästa tidningarna, den delen 

som sägs vara mest oberoende och neutral, rapporterar och beskriver flyktingar. 

Trots det, tror vi det vore intressant att göra en större undersökning, med fler 

tidningar, flera texter och över en längre tidsperiod. Det skulle även vara intres-

sant att jämföra resultaten över tid. Hur såg det till exempel ut för två år sedan? 

Undersökningen visar att DN hade störst fokus på ”flyktingkrisen”, flest 

artiklar, och flest avhumaniserade ord. SvD var bäst i den meningen att man 

aktat sig för att använda ord som ”ström”, ”våg” och ”tryck”. När det kommer 

till de två andra tidningarna så var Expressen sämst i termer av flest artiklar, 

störst fokus på ”flyktingkrisen” och flest avhumaniserande ord. Däremot var 

Aftonbladet tillsammans med Dagens Nyheter nästintill drivande i rapporte-

ringen om ”flyktingkrisen” och ”terrorhotet” tillsammans. Läsaren kunde både 

få intrycket av att ”flyktingkrisen” och ”terrorhotet” var det samma, lika viktiga 

och lika hotfulla mot Sverige och EU:s överlevnad, men även att de två sakerna 

hade en koppling till varandra. Än en gång ställer vi oss frågan om verkligheten 

var det som förmedlades eller om tidningarna enbart försökte uppfylla syftet av 

rapportering.

Undersökningen visar att flyktingar till viss del beskrevs som ”flyktingvåg”, 

flyktingström”, ”trycket”, ”pressen”. Många artiklar var humanistiska, i den 

meningen att man rapporterat om individer, om svåra förhållanden och re-

surssvaga människor. Men budskapet förstördes allt som oftast genom dessa 

ord. Därför skulle verklighetsskildringen kunna bli bättre om dessa ord togs 

bort eller ersattes med mer humana ord. Tidningarna behöver inte använda sig 

av samma problemformulering som våra makthavare. Istället för att använda 

sig av begrepp som ”illegal” och ”kollaps” föreslår den här undersökningen att 

lägga agendan utanför det så kallade ”nödläget”. Sättet vi ser på flyktingar och 

de åtgärder som föreslås styrs i stor utsträckning av hur vi talar om flyktingar. 

Nyhetsrapporteringen, som den ser ut idag, dominerad av termer som ”hot”, 

”terrorister”, ”kollaps”, ”våg”, ”ström” och ”migranter”, gör ett aktivt val i att av-

humanisera flyktingar när verkligheten ska porträtteras. Med ord som ”ansvars-

fördelning” istället för ”belastning”, skulle medierna kunna sköta sitt uppdrag, 

och förmedla samma information, utan att för den sakens skull avhumanisera 

flyktingar. 

En väldigt enkel sak är att byta ordet ”flyktingkris” till ”flyktingar” eller ”flyk-

tingsituation”. Eller som SvD vid en punkt skrev: ”den flyktingpolitiska uppgö-

relsen”. Detta skulle motverka främlingsfientligheten, istället för att förstärka 

den, och göra samhället mer medmänskligt. Är det inte ditåt vi bör sträva? 
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