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Abstract 
 

Title: Victims or a category of problems – A criticial discourse analysis of the depiction 

of EU-migrants in swedish press.  

 

 

Author: Michael Norin. 

 

The purpose of the study was to examine how EU-migrants was depicted in the two top 

selling newspapers in Sweden year 2015, Aftonlandet and Expressen. A critical discourse 

analysis was used to answer the purpose and questions of the study. The theoretical 

foundation consists of social constructionism, critical discourse analysis and theories 

linked to otherness. The main result showed that the two newspapers described EU-

migrants as romas, Bulgarians or Romanians and being sick, poor and vulnerable, living 

in unsanitary conditions, setting up illegal settlements. They were depicted as having 

limited agency and being dependent of the help from swedes. Three discourses were 

found: Legal discourse – demanding law and order in handling the EU-migrants, Victims 

discourse – focusing on the EU-migrants vulnerability and need of help, and 

Responsibility discourse – discussing who’s responsible for helping the EU-migrants out. 

EU-migrants was constructed as the other by portraying them as deviant and a threat to 

Swedish law, order and values.  
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Sammanfattning 
 

Titel: Offer eller en problemkategori – En kritisk diskursanalys av hur EU-migranter 

skildras i svensk press.  

 

 

Författare: Michael Norin. 

 

Studiens syfte var att undersöka hur EU-migranter framställs i de två mest spridda 

nyhetstidningarna i Sverige år 2015, Aftonbladet och Expressen. En kritisk diskursanalys 

användes som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

teoretiska fundament utgjordes av socialkontruktionism, kritisk diskursanalys och teorier 

kopplade till andrafiering. Studiens huvudresultat visade att de två nyhetstidningarna 

beskrev EU-migranter som romer, bulgarer eller rumäner och som sjuka, fattiga samt 

utsatta levandes under osanitära förhållanden. Vidare så beskrevs att de protesterade och 

etablerade olagliga bosättningar. De framställdes som beroende av svenskars hjälp och 

att deras handlingsutrymme var begränsat. Tre diskurser hittades: Rättsdiskurs – med krav 

på lag och ordning gällande hanteringen av EU-migranter, Offerdiskurs – fokus på EU-

migranternas utsatthet och hjälpbehov, samt Ansvarsdiskurs - vem bär ansvaret för att 

hjälpa EU-migranterna i deras situation. EU-migranter andrafierades som avvikande, 

onormala samt ett hot mot svensk lag, ordning och värderingar. 

 

Nyckelord: Andrafiering, Diskurs, EU-migranter, Kritisk diskursanalys, Media.  
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1. Inledning 

Sedan Bulgarien och Rumäniens inträde i den Europeiska unionen år 2007 har antalet 

EU-migranter från nämnda länder som söker sig till Sverige succesivt ökat, liksom 

skriverierna om dem. År 2015 är det år då det skrevs mest om EU-migranter i svenska 

tidningar i den så kallade ”tiggeridebatten”. EU-migranternas närvaro och situation har 

gett upphov till ett offentligt samtal i medierna liksom hamnat på den politiska agendan 

(Swärd, 2015, s. 268). Såväl orsaker bakom EU-migranternas närvaro som problemen det 

skapar och möjliga lösningar, har dryftats av journalister, politiker, sakkunniga, 

volontärarbetare och representanter för ordningsmakten. Genom att beskriva en grupp, 

tillskrivs dess medlemmar vissa attribut vilket ger dem en identitet som påverkar deras 

handlingsutrymme, hur de ska förstås och behandlas av andra (jfr Elmeroth, 2018). Hur 

ska då EU-migranter förstås och behandlas enligt samtalen i svensk press? Som en grupp 

levandes i utsatthet eller som en levande problemkategori? För vem utgör de ett problem 

och på vilket sätt i sådana fall? Om språket formar och formas av den sociala verkligheten 

(Boréus, 2015, s. 176-177), vad säger språket och samtalet i svensk press om EU-

migranter? Med diskurs förstås ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Börjesson, 2003, s. 35).  I kritisk diskursanalys undersöks bland annat hur diskurser 

språkligt kan forma den sociala verkligheten och bidra till ojämlika maktförhållanden 

mellan sociala grupper (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67-69). Genom att 

undersöka hur man i svensk press pratar om och konstruerar identiteten EU-migrant 

kanske studien kan åskådliggöra ojämlika maktförhållanden och därigenom bidra till en 

social förändring (ibid.). Eftersom EU-migranter förekommer i områden där socialt arbete 

finns och verkar i olika utsträckning, så är studien relevant för såväl praktiker som 

forskare inom fältet för socialt arbete.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur EU-migranter framställs i de två mest spridda 

nyhetstidningarna i Sverige år 2015.  
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1.2 Frågeställningar 

Uppsatsens tre frågeställningar är:  

• Vilka ord används i beskrivningen av EU-migranter? 

• Hur beskrivs EU-migranter i pressen? 

• Vilka diskurser hittas? 

 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är indelad i sex kapitel där kapitel ett innefattar inledning, studiens syfte och 

frågeställningar. I kapitel två redogörs tidigare forskning utifrån sex olika teman där 

kapitlet avslutas med en kort redovisning om tidigare forsknings relevans för min studie. 

I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverk som kommer att användas samt varför. I 

det fjärde kapitlet behandlas den valda metoden samt urval, avgränsning, 

tillvägagångssätt, analysverktyg, uppsatsens trovärdighet, metodologiska för- och 

nackdelar samt etiska ställningstaganden. I kapitel fem hittas resultatredovisning och 

analys av empiri. I kapitel sex sammanfattas studiens huvudresultat som följs av en 

diskussion där studiens resultat jämförs med tidigare forskning, för att därefter avslutas 

med en diskussion kring alternativa tolkningar av resultatet. Avslutningsvis presenteras 

referenserna med empirin i en separat sektion.  
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2. Forskningsöversikt   
I det här avsnittet redovisar jag tidigare forskning som har koppling till 

frågeställningarna. Initialt kommer jag att redogöra för hur själva litteratursökningarna 

har genomförts, för att därefter redovisa de olika forskarnas resultat utifrån olika teman. 

Dessa teman är De andra, Egen röst, Hot, Offer, Tillgång och Diskurs. Avsnittet avslutas 

med att peka ut de teoretiska perspektiv och metoder som förekommer i tidigare 

forskning, samt vilken kunskap tidigare forskningen har genererat och dess relevans för 

min studie.  

 

2.1 Litteratursökning 
Den databas som har använts i sökandet av artiklar är Discovery under SocINDEX med 

inklusionskriterierna ”Peer Reviewed” och källor skrivna på engelska. Efter varje sökträff 

har jag valt att läsa abstracten i de 40 första artiklarna, och därefter valt ut de artiklar som 

är relevanta för min studie. Dessa artiklar undersöker olika former av medierepresenation 

av migranter, invandrare, flyktingar eller asylsökanden. Den första sökningen innehöll 

sökorden migrant + media + discourse (1092 artiklar, 3 utvalda). Tre artiklar valdes ut för 

att få fram ett mer generellt underlag om vad forskningen säger om de diskurser som 

förekommer i media rörande olika migrantgrupper. Eftersom den ovanstående sökningen 

även gav artiklar om ”immigrant” gjordes en ny sökning med sökorden immigrant + 

media + discourse (1393 artiklar, 1 utvald). Artikeln valdes ut då jag ville få en förståelse 

för hur mediadiskurser om migranter kan återspegla och påverka ett samhälles tolerans.  

 

Eftersom diskurser kan kopplas samman med ordet framställning användes sökorden 

migrant + media + representation (806 artiklar, 2 utvalda). Ena artikeln valdes ut eftersom 

den skildrar hur migrerande kvinnor skildras i medierna, och den andra artikeln valdes då 

den undersöker hur både migranter, invandrare och flyktingar framställs i media. Därefter 

användes sökorden immigrant + media + representation (1022 stycken artiklar, 1 utvald).  

Artikeln valdes ut då den studerar den mediala framställningen av subsahariska 

invandrare. Då minoriteter kan kopplas ihop med migranter, invandrare och flyktingar 

användes sökorden minority + media + discourse (1747 artiklar, tre utvalda). Ena artikeln 

studerar hur utlänningar omkategoriseras i media, den andra studerar medias koppling 

mellan invandring, etnisk mångfald och allvarliga hälsorisker, och i den tredje undersöks 

en diskurs som legitimerar återsändandet av invandrare. När jag preciserade sökningen 

för att komma närmare ämnet som undersöks blev det för snävt med orden EU-migrant + 
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media + discourse (två artiklar). De termer som jag fick använda istället för ”EU-migrant” 

för att generera fler träffar, var ”romanian” eller ”roma”. Detta eftersom ”de flesta fattiga 

EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i Norden är romer från i första hand 

Rumänien men också från Bulgarien” (Swärd, 2015, s. 270). Sökorden roma + media + 

discourse (197 artiklar, 3 utvalda). Artiklarna valdes ut då de studerar hur romer framställs 

i tjeckiska tv-debatter, hur diskrimineringen av romer skildras i Östeuropa och vilka 

mediadiskurser om romer som hittas i Storbritannien, Finland och Ungern.  

 

Eftersom alla romer inte är rumäner, eller omvänt (jfr Wemyss & Cassidy, 2017), 

användes sökorden romanian+ media + discourse (337 artiklar, 2 utvalda). De två 

artiklarna utvaldes då de undersöker hur rumänska migranter och invandrare skildras i 

brittisk media. I de två artiklarna pekar forskarna på att migrerande rumäner i brittisk 

press ofta förutsätts ägna sig åt tiggeri, så jag gjorde även en sökning med orden romanian 

+ beggar (19 artiklar, 1 utvald). Artikeln utvaldes då den studerar hur rumänska romer 

framställs i finsk media. Eftersom sökorden ”romanian” och ”roma” ibland tycktes 

hänvisa till varandra, användes sökorden gypsie + media (174 artiklar, 1 utvald). Artikeln 

valdes ut då den förutom att den studerar hur romer beskrivs i tysk och bulgarisk media, 

även kartlägger den historiska förföljelsen av romer.  

 

De artiklar som exkluderades omnämnde migranter, invandrare, flyktingar eller 

asylsökanden perifert i undersökningar om exempelvis terroristattentat, vaccination, 

skönlitterära skildringar etc. Vidare så exkluderades artiklar som uteslutande ägande sig 

åt bildanalyser i ämnet. I samtliga fall där ”media” ingick som sökord, utelämnades 

artiklar där olika former av sociala medier eller nätforum undersöktes. I övrigt så återkom 

många av artiklarna i olika sökkonstellationer, så dubbletter exkluderades.  

 

2.2 Teman i tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer olika forskares resultat diskuteras i förhållande till varandra 

utifrån de återkommande teman som kan urskiljas i deras artiklar. Dessa teman är De 

andra, Egen röst, Hot, Offer, Tillgång och Diskurser.  

2.2.1 De andra 

Konstruktionen av ”de andra”, andrafiering, innebär att någon framställs som avvikande 

(Elmeroth, 2018, s. 29-30). I den tidigare forskningen finns exempel på andrafiering av 

minoriteter, migranter, invandrare, flyktingar och asylsökanden i media där de enligt 
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forskarna presenteras som ”other”, ”othering” och ”otherness” (Joo, 2015; Catalano, 

2017; Kamenova, 2014).  Bulgariska migranter, rumänska migranter och invandrare 

stereotypiseras som tiggare, mördare, kriminella och lurendrejare i brittisk kvällspress. 

Vidare så andrafieras de med misstänksamhet då de anses utnyttja välfärdssystem 

(Cheregi, 2015; Dumbrava, 2015).  I sydkoreansk public service media andrafieras 

migranter också med stereotypisering och nedvärdering då de beskrivs som ociviliserade, 

klumpiga och oförmögna att ta till sig koreansk kultur. Genom att migranterna ställs mot 

koreansk kultur så andrafieras de också genom etnocentrism och kulturell underlägsenhet 

(Joo, 2015).  

 

I portugisisk media andrafieras migranter och flyktingar genom negativa stereotyper. 

Vidare så förekommer det inslag av kulturell överlägsenhet då den mediala självbilden 

av Portugal är en solidarisk och tolerant nation som välkomnar ”dem” – 

minoritetsgruppen (Torkington & Ribeiro, 2018). I en spansk tidning sker andrafieringen 

av subsahariska invandrare genom stereotypisering där de framställs som en homogen, 

avvikande, kriminell och patologisk grupp. Där uttrycks även den kulturella 

överlägsenheten genom att invandrare inbjuds att följa en återvändarplan, för deras eget 

bästa. Invandrarna nedvärderas också genom att de kallas djurlika (Martinez Lirola, 2014; 

2016). Liknande exempel på andrafiering hittas i nordamerikansk medias sätt att 

framställa invandrare på. I kanadensisk media stereotypiseras kongolesiska invandrare, 

icke-europeiska invandrare, som bärare av svåra sjukdomar som Ebola (Adeyanju & 

Neverson, 2007). Även i amerikanska nyhetskanaler andrafieras invandrare genom att 

stereotypiseras som patologiska. Det finns även inslag av etnocentrism, nedvärdering och 

misstänksamhet då ”de andra” skildras som onormala, barbariska och med kriminella 

avsikter (David Cisneros, 2008).  

 

I en amerikansk dagstidning stereotypiseras ensamkommande barn från centralamerika 

som en homogen grupp (Catalano, 2017). I en studie av schweizisk media undersöks hur 

olika kategorier av ”de andra” omkonstrueras till en ny homogen kategori. Invandrade 

bosniaker och turkar som tidigare i schweizisk media har betraktats utifrån sina 

ursprungsnationaliteter har efter 11 september-attackerna, andrafierats genom att 

betraktas som en homogen grupp av ”muslimer”. Genom den gränsdragningen har 

dikotomin ”muslim” och ”icke-muslim” fått utrymme (Feddersen, 2015). Ett annat 

exempel på gränsdragningar och skapandet av homogena grupper hittas i en studie av hur 
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flyktingar, asylsökande och invandrare i brittisk, fransk och spansk press. Där framgår 

det att brittisk press inte gör någon åtskillnad mellan flyktingar, asylsökanden och 

invandrare, vidare så stereotypiseras de i brittiska tidningar som en belastning på 

ekonomiska system. I franska tidningar stereotypiseras de som ett ekonomiskt och 

säkerhetsmässigt hot mot Frankrike, och i spansk press presenteras de som smittbärare 

(Patrascu, 2015). I bulgariska nyhetsprogram andrafieras syriska flyktingar och 

asylsökande genom stereotypisering, nedvärdering och misstänksamhet. De beskrivs som 

kriminella och patologiska, att de sprider aids och polio (Kamendova, 2014).  

 

I mediernas bild av migrerande romer framgår det att andrafiering sker på samma sätt 

som nämnts i tidigare exempel. I finska kvällstidningar och slovensk media sker det 

genom stereotypisering, misstänksamhet, etnocentrism och nedvärdering. Migrerande 

romer beskrivs som tiggare, kriminella, onormala med en avvikande kultur och moral 

(Alenius, 2012; Erjavec, 2001). Samma framställningar hittas i dags- och kvällstidningar 

i Storbritannien och Ungern, där romer också beskrivs som de mest farliga och 

problematiska av alla östeuropeiska migranter (Yuval-Davis, Varju, Tervonen, Hakim & 

Fathi, 2017). Samma sätt att beskriva romer hittas i tyska nyhetstidningar och bulgarisk 

media under 1990-talet (Brearley, 2001), liksom i tjeckiska tv-debatter om romer under 

1990-talet (Leudar & Nekvapil, 2000).   

2.2.2 Egen röst 

I tidigare forskning så var det sex artiklar som specifikt hade undersökt om migranter, 

invandrare, flyktingar och asylsökanden fick uttala sig i de granskade medierna. En 

gemensam slutats i fem av artiklarna är att de inte får komma till tals (Yuval-Davis et al., 

2017; Torkington & Ribeiro, 2018; Martinez, 2014, 2016; Mawadza & Banda, 2016). I 

den artikel där forskarna konstaterade att migranter fick uttala sig var den som undersökte 

hur koreansk public service presenterar migranter. Migranter fick bara uttala sig om saker 

som förstärkte bilden av dem som kulturellt underlägsna (Joo, 2015).  

2.2.3 Hot 

I mediabeskrivningen av migranter, invandrare, flyktingar och asylsökanden så visar 

tidigare forskning att de framställs som olika former av hot mot landet de uppehåller sig 

i. De beskrivs som ett hot mot enskilda medborgare samt gentemot hela samhällen och 

kulturer. Det kan handla om kriminalitet i form av stölder, våldsbrott och prostitution 

(Cheregi, 2015; Dumbrava, 2015; Leudar & Nekvapil, 2000; David Cisneros, 2008; 
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Brearley, 2001) eller tiggeri och dess hävdade koppling till organiserad brottslighet 

(Alenius, 2012). Kriminaliteten hos migrerande romer används exempelvis som en 

illustration för att varna för de negativa konsekvenserna av fri rörlighet inom EU och 

möjliga flyktingströmmar från central- eller östeuropa (Yuval-Davis et al., 2017). En 

annan hotbild är att de ses som en säkerhetsrisk för en hel nation, som till exempel 

kopplingen mellan syriska flyktingar och Al-Qaeda-anhängare (Kamendova, 2014). Ett 

annat hot mot en hel nation är sjukdomar. Migranter, invandrare, flyktingar och 

asylsökanden framställs som spridare av allvarliga sjukdomar och smittor som Ebola, 

HIV/AIDS, polio etc. (David Cisneros, 2018; Adeyanju & Neverson, 2007; Joo, 2015; 

Patrascu, 2015; Kamendova, 2014). Vidare så förknippas migranter, invandrare, 

flyktingar och asylsökanden med ideologiska smittor då deras ociviliserade kulturer eller 

avvikande moraluppfattningar anses smutsa ner det civiliserade majoritetssamhället 

(David Cisneros, 2018; Joo, 2015; Mawadza & Banda, 2016). En annan form av hot mot 

nationer som förekommer i de undersökta medierna är belastningen på vård, skola och 

omsorg samt arbets- och bostadsmarknader (Cheregi, 2015; Dumbrava, 2015; Patrascu, 

2015). Belastningsargumentet används inte bara för att beskriva det för samhället 

kostsamma företaget att låta andra grupper invandra, utan även när utvisning eller 

återförande av dem ska organiseras (Alenius, 2012; Martinez Lirola, 2014).  

2.2.4 Offer 

I fyra av artiklarna konstaterar forskarna att migranter, invandrare, flyktingar och 

asylsökanden framställs som offer. Migrerande zimbabwiska kvinnors utsatthet beskrivs 

i sydafrikanska dagstidningar i form av attacker, rån och våldtäkter vid gränsövergången 

till sydafrika (Mawadza & Banda, 2016). I spansk press beskrivs subsahariska afrikaner 

som offer i akut behov av mat, husrum och vård (Martinez Lirola, 2016). I finska 

kvällstidningar nämns att migrerande romer diskrimineras i övriga Europa men att det är 

självförvållat (Alenius, 2012). I portugisiska media beskrivs migranters situation som 

kopplad till deras egna handlingar (Torkington & Ribeiro, 2018). Detta är också det enda 

exemplet där migranter och flyktingar beskrivs som offer utan att samtidigt skildras som 

något slags hot.  

2.2.5 Tillgång  

I de artiklar med tidigare forskning som har använts hittas två exempel där migranter, 

invandrare, flyktingar och asylsökanden ses som tillgångar av majoritetsgruppen. I 

brittisk dagspress beskrivs rumänska invandrare som en förstärkning av arbetskraften 
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(Cheregi, 2015), och i portugisisk media presenteras migranter och flyktingar som en 

lösning på landets vikande födelsetal och ökade behov av arbetskraft (Torkington & 

Ribeiro, 2018).  

2.2.6 Diskurser 

I den tidigare forskningen av hur migranter, invandrare, flyktingar och asylsökanden 

beskrivs i media, har ett antal diskurser urskilts av forskarna (Martinez Lirola, 2014; 

Feddersen, 2015; Adeyanju & Neverson, 2007; Mawadza, 2016; Patrascu, 2015). Det är 

mestadels diskurser som presenterar ”de andra”, deras kultur, närvaro och motiv som 

problematiska, och därigenom legitimerar särbehandling, restriktioner, utvisning eller 

olika åtgärder för ett återvändande (ibid.). Det rör sig dels om migrations- och 

invandringskritiska diskurser där det anses ge upphov till olika former av 

samhällsekonomiska problem, belastningar på vård, skola och omsorg samt arbets- och 

bostadsmarknad. Likaså kan det röra sig om diskurser som fokuserar på ”de andra” som 

ett hot mot samhälle och medborgare i form av kriminalitet (Cheregi, 2015; Dumbrava, 

2015; David Cisneros, 2008). Det finns också diskurser som ger uttryck för 

främlingsfientlighet eller en hierarki baserad på etnicitet (Kamendova, 2014; Joo, 2015; 

Yuval-Davis et al., 2017). En diskurs kan också kategorisera en hel etnisk grupp och 

därefter definiera den som problematisk, som till exempel migrerande romer från Central- 

och Östeuropa (Brearley, 2001; Alenius, 2012; Leudar & Nekvapil, 2000; Erjavec, 2001).  

Sedan nämns även moralpanikdiskurser där ”de andra” presenteras som spridare av 

fysiska sjukdomar (Patrascu, 2015; Adeyanju & Neverson) eller amoraliska smittor 

(Mawadza & Banda, 2016). Undantaget, visar forskningen, är den solidariska diskurs som 

hittades i portugisisk media som kommunicerade solidaritet och välkomnande av ”dem” 

(Torkington & Riberio, 2018).  

2.2.7 Tidigare forsknings relevans för min studie  

Begreppet EU-migrant är inte en beskrivning av en homogen grupp, utan ett 

samlingsbegrepp som uppstått och etablerats i medierapporteringen när den syftar på 

europeiska medborgare som bulgarer, rumäner och romer som uppehåller sig i en annan 

medlemsstat än den egna (Swärd, 2015, s. 271). Vid en sökning på termen ”EU-

migranter” i databasen Retriever/Mediearkivet1 så genererar det mest träffar året 2015 

 

1 Ett digitalt mediearkiv som innehåller nyheter från tryckta och digitala redaktionella 

medier samt radio och tv. (https://www.retriever.se/product/mediearkivet/) 
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med 16577 träffar. Tidigare forskning som berör hur EU-migranter framställs i media, 

sträcker sig tillbaka till år 2007, samma år då Bulgarien och Rumäniens beviljades inträde 

i den Europeiska unionen. Detta kan bero på att begreppet ”EU-migrant” inte hade 

formulerats och diskuterats i media innan dess. Den kunskapslucka som jag önskar att 

minska med min studie är att undersöka hur EU-migranter framställs i svensk press. Jag 

kommer alltså inte specifikt att titta på hur rumänska eller bulgariska romer framställs i 

media då det redan finns forskning om det som sträcker sig bakåt till år 2000.  

 

Utifrån de teman som jag har observerat i tidigare forskning, såsom andrafiering, egen 

röst, hot, offer, tillgång och diskurser finner jag det lämpligt att utgå ifrån samma teman 

i min studie för att undersöka hur EU-migranter framställs i svensk press. Bilden av 

migranter, invandrare, flyktingar och asylsökanden i media är väl beforskad. Utifrån 

tidigare redovisad forskning ser jag tendenser att de i media, oavsett världsdel, andrafieras 

på olika sätt, att de framställs som hot, tillgångar, belastningar och/eller offer, samt att det 

hittas olika diskurser kopplade till fenomenet.  I de nästkommande avsnitten Teoretisk 

anknytning och Metod kommer jag att redogöra för de teorier och metoder som jag har 

valt för att kunna undersöka dessa teman.  
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3. Teoretiskt ramverk 
I det här avsnittet kommer jag att beskriva de valda teoriernas centrala innehåll och 

begrepp, hur teorierna kommer att användas samt varför jag har valt de aktuella 

teorierna. Som teoretisk utgångspunkt i min studie kommer jag att använda mig av 

socialkonstruktionism, kritisk diskursanalys och teori om andrafiering.  

 

 

3.1 Socialkonstruktionism  
Då den här studien vilar på en socialkonstruktionistisk grund kommer jag att inleda det 

här avsnittet med att belysa vad det innebär ontologiskt och epistemologiskt. Därefter 

kommer jag att redovisa de fyra premisser som utgör socialkonstruktionismens grund. 

Verkligheten betraktas inom socialkonstruktionismen som en historisk produkt som 

ständigt förändras på grund av mänskliga handlingar (Berger & Luckmann, 1967, s. 15, 

123, 134). Om verkligheten är en historisk produkt som befinner sig i ständig förändring 

på grund av sociala handlingar, innebär det att synen på vad kunskap är också är 

föränderlig. Alltså att alla former av kunskap om världen är sociala konstruktioner 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 60). Det innebär inte att vi är inkapabla att avgöra vad i 

världen som är verkligt, utan att världen betraktas utifrån ”…vad som är accepterat utifrån 

de regler för tänkandet som kallas sunt förnuft eller vetenskaplig metod” (ibid.). De fyra 

premisserna får betraktas som fyra gemensamma drag som den socialkonstruktionistiska 

familjen delar då det inte finns någon specifik definition (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 

53; Burr, 2003, s. 2-5).  

Enligt Burr (2003, s. 2-5) är de fyra premisserna; en kritisk inställning mot det 

förgivettagna, att kunskap är historiskt och kulturellt specifik, att det finns ett samband 

mellan kunskap och sociala processer, samt ett samband mellan kunskap och social 

handling. En kritisk inställning mot det förgivettagna innebär att vårt sett att betrakta 

omvärlden inte är en objektiv sanning, utan sättet som vi betraktar omvärlden på är 

avhängigt vårt sätt att kategorisera världen (ibid.). Att kunskap är historiskt och kulturellt 

specifik betyder att sättet som vi förstår omvärlden på är präglade av de ekonomiska och 

sociala förhållanden som råder vid den tid som betraktelsen görs. Något som anses vara 

normalt eller avvikande i en epok, är inte det i en annan (ibid.). Med samband mellan 

kunskap och sociala processer förstås att vår kunskap om omvärlden skapas och 

vidmakthålls i mellanmänsklig, social interaktion. I den sociala interaktionen konstrueras 

våra gemensamma sanningar (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 55; Allwood & Erikson, 
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2010, s. 122). Samband mellan kunskap och social handling innebär att en viss typ av 

social konstruktion kommer att frambringa ett visst handlande hos människor. Beroende 

på hur världsbilden ser ut, blir vissa handlingar uppfattade som normala och andra 

avvikande (Allwood & Erikson, 2010, s. 123). De sociala konstruktionerna är 

sammanbundna med maktförhållanden, då de anger vilka handlingar som är tillåtna för 

vissa människor att utföra mot andra (Burr, 2003, s. 2-5). Utifrån beskrivningen av de 

fyra premissernas innehåll blir det tydligt att kritisk diskursanalys har en 

socialkonstruktionistisk infallsvinkel där språket är ett medel med vilket världen 

konstrueras.  

3.2 Kritisk diskursanalys 
I min studie använder jag kritisk diskursanalys som teori och metod. Med diskurs förstås 

en reglerad samtalsordning där språket ses som en kraft genom vilket verkligheten skapas 

snarare än beskriver objektiva förhållanden (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 122; Lull, 

2000, s. 173). Diskursen kommunicerar det förgivettagna, den är som en form av 

anvisning som berättar hur olika fenomen ska förstås, kategoriseras och tolkas. Diskursen 

ger den materiella världen betydelse. Språket kommunicerar fakta om världen, men 

språket konstituerar, formar, också den sociala världen, alltså sociala relationer, sociala 

identiteter samt kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

15, 73). Det innebär att förändringar inom en diskurs leder till sociala förändringar 

(Fairclough, 2003, s. 206).  

I diskursanalys ingår det att ”kartlägga det underförstådda, att ringa in subjektspositioner 

och undersöka vad som stängs ute” (Boréus, 2015, s. 168) samt att försöka utröna hur en 

ideologi skapas och fungerar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 272). I kritisk diskursanalys 

strävar man också efter att ”blottlägga de sociala och politiska konsekvenserna av olika 

sorters texter” (Frølund Thomsen, 2007, s. 137). Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

pekar ut fem gemensamma drag i den kritiska diskursanalysen oavsett inriktning.  För att 

tydliggöra de fem olika dragen, definieras tre olika begrepp som är centrala inom 

Faircloughs kritiska diskursanalys – text, diskursiv praktik och social praktik. Med text 

förstås tal, skrift eller bilder. Med diskursiv praktik menas produktion och konsumtion av 

texter, alltså skapandet och tolkandet av dem.  Med social praktik förstås människors 

handlingar och handlingsmönster i olika sammanhang. Handlingar är både individuella 

och kontextbundna, men även institutionaliserade och socialt förankrade (ibid., s. 25, 87-

91). Åter till de fem gemensamma dragen i kritisk diskursanalys. Det första gemensamma 
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draget är kopplingen mellan diskursiva praktiker och konstituerandet av sociala praktiker. 

Sättet som vi skapar, läser och tolkar text på, har en inverkan på hur ”social och kulturell 

reproduktion och förändring äger rum” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67). Det 

andra draget är att diskursen både är konstituerande och konstituerad. Diskursen både 

formar, och formas av, den sociala världen (ibid., s. 67-68). Det tredje gemensamma 

draget inom kritisk diskursanalys är att språket i texten ska analyseras lingvistiskt i sin 

sociala kontext (ibid., s. 68).  Det fjärde draget är att diskursiva praktiker ger upphov till 

ideologiska effekter i form av ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Genom 

att kritisk diskursanalys strävar efter att belysa den diskursiva praktikens roll i formandet 

av ojämlika maktförhållande, medverkar det också till en social förändring mot minskad 

ojämlikhet i maktförhållanden (ibid., s. 69). Det femte gemensamma draget är därför att 

kritisk diskursanalys inte är politiskt neutral, då den verkar för att emancipera 

undertryckta samhällsgrupper genom att åstadkomma en social förändring (ibid., s. 70).  

I en kritisk diskursanalys bedrivs analysen på tre nivåer: text, diskursiv praktik och social 

praktik. De tre nivåerna kommer jag att förklara mer ingående i nästa avsnitt då kritisk 

diskursanalys även är en metod. Men i korthet innebär det att på textnivå analyseras själva 

texten, och där kan exempelvis ordval eller ordföljder studeras. På diskursiv nivå studeras 

till exempel hur texter och diskurser påverkar varandra. På den sociala praktikens nivå 

sätts diskursen in i ett socialt sammanhang (Boréus, 2015, s. 180). I kritisk diskursanalys 

är alltså diskursen en text i en kontext (Hillesund & Østbye, 1997, s. 65). Jag har valt att 

använda mig av Faircloughs kritiska diskursanalys då den har ett överskådligt 

tillvägagångssätt där diskursens tre olika nivåer och förhållandet mellan språkbruk och 

olika praktiker studeras. Ergo hur medias texter kan bidra till att konstruera en bild av 

verkligheten, den sociala praktiken.   

3.3 Andrafiering 
Som ett komplement till kritisk diskursanalys kommer jag att använda mig av teori 

kopplad till andrafiering. I Tajfel och Turners (1986) teori om social identitet förklaras 

mekanismerna som styr kategoriseringen av olika samhällsgrupper. I teorin beskrivs 

skillnaden mellan två former av grupper, in- och utgrupp. Ingruppen är den egna 

grupptillhörigheten, som favoriseras, vilket ger upphov till fördomar mot den eller de 

grupper man inte tillhör, alltså de andra, utgruppen (ibid., s. 281). Två processer är 

centrala i social identitetsteori - självkategorisering och social jämförelse (Elmeroth, 

2018, s. 30; Tajfel & Turner, 1986, s. 283). I självkategorisering definierar individen sig 
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själv utifrån olika kännetecken som till exempel etnicitet, hemort, kön, hudfärg, politisk 

tillhörighet etc. Utifrån dessa kännetecken kommer individen att identifiera sig med en 

viss grupp. Med detta får gruppen ett känslomässigt värde för individen. Hens identitet 

baseras på den upplevda grupptillhörigheten (Elmeroth, 2018, s. 31). Den andra processen 

i social identitetsteori består av tre grunder. Den första är att individer strävar efter att 

upprätthålla eller förstärka en god självbild. Den andra grunden är att individers självbild 

påverkas av grupptillhörigheten och dess upplevda värde. Enligt den tredje grunden så 

favoriserar individer därför den egna gruppen så att den positiva självbilden förstärks eller 

bibehålls (Tajfel & Turner, s. 1986, s. 283-284). Vidare så bidrar jämförelsen mellan olika 

grupper, vi och de andra ”till att uppfylla samhällets behov av ordning och struktur” 

(Elmeroth, 2018, s. 31). I andrafiering och social identitetsteori finns det inslag av 

socialkonstruktionism då det förekommer olika sätt att konstruera, kategorisera och 

vidmakthålla ut-grupper, alltså ”de andra”.  

Genom skapandet av ett ”dem” så definieras och stärks samtidigt ett ”vi” (Elmeroth, 2018, 

s. 29; Van Dijk, 1992, s. 88). Andrafiering sker när de andra definieras utifrån kulturell 

överlägsenhet-underlägsenhet, utifrån etnocentrism, stereotyper, nedvärdering, 

misstänksamhet eller gränsdragningar och gränsmarkörer (Elmeroth, 2018, s. 29-42). 

Med kulturell överlägsenhet-underlägsenhet menas att vi-gruppen, majoritetsgruppen, 

värderar sig själv högre än andra grupper och därigenom behåller en positiv självbild 

(Elmeroth, 2018, s. 32; Van Dijk, 1995, s. 18). Etnocentrism innebär att 

majoritetsgruppen betraktar den egna kulturen som norm och central där andra kulturer 

tolkas och bedöms utifrån den egna kulturens värden (Van Dijk, 1993, s. 203; Elmeroth, 

2018, s. 32). Med stereotyper förstås en kategorisering av människor, där individer 

tillskrivs vissa egenskaper på ett förenklat och fördomsfullt sätt beroende på deras 

grupptillhörighet (Elmeroth, 2018, s. 33-34).  

Nedvärdering innebär att de andra framställs på ett negativt sätt som till exempel 

omoderna, okunniga eller onormala, och att vi-gruppen samtidigt ska förstås som 

motsatsen (Elmeroth, 2018, s. 39; Sahlin & Machado, 2008, s. 178). Andrafiering genom 

misstänksamhet innebär att ”de andra” anses ha oärliga motiv, som till exempel att 

grupper av flyktingar anklagas för att överdriva sin utsatthet och därmed försöker dra 

nytta av ett annat lands välfärd (jfr Elmeroth, 2018, s. 39). Genom gränsdragningar och 

gränsmarkörer markeras olikheterna mellan olika kategorier. För att dikotomin ”vi” och 

”dem” ska uppstå måste en gränsdragning göras. Med dikotomi menas en uppdelning i 
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två, ett motsatspar, vilket innebär att det som finns i ena delen, inte kan finnas i den andra 

delen. Exempel på dikotomier i samband med andrafiering kan vara svensk och icke-

svensk, rik och fattig eller normal och onormal (ibid., s. 41). Kombinationen av teorier 

som kritisk diskursanalys, andrafiering och social identitet, med socialkonstruktionism 

som gemensamt vetenskapsfilosofiskt fundament, passar enligt mig bra ihop för en studie 

av hur EU-migranter framställs i svensk press. Detta eftersom kombinationen kan 

blottlägga hur språket konstituerar den sociala verkligheten, olika kategorier och ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper. 
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4. Metod  
I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att redogöra för den analysmetod jag använder 

samt hur den används. Därefter presenteras själva urvalsprocessen och avgränsningen 

där jag beskriver hur det empiriska materialet har valts ut. Sedan kommer jag att 

resonera kring uppsatsens trovärdighet samt metodologiska för- och nackdelar. Jag 

avslutar avsnittet genom att diskutera de etiska ställningstaganden som kan kopplas till 

studiens metod och genomförande. 

 

4.1 Kritisk diskursanalys som metod 
Jag har tidigare klargjort att kritisk diskursanalys både är en teori och metod. I det här 

avsnittet kommer jag att beskriva Faircloughs kritiska diskursanalys metodologiskt. 

Förutom att diskursen både är konstituerande och konstituerad, så är den enligt Fairclough 

även ett slags social praktik. En social praktik som ”både reproducerar och förändrar 

kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, och samtidigt formas 

av andra sociala praktiker och strukturer” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71). 

Enligt Fairclough består en diskurs av tre dimensioner som undersöks – text, diskursiv 

praktik och social praktik, vilket han har åskådliggjort i en modell, se figur 1.1 (ibid., s. 

73). Den diskursiva praktiken, alltså människors språkanvändning när de producerar och 

konsumerar texter, förmedlar relationen mellan de övriga två dimensionerna - texten och 

den sociala praktiken (Fairclough, 1992, s. 71). Samtidigt påverkar textens språkliga drag 

produktions- och konsumtionsprocessen (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). Jag kommer 

nu att redogöra mer ingående vad som undersöks i de olika dimensionerna, nivåerna. 

 (Figur 1.1) 
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4.1.1 Text 

På den här nivån studeras textens formella drag och egenskaper som formar diskursen 

lingvistiskt, så som textens vokabulär, grammatik, ordval, teman och satsernas 

sammanhang (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). Fairclough berör också analys av 

interaktionell kontroll, vilket innebär att man undersöker hur ämnen presenteras och vem 

som bestämmer dagordningen. Etos handlar om att undersöka hur textens språk bidrar till 

att konstruera identiteter (Fairclough, 1992, s. 234-237). Fairclough nämner också 

transitivitet och modalitet. Med transitivitet studeras hur händelser sammanfogas med 

subjekt eller objekt i en text, alltså vem eller vilka det är som säger eller gör vad 

(Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). Alltså om agenten i en händelse anges i texten och 

tilldelas ett ansvar (aktiv form) eller om den inte nämns alls (passiv form) (Fairclough, 

1992, s. 178-179, 235-236).  Med modalitet förstås skribentens grad av instämmande i en 

sats, hur starkt något påstås (Börjesson, 2003, s. 96-97). I min studie använder jag mig av 

redskapen som har redovisats ovan. Detta då jag tycker att de genom sina olika 

angreppsvinklar, kompletterar varandra och därigenom bidrar till att nyansera de 

studerade texternas karaktär.   

 

4.1.2 Diskursiv praktik 

På den andra nivån, diskursiv praktik, undersöks hur texten är producerad och hur den 

konsumeras (Fairclough, 1992, s. 233), vilket jag, på grund av studiens omfattning, inte 

ägnar mig åt. Istället studerar jag, också det i enlighet med diskursiv praktik, texternas 

interdiskursivitet. Med interdiskursivitet förstås att man genom att studera de olika 

texternas språk belyser vilka diskurser som de bygger på (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 86).  

4.1.3 Social praktik 

I de föregående nivåerna analyseras texten som text och som diskursiv praktik. På den 

tredje nivån ska de föregående nivåerna, text och diskursiv praktik, placeras i förhållande 

till den yttersta nivån, social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Man 

försöker utreda hur den diskursiva praktiken, och diskursordningen som den ingår i, ser 

ut (Fairclough, 1992, s. 237). Syftet med att analysera förhållandet mellan diskursiv- och 

social praktik är att klarlägga den ”diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala 

konsekvenser” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Man vill alltså se om den 

diskursiva praktiken bidrar till att upprätthålla något slags maktasymmetri i den sociala 

praktiken, eller om den medverkar till förändring (Fairclough, 1992, s. 237-238). I min 
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studie innebär undersökningen av social praktik att jag i diskussionen resonerar kring 

möjliga konsekvenser av sättet som svensk press framställer EU-migranter på. 

Ovanstående uppställning är också den tågordning som jag har använt mig av när det 

empiriska materialet analyserats utifrån Faircloughs tredimensionella modell. Fairclough 

menar att det inte finns någon given turordning för hur de olika nivåerna ska analyseras 

då det är beroende av analysens syfte och tyngdpunkt (1992, s. 231).  

 

4.2 Urval, avgränsning och tillvägagångssätt  
I urvalsprocessen av empiriskt material har jag använt mig av flerstegsurval och teoretiskt 

urval. Med flerstegsurval förstås att urvalet görs i flera steg, alltså att man gör urval från 

urval. Detta kan göras i ett obegränsat antal nivåer (Denscombe, 2018, s. 63). Jag har valt 

att använda mig av flerstegsurval då uppsatsens omfattning gör att jag inte kan använda 

mig av alla tillgängliga artiklar om EU-migranter i min analys. Teoretiskt urval innebär 

att valet av enheter som ska analyseras sker fortgående beroende på vilka idéer som 

kommer fram under själva forskningsprocessen. Urvalet pågår följaktligen till forskaren 

anser sig ha tillräckligt med information för att kunna utveckla en teori som hen vill 

undersöka (ibid., s. 69, 158). Det teoretiska urvalet har inneburit att jag stegvis har 

reviderat vilken typ och mängd av artiklar som har varit relevant för min analys och dess 

omfattning.  

Mitt första steg i själva urvalsprocessen av empiriskt material var att jag genomförde en 

sökning på termen ”EU-migranter” i databasen Retriever, vilket genererade mest träffar 

(16577) året 2015. Mitt första urval baseras på det år (2015) det skrevs mest om EU-

migranter i svensk press. Detta gjordes dels för att det väckte mitt intresse varför det 

skrevs så mycket om EU-migranter just det specifika året, men också för att få ett så stort 

underlag som möjligt att utgå ifrån innan jag gick vidare med flerstegsurvalet. Mitt nästa 

urval består i att jag vill undersöka hur EU-migranter beskrivs i de tidningar som hade 

störst räckvidd det aktuella året. Anledningen till att jag valde två tidningar i min studie 

är att jag bedömer det som lättare att bedöma eventuella diskursiva tendenser i fler artiklar 

från få tidningar än det omvända. Vidare så är det enligt mig tillräckligt med två tidningar 

utifrån studiens omfattning. För att ringa in vilka två tidningar som hade störst räckvidd 

2015 använde jag mig av Kantar Sifos hemsida2 (kantarsifo.se) där jag laddade ner ett 

 
2 Kantar Sifo, även kallat Sifo, är ett svenskt företag som utför marknadsundersökningar, medie- och 

opinionsundersökningar. 

(https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/orvesto_konsument_2015_helar_upprakn

ade_1000-tal.pdf) 
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tabellverk som visar storstads- och kvällstidningars räckvidd i tusental för år 2015. Jag 

valde ut de två tidningar, Aftonbladet och Expressen, som hade störst räckvidd sett både 

till vardagar och söndagar under hela året. Därefter använde jag mig av söktermen ”EU-

migranter” i mediearkivet Retriever med begränsningen år 2015 och ”tryckt press”, vilket 

resulterade i 66 stycken artiklar från Aftonbladet och 88 stycken artiklar från Expressen. 

Då jag har begränsat mig till att undersöka vad de två tidningarnas egna skribenter skriver 

om EU-migranter, exkluderades debattartiklar och insändare. Efter detta återstod 45 

stycken artiklar från Aftonbladet och 63 från Expressen. Dädanefter läste jag igenom 

samtliga artiklar för att dels få en överblick vad som skrivs som EU-migranter, men även 

för att bedöma vilka artiklar som behandlade EU-migranter och inte bara nämnde 

fenomenet perifert. Vilket innebär att skribenten nämner EU-migranter i korthet när hen 

har ett annat huvudtema i sin artikel.  

 

Efter att jag hade sållat bort de artiklar som inte har EU-migranter som huvudtema, 

återstod 29 artiklar från Aftonbladet och 41 artiklar från Expressen. Från de två respektive 

tidningarna gjordes ett slumpmässigt urval på fem artiklar med hjälp av 

kalkylprogrammet Microsoft Excel och dess funktion SLUMP. De tio artiklarna som 

slumpades fram utgör det empiriska materialet. De tio artiklarna är skrivna av 

redaktionernas egna journalister och består av artiklar, reportage och ledare. Gemensamt 

tema för artiklarna är EU-migranter. Jag vill slutligen poängtera att de två tidningarna 

enbart valdes ut utifrån deras årliga räckvidd och att de inte kommer att jämföras inbördes.  

 

4.3 Analysverktyg   
Jag har tidigare klargjort att jag kommer att använda mig av Faircloughs kritiska 

diskursanalys som vetenskaplig teori och metod. Den kritiska diskursanalysen utgör 

därför också själva ramverket för hur analysverktyget i den här studien har utformats. I 

mitt analysverktyg har jag börjat utifrån nivån text, för att därefter i nämnd ordning, 

fortsatt med diskursiv praktik och social praktik. När jag var klar med själva 

urvalsprocessen av artiklarna började jag att analysera dem. Varje artikel har analyserats 

var för sig och utifrån samma diskursanalytiska verktyg för att se om det hittas några 

former av innehållsliga tendenser i texterna. Innan själva analysverktygen applicerades 

så hade varje enskild artikel redan lästs några gånger i sin helhet som ett led i den tidigare 

urvalsprocessen.  
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På textnivån har varje artikel analyserats utifrån följande punkter och ordning då de 

möjliggör klarläggandet av hur diskurser förverkligas textuellt (jfr Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 87). Jag har påbörjat analysen utifrån nivån text och ordval då det rent 

praktiskt överensstämmer med hur Faircloughs modell över de tre dimensionerna är 

uppbyggd. Ävenså klargör detta tidigt och tydligt för mig själv och läsaren vilka ord det 

är som används i beskrivandet av EU-migranter. På så sätt bildas ett fundament i den 

fortsatta analysen av hur EU-migranter beskrivs.   

 

Först har jag plockat ut de verb som används i artikeln för att beskriva vad EU-migranter 

gör. Därefter har jag ringat in vilka adjektiv som nyttjas för att beskriva hur EU-migranter 

är eller ser ut. Detta eftersom verb och adjektiv kan utgöra delar i värderande uttalanden, 

alltså uttalanden som uttrycker vad som är dåligt respektive bra (Fairclough, 2003, s. 172). 

Därpå har jag tittat på miljöbeskrivningen i artikeln, nämligen hur journalisten, eller de 

som uttalar sig i artikeln, återger den fysiska miljön. Jag har efter det studerat vilka teman, 

eller ledmotiv, som artikeln har. I anslutning till det har jag studerat etos, alltså hur textens 

språk bidrar till att konstruera identiteter (Fairclough, 1992, s. 167). Sedan har jag 

undersökt den interaktionella kontrollen i artikeln, alltså vilka det är som uttalar sig. 

Vidare så har jag på textnivå undersökt transitiviteten i artiklarna, ergo hur händelser 

sammanfogas med subjekt eller objekt. Därefter har jag tittat på modaliteten i artiklarna, 

alltså att jag har studerat graden av instämmande som kan kopplas till textens olika satser 

(ibid., s. 234-236). 

 

I nästa steg har jag analyserat den diskursiva praktiken, alltså att jag utifrån artiklarnas 

teman, etos, interaktionella kontroll, transivitet och modalitet har undersökt tecken på 

interdiskursivitet, följaktligen vilka diskurser som den journalistiska diskursen kan tänkas 

bestå av (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 86-87). Avslutningsvis så har jag 

studerat textnivå och diskursiv praktik i förhållande till varandra och den sociala 

praktiken. Detta för att jag i diskussionen ska kunna resonera kring möjliga konsekvenser 

av sättet som svensk press framställer EU-migranter på. Samtliga tidningsartiklar 

redovisas i en egen sektion i referenslistan.   

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet samt metodologiska för- och nackdelar 

De positiva aspekterna med Faircloughs kritiska diskursanalys som metod är att den 

bygger på en systematik samt att den är överskådlig, beprövad och väl utvecklad när 
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relationen mellan text, diskursiv- och social praktik ska undersökas (jfr Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66, 93). De begränsningar som nämns i samband med 

kritisk diskursanalys är att det kan vara problematiskt att uppfatta en definitiv gräns 

mellan en analys på textnivå och diskursiv nivå, då de befinner sig i ett dialektiskt samspel 

(ibid., s.  93). Likaså kan det vara svårt att veta ”vilka processer som befinner sig på den 

diskursiva respektive den sociala praktikens nivå” (Boréus, 2015, s. 180). Dessutom så 

kan det vara svårt att dra en gräns för vad som är lösryckta påståenden och vad som kan 

anses ha ett tillräckligt inflytande och systematik för att vara en diskurs (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 122). Vidare bör det nämnas att kunskap inte är neutral utan är 

beroende av den metodologi som används (Hammarén, 2008, s. 79). Användandet av 

kritisk diskursanalys kommer följaktligen att producera en viss kunskap av fenomenet 

bilder av EU-migranter i svensk press.  

 

Diskursanalysen är själv en ”diskursordning vari olika riktningar representerar olika 

diskurser om språk, diskurs och samhälle, och vari några diskurser har en starkare 

ställning än andra” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 96). Vidare så är jag själv en 

del av det samhälle jag utforskar, vilket innebär att jag sannolikt bär med mig vissa 

förväntningar, fördomar och föreställningar om det som ska undersökas (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 8). Detta innebär att mitt val att studera bilden av EU-migranter i 

svensk press troligtvis är färgad av det medieinnehåll om fenomenet som jag tidigare har 

tagit del av innan idén till studien tog form. Det innefattar dels texter jag har konsumerat 

men även den diskursiva praktiken runt texterna, alltså hur och när texten har producerats.  

Detta kan naturligtvis också komma att påverka den kunskap som studien producerar, då 

jag själv ingår i en eller flera diskurser, vilket kan försvaga studiens trovärdighet. 

Vetskapen och beaktandet av att det faktiskt förhåller sig på sig på det sättet stärker 

möjligen studiens trovärdighet. Öppenheten inför de nämnda förutsättningarna och 

begränsningarna bidrar till studiens validitet, alltså dess giltighet (Hammarén, 2008, s. 

82).  

 

Validitet, tillsammans med reliabilitet och generaliserbarhet, utgör de aspekter utifrån hur 

en studies kvalité bedöms. Traditionellt så handlar validiteten inom samhällsvetenskaplig 

kvalitativ forskning om huruvida en metod undersöker vad den påstås undersöka (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 296; Stenbacka, 2001, s. 551). Samtidigt kan min studie betraktas 

som en diskursiv konstruktion, då den bara är en möjlig version av hur bilden av EU-
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migranter i svensk press ser ut (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 111). I en studie 

som bedrivs utifrån ett sådant postmodernt perspektiv som socialkonstruktionismen, där 

en objektiv verklighet inte anses existera, kan en annan syn på validitet anläggas. Kvale 

och Brinkmann skriver att validitet kan ses som en hantverksskicklighet som 

kännetecknas av att forskaren under sin studie kontinuerligt anlägger en kritisk syn på sin 

analys, ifrågasätter undersökningens innehåll och syfte, samt teoretiskt tolkar resultaten 

(2014, s. 297-302). För att främja reliabiliteten, alltså tillförlitligheten i studiens resultat, 

bör det råda en öppenhet och noggrannhet i redovisningen av hur de teoretiska och 

metodologiska ansatserna har använts (ibid., s. 295). Stenbacka (2001, s. 552) menar med 

hänvisning till Sykes (1991) att det ska råda en transparens i hela forskningsprocessen där 

även förberedelser, datainsamling och analys inkluderas. Generaliserbarhet innebär inom 

kvalitativ forskning att forskningsresultaten är överförbara till andra miljöer och områden 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 27).  

 

I min studie har jag strävat efter att löpande anlägga en kritisk syn på min analys liksom 

undersökningens innehåll och syfte. Vidare så har jag försökt att ha en öppenhet och 

noggrannhet i redovisningen av hur de teoretiska och metodologiska ansatserna har 

använts, samt att det ska råda en transparens i hela forskningsprocessen. Samtidigt vill 

jag understryka att eftersom studien bygger på socialkonstruktionism och kritisk 

diskursanalys, så blir det problematiskt att prata om validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Jag har tidigare skrivit att språket konstruerar verkligheten, alltså att 

språket utgör själva verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 76). Det medför att det 

inte finns ”ett unikt och suveränt jag som använder språket för att beskriva en objektiv 

värld eller uttrycka sig; det är språkets strukturer som talar genom människan” (ibid.). 

Det innebär att när språk används, så konstrueras verkligheten, vilket betyder att validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet heller inte existerar som en del i en objektiv verklighet. 

Utifrån de premisserna vill jag understryka att min uppsats inte presenterar en absolut 

sanning om verkligheten, utan att den snarare belyser ett eller flera möjliga sätt att tala 

om ett visst fenomen.  

 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

När det gäller forskningsetiska frågor i studien så finns det en detalj som kan belysas 

angående det empiriska materialet, alltså tidningsartiklarna i Aftonbladet och Expressen 
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- de har ursprungligen inte skrivits och publicerats utifrån premissen att de ska undergå 

en vetenskaplig studie och kritisk diskursanalys. Jag förutsätter att skribenterna har följt 

pressetiska regler när artiklarna har skrivits och respekterat den personliga integriteten 

hos dem som förekommer eller åsyftas i artiklarna. Syftet med min studie är inte att 

granska EU-migranter eller de enskilda skribenterna, utan att analysera Aftonbladet och 

Expressens sätt att tala om EU-migranter. Detta medför också att min studie inte 

presenterar något slags generellt åsiktstvärsnitt av hur resterande svenska media talar om 

fenomenet EU-migranter. Jag har tidigare fört ett resonemang kring kunskapsproduktion, 

vilket bör nämnas igen, men ur ett forskningsetiskt perspektiv. Den vetenskapliga 

diskursen producerar kunskap, sociala relationer och identiteter (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 111). En möjlig konsekvens av min undersökning i form av kritisk 

diskursanalys är att den, i egenskap av diskursordning, kan representera en viss diskurs 

om språk, diskurs och samhälle. Likaså presenterar jag med min undersökning en version 

av hur världen kan framställas (ibid., s. 96). Detta medför att min studie har en låg 

generaliserbarhet.  

 

Även om syftet med min studie exempelvis är att utmana en möjlig förhandsinställning 

hos mig själv, så finns det en risk att jag istället bekräftar den. Jag har redan gjort ett slags 

distinktion genom mitt val att studera det fenomen jag studerar med den metod jag har 

valt att använda mig av. Därför bör jag beakta att det i och med det finns en risk att jag 

genom mina val och motiv bidrar till att producera eller vidmakthålla en viss diskurs om 

EU-migranter, att jag återskapar fördomar som är grundade i vardagen, men även de 

diskurser som genomsyrar den majoritetskultur jag själv är en del av (ibid.).  
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5. Resultatredovisning och analys av empiri  
Resultatet kommer att redovisas utifrån studiens tre frågeställningar. Jag kommer att 

börja med att presentera resultatet från den analys som utförts på textnivå, vilket innebär 

att frågeställningarna ”Vilka ord används i beskrivningen av EU-migranter?” och ”Hur 

beskrivs EU-migranter i pressen?”, kommer att besvaras. Därefter kommer jag att, under 

en separat rubrik, presentera resultatet från analysen av den diskursiva praktiken, vilket 

besvarar frågeställningen ”Vilka diskurser hittas?”.  

 

5.1 Vilka ord används i beskrivningen av EU-migranter?  

I de artiklar som har analyserats så används följande verb för att antingen beskriva vad 

EU-migranter gör, eller vad någon gör mot eller med dem. Det mest förekommande 

verbet är ”tigger”, vilket förekommer i fem av de tio artiklarna. Alltså förknippas EU-

migranter med handlingen, att tigga, i hälften av texterna. I två av artiklarna nyanseras 

dock EU-migranternas handlingar genom att skriva att de förutom tiggandet, även 

”arbetar” eller ”söker jobb”. I övrigt så berör verben EU-migranternas bostadssituation 

där de ”sover i en park”, ”fryser”, ”sover utomhus” eller ”bor i skjul”. Kopplat till 

bostadssituationen skrivs att EU-migranter ”ockuperar” privat mark, att de ”protesterar” 

utanför Malmö stadshus, eller att de ”blir avhysta”. De adjektiv som förekommer i 

artiklarna, alltså de ord som beskriver vad EU-migranter är eller hur de ser ut, är som 

följer. Etniskt så beskrivs EU-migranter som ”Romer”, ”Rumäner” eller ”Bulgarer”. 

Vidare så beskrivs de som ”tiggare”, ”arbetslösa”, ”hemlösa”, ”rädda”, ”sårbara”, 

”utsatta”, ”utnyttjade”, ”lurade”, ”våldsutsatta”, ”trakasserade”, ”sjuka” eller ”fattiga”. 

Om man bortser från adjektiven som är kopplade till etnicitet så är den övervägande delen 

av alla adjektiv som används för att beskriva EU-migranter negativa.  

 

I vissa av artiklarna förekommer det en miljöbeskrivning, alltså att skribenten, eller de 

som uttalar sig i artiklarna, återger den fysiska miljön. Det finns två olika sorters 

miljöbeskrivningar som används - den som beskriver EU-migranternas befintliga miljö i 

Sverige eller den som beskriver deras miljö i respektive hemland. I de artiklar som återger 

EU-migranters vistelse i Sverige används beskrivningar som ”trång husvagn”, ”dåliga 

sanitära förhållanden”, ”billiga tält”, ”insvepta i filtar och täcken”, ”sova utomhus”, 

”sitter på asfalten med mugg” och ”läger”. I övrigt så beskrivs i flera artiklar skicken på 

EU-migranternas hus i hemländerna med ord som ”saknar elektricitet”, ”saknar dusch 

och toalett”, ”saknar fönster och dörrar” samt ”läckande tak”. Oavsett om 
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miljöskildringen sker i Sverige eller i utlandet så kan det tolkas som att utsattheten och 

beskrivning av boendesituationen är återkommande teman som manifesterar en dubbel 

utsatthet.   

 

 

5.2 Hur beskrivs EU-migranter i pressen?   

För att de olika artiklarnas teman, interaktionella kontroll, etos, transivitet och modalitet 

ska bli mer överskådlig kommer jag att redovisa varje artikel var för sig utifrån de fem 

nämnda punkterna. Tillika är artiklarnas titlar skrivna med fet stil för att öka läsbarheten.  

 

Aftonbladet, ”Blev vräkta trots att de kan ha TBC” (Lindberg, 2015, 6 maj). Temat i 

artikeln är att en romsk TBC-sjuk kvinna blir avhyst från ett läger tillsammans med andra 

romer. Detta försvårar smittspårningen vilket i sig ökar risken för smittspridning. De som 

uttalar sig i artikeln förutom skribenten är Ewa Larsson (MP) som vid tidpunkten var 

vikarierande socialborgarråd i Stockholms stad och som beställde avhysningen, Åke 

Örtqvist som är smittskyddsläkare samt Eliot Wieslander, biträdande 

generalsekreterare i föreningen Läkare i världen. Wieslander uttalar följande i 

artikeln:  

 

- Man blir inte smittad på tunnelbanan. Det är andra EU-migranter, som bor trångt och 

under samma dåliga sanitära förhållanden, och deras barn hemma i Rumänien som är i 

riskzonen.  

Örtqvist uttalar sig i vikten av att göra en smittspårning när någon har smittats med TBC: 

”- Det är grunden för att bryta smittkedjan”. I artikeln kan följande etos uttydas: EU-

migranter är trångbodda, lever under osanitära förhållanden, kan vara smittade eller 

riskerar att smittas med TBC. Beträffande transiviteten i artikeln så framgår det inte vem 

som utförde avhysningen, alltså om det rörde sig om poliser, privata aktörer etc. Samtliga 

uttalanden i artikeln har hög modalitet, ergo att de olika talarna upplever det uttalade som 

sant.  

Aftonbladet, ”Ramona var tiggare - de gav henne jobb” (Solander, 2015, 18 juni). 

Temat i artikeln är att en kvinnlig EU-migrant, Ramona Simion, får ett arbete hos 

mäklarfirman som hon brukar tigga utanför. Ramona Simion och hennes man blev av 

med sina arbeten i Rumänien och sökte sig till Sverige för att kunna försörja sina fem 

barn och laga sitt nergångna hus i hemlandet.  I artikeln uttalar sig förutom skribenten, 
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Mats Eklund och Katarina Bufvers som äger mäklarfirman, samt Ramona Simion.  

- Vi bjöd in Ramona och frågade om hon var intresserad och det var hon, säger Mats 

Eklund.  

- Det här handlar bara om medmänsklighet och det enda vi vinner är ett gott hjärta. Det 

här var vårt sätt att hjälpa, säger Katarina Bufvers. 

Skribenten skriver följande: ”Hennes man tigger fortfarande, men Ramonas lön ger 

familjen en helt annan trygghet och framtidstro”. Ramona uttalar sig i artikeln och säger 

exempelvis: 

- Jag är så tacksam att vi fått hjälp och tänker jobba så mycket som det behövs. Målet är 

att laga huset och så småningom kunna återvända hem till mina barn.  

Tittar man på transitiveten i artikeln så kan den bidra till att artikelns etos ser ut på ett 

visst sätt. Det två mäklarna är agenterna i processen, alltså de som utför något: ”Vi bjöd 

in och frågade…” och ”Det här var vårt sätt att hjälpa…”. Ramona Simion ”… är så 

tacksam att vi har fått hjälp…”. Det kan tolkas som att Ramona Simion inte besitter ett 

handlingsutrymme utan är beroende av att någon annan agerar/hjälper henne. 

Majoritetskulturen svenskar ger till minoritetskulturen EU-migrerande rumäner. 

Artikelns etos kan tydas som att svenskar identifieras som välgörare medan EU-migranter 

är utsatta, fattiga och beroende av svenskars hjälp för att uppleva trygghet och framtidstro. 

Graden av modalitet är hög i samtliga uttalanden.  

Aftonbladet, ”Så vill de bekämpa tiggeriet” (Asplund, Karlsson & Svensson, 2015, 25 

juni). Artikelns tema är att tiggeriet ska bekämpas genom ett åtgärdspaket för EU-

migranter. Åtgärdspaketet består i att öka möjligheterna för markägare att avhysa tiggare 

samt att Sverige ingår ett samarbetsavtal med Rumänien gällande välfärdsutveckling, 

barns rättigheter och jämställdhet, samt att Rumänien ska få ett stöd från EU. Vidare 

diskuteras lagstiftning mot utnyttjande av EU-migranter samt våldet de utsätts för. I 

artikeln uttalar sig förutom skribenten även justitieminister Morgan Johansson (S), 

ordförande i riksdagens justitieutskott Beatrice Ask (M) samt oppositionsborgarrådet 

Anna König Jerlmyr (M). Morgan Johansson gör exempelvis följande uttalanden: 

- Det finns tre inslag vi inte kan acceptera: Om de människor som tigger utnyttjas och 

exploateras, om det växer upp hundratals spontana bosättningar på allmän, privat eller 

kommunal mark, och trakasserier och våld mot de människor som ber om pengar. 
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- Man har inte rätt att bosätta sig på någon annans mark. Skulle vi gå i andra riktningen, 

nu har du rätt att bosätta dig var du vill, så skulle vi se en situation där det växer upp ett 

stort antal kåkstäder i Sverige, det kan vi inte acceptera.  

 

På skribenternas fråga om vart tiggarna ska ta vägen, svarar Morgan Johansson: 

 

- De bor i Rumänien och i Bulgarien. Där har de sina boplatser. Om de inte kan hitta 

något lagligt sätt att bo i Sverige, campingplatser eller liknande. Vi kan inte tillåta att folk 

sätter upp ett tält och säger "här ska jag bo". Det är ingen långsiktig lösning.  

I artikeln beskrivs Beatrice Ask som nöjd med regeringens åtgärdspaket: 

- Det är ju ett sent uppvaknande men jag tycker att det är bra att man lägger fram två av 

de förslag som Moderaterna har lagt fram tidigare, säger hon och syftar på avhysningen 

och lagstiftning mot utnyttjande.  

 

Anna König Jerlmyrs uttalande i artikeln rör uppfattningen att hon vill att befintlig 

lagstiftning ska kompletteras med en ordningslag som gör det möjligt att ge 

ordningsvakter befogenhet att hjälpa till vid avhysningar eller flytta på personer och 

sovplatser. Det etos som kan observeras i artikeln kan tolkas som att begreppet EU-

medborgare innefattar tiggande personer från Rumänien och Bulgarien. Dessa personer 

lever i utsatthet där de kan utnyttjas, exploateras, trakasseras och bli utsatta för våld. 

Samtidigt så bygger dessa personer olagliga bosättningar. De kan tolkas som att EU-

medborgare är offer, men samtidigt är kriminella och kan ge upphov till problem då de 

bryter mot svensk lagstiftning och etablerar kåkstäder. När man tittar på transitiviteten i 

artikeln så konstaterar Morgan Johansson att EU-medborgare kan utnyttjas, exploateras, 

trakasseras och bli utsatta för våld. Varken han eller någon annan i artikeln pekar på vem 

eller vilka det är som utsätter EU-medborgarna för det. Det saknas en agent. Modaliteten 

i ett av Morgan Johanssons uttalanden är låg då han skriver att ”Om de människor som 

tigger utnyttjas och exploateras […] om det växer upp hundratals spontana bosättningar… 

”. Beatrice Ask uppvisar dock en hög grad av modalitet i sitt uttalande om avhysningar 

och lagstiftning mot utnyttjande, vilket stärker legitimiteten i att underlätta avhysningar 

och skärpa lagstiftningen.   

Aftonbladet, ”Romer fördrivs från Linköping” (Lindberg, 2015, 1 oktober).  Temat i 

artikeln är att någon försöker fördriva EU-migranter som bor i ett läger i Linköping. 

Lägret har attackerats flera gånger och våldet mot romer och EU-migranter ökar. Vidare 

så uppmanas polis och rättsväsende att agera. Det som uttalar sig i artikeln är skribenten 

och den attackerade EU-migranten, Vasili. Skribenten Anders Lindberg skriver att: 

I utkanten av Linköping står ett 15-tal billiga tält uppställda. Sedan en tid har berusade 
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män nattetid trakasserat de EU-migranter som bor där. De kastar flaskor, skriker och 

hotar.  

- Jag vågar inte sova på nätterna nu, tänk om de kommer tillbaka för att döda oss. Jag är 

mest rädd för att de ska kasta något som brinner eller exploderar på oss när vi sover, säger 

Vasili.  

Vidare skriver Anders Lindberg följande:  

Det är dessa människor, de allra mest sårbara och utsatta i vår del av världen, som någon 

nu kastar flaskor på i Linköping. Och som någon försöker fördriva. [….] Den typ av 

angrepp vi ser i Linköping är tyvärr inte ovanliga. I juni rapporterade Expo om 76 attacker 

mot romer på ett och ett halvt år, men mörkertalet är stort. Det krävs nu en uppryckning 

från hela rättsväsendet, ingen ska behöva bli utsatt för detta.  

Artikelns etos kan tydas som att EU-migranter är sårbara, utsatta, trakasserade, rädda samt 

skydds- och hjälpbehövande. Till skillnad från föregående artikel som nämnde 

trakasserierna så finns det en agent när man tittar på transitiviteten. EU-migranterna blir 

attackerade av berusade män. Skribenten skriver med hög modalitet, alltså att han 

uppfattar det han skriver som fakta.  

Aftonbladet, ”Löfven: inte vårt ansvar”, (Nilsson, 2015, 4 november). Artikelns tema 

är att nyligen avhysta EU-migranter från ödetomten Sorgenfri sitter utanför stadshuset i 

Malmö och protesterar. Samtidigt understryker politiker att lag och ordning ska 

respekteras av alla, och att EU-migranter inte är Sveriges ansvar. De som uttalar sig i 

artikeln förutom skribenten är statsminister Stefan Löfven, Carina Nilsson (S) 

kommunalråd i Malmö med ansvar för sociala frågor samt EU-migranten Dorina Sandu. 

I artikeln säger Carina Nilsson följande i samband med avhysningen och den efterföljande 

protesten: 

- Jag vet att det är en utsatt situation, men samtidigt har jag varit tydlig med att vi inte 

kommer att anordna annat boende än evakueringslokalen vi ordnar nu. Frivilliga kan göra 

hur mycket som helst. Det kan inte Malmö stad. Vi måste följa lagen.  

Stefan Löfven kommenterar med hänvisning till svensk lag: 

- Det (avhysningen) ska självklart genomföras med respekt för de mänskliga 

rättigheterna, men det är också så att man får inte bosätta sig var som helst i Sverige. Det 

får inte de som bor i Sverige, det får inte du eller jag göra, då måste lagen gälla lika för 

alla. De får komma hit självfallet och vara här en tid, men i det långa loppet är det deras 

egna länder som måste ta ansvar för att de får arbete, utbildning och bostad i sitt land. 

Dorina Sandu, en av de sista EU-migranterna som avhyses från lägret i Sorgenfri uttalar 
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sig i artikeln: 

- Nu när de kört i väg oss ifrån lägret vill vi att politikerna ser till att vi får en plats där vi 

kan bo.  

Det etos som kan observeras i artikeln kan tolkas som att EU-migranter är bostadslösa 

som bryter mot svensk lag för att ha någonstans att bo, eller att de inte förstår svensk 

lagstiftning. Vidare så framgår det att de är villiga att protestera för att få stanna i sina 

läger eller kunna etablera nya, vilket kan tolkas som att de är aktiva rättssubjekt som 

kräver hjälp och/eller rättigheter. När det gäller etos och svenskar så kan det tolkas som 

om svenskar respekterar och följer lagen. Beträffande transiviteten så saknar avhysningen 

en agent då det inte framgår vem det är som avhyser EU-migranterna, om det är polisen, 

privata aktörer etc. Stefan Löfven säger exempelvis: ”Det (avhysningen) ska självklart 

genomföras med respekt för de mänskliga rättigheterna… ”. Artikeln har en 

genomgående hög modalitet, dels i vad skribenten själv skriver, men också i de uttalanden 

som görs.  

Expressen, ”Migranter måste kunna vräkas” (Erfors, 2015, 18 mars). Temat i artikeln 

är att EU-migranter hindrar bostadsprojekt genom ockupation av en privat eller 

kommunal mark. Polis och politiker kan inte agera med hänvisning till lagstiftningen. 

Miljöförvaltningen hotar fastighetsägarna med vite då EU-migranterna skräpar ner. Det 

finns en risk att fler EU-migranter kommer att söka sig till Sverige om offentliga 

hjälpinsatser inte avtar. Den som uttalar sig i artikeln är skribenten men han hänvisar 

också till uttalanden hämtade från Sydsvenskan och Skånska Dagbladet som gjorts av 

Kronokommissarie Kenth Persson, Per Arwidsson, vd för fastighetsbolaget som äger 

tomten, samt Mats Karlsson, operativ chef på Malmöpolisen. Erfors skriver:  

 

 

… den operative chefen på Malmöpolisen, Mats Karlsson, säger att det inte är 

polisens ansvar att avhysa EU-migranterna. Polisen har tolkat lagen och funnit att de varit 

där länge och därmed "har någon form av besittningsrätt". 

 

Därefter hänvisar Erfors till Miljöförvaltningens uttalande i Skånska Dagbladet:  

 
… det finns - i motsats till Malmöpolisen - en annan myndighet som står på tårna för att 

agera, nämligen Miljöförvaltningen. Den har vid senaste inspektionen funnit "stora högar 

med blandat hushållsavfall" och skräp över i "stort sett hela platsen" och kräver att 

fastighetsbolaget städar upp tomten. 

 

Erfors skriver i artikelns avslutande stycken: 
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Jag har den fullaste respekt för alla frivilligorganisationer och privatpersoner som 

engagerar sig för EU-migranterna runtom i Sverige. Vi ska inte förbjuda tiggeri i det här 

landet. Vi ska inte förbjuda medmänsklighet och vi kan inte förbjuda fattigdom. Det 

måste förbli saligt att giva. [...] Men kommunalråden borde kunna tala klarspråk om den 

uppenbara målkonflikten. Den kan kallas välviljans paradox. Ju större offentliga 

åtaganden som görs för att minska misären och hemlösheten bland alla de EU-migranter 

som finns i dag, desto fler kommer att söka sig till Sverige. 

 

Avslutningsvis skriver Erfors: 

 
Att inte ingripa mot ockupation av privat mark är ett angrepp på rättssäkerheten och den 

grundlagsskyddade äganderätten. Migranterna måste kunna vräkas. 

 

Tittar man på artikelns etos så kan det uppfattas som att EU-migranter är hemlösa, fattiga 

tiggare som lever bland stora högar av hushållsavfall och ockuperar privat mark. Men 

även här kan det tydas som att de är rättssubjekt med rättigheter då de ”har någon form 

av besittningsrätt”. Samtidigt kan det tolkas som att artikelns etos skapar bilden av 

svenskar som laglydiga och medmänskliga, och som på individnivå ömmar för dem som 

lever i utsatthet och stöder dem så länge det inte straffar privata aktörer eller bekostas av 

den offentliga sektorn. Undersöker man artikelns transitivitet så kan det tolkas som att de 

processer som förekommer har en tydlig agent. Som till exempel beträffande 

Miljöförvaltningens upptäckter: ”Den har vid senaste inspektionen funnit…”, eller 

”Polisen har tolkat lagen och funnit… ”. Artikelns modalitet kan uppfattas hög, vilket 

visar sig i skribenten Erfors olika formuleringar som: ”Vi ska inte förbjuda tiggeri…”, 

”Vi ska inte förbjuda medmänsklighet…”, ”Vi kan inte förbjuda fattigdom…” samt ” Ju 

större offentliga åtaganden som görs [...] desto fler kommer att söka sig till Sverige”. 

 

Expressen, ”Det är ohållbart med tiggarläger” (Marteus, 2015, 24 mars). Artikelns 

tema är att antalet fattiga EU-migranter i Stockholm uppgår till 600 stycken och att de 

blir fler. Detta medför att antalet boplatser med EU-migranter fortsätter att öka och 

riskerar att permanentas. Detta kommer i sin tur att urholka svenska medborgares 

förtroende för samhället. Den enda som uttalar sig i artikeln är dess skribent, Marteus som 

skriver att: 

 
Kåkstäder finns vanligen i fattiga, korrupta, vanskötta länder där man rycker på axlarna 

åt både politiker och ordningsregler. Vad händer med svenskars förtroende för politiker 

och ordningsmakt om vi får kåkstäder på allmän och privat mark, samtidigt som alla 

ansvariga intygar att det är helt oacceptabelt? Den sortens oordning och handfallenhet 

från det offentliga är inte bra för något samhälle. 

 

Därefter skriver Marteus att: 
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Det är en skam att somliga EU-medborgare har det så överjävligt att de reser över en 

kontinent för att tigga och bo i skjul. Vi kan och bör hjälpa dem. Men vi bör hjälpa dem 

i deras hemländer. Det går att göra. […] Kanske kan Sverige, som Per Kågeson föreslagit, 

skapa ett gemensamt 90-konto och fiffiga sätt att överföra pengar. Samtidigt måste 

åtgärder vidtas för att få bukt med boplatserna. Det går inte att komma ifrån.  

 

När man studerar artikelns etos så kan EU-migranter beskrivas som fattiga tiggare som 

har det svårt, bor i skjul och etablerar kåkstäder. Utgår man ifrån följande mening: 

”Kåkstäder finns vanligen i fattiga, korrupta, vanskötta länder där man rycker på axlarna 

åt både politiker och ordningsregler”, så kan etos beskriva svenskar som medborgare i ett 

land som är rikt, okorrumperat och välskött där politiker samt ordningsregler respekteras. 

Transitiviteten i artikeln kan påvisa att det inte sätts någon agent som förklarar varför EU-

medborgare har det svårt. Däremot så är EU-migranter agenter i skeendet bygga skjul, 

kåkstäder. Skribenten uttrycker en hög grad av modalitet i fraser som: ”Det är en 

skam…”, ”Vi kan och bör hjälpa…”, ”Det går att göra.”, ”Samtidigt måste åtgärder 

vidtas…” samt ”Den sortens oordning […] är inte bra…”. Däremot så visar skribenten en 

vikande modalitet i hur problemet med finansieringen av hjälpen till EU-migranter ska 

ske: ”Kanske kan Sverige [...] skapa ett gemensamt 90-konto…”.  

Expressen, ”Vi kan inte bara vända bort ansiktet” (Lindström, 2015, 4 april). Temat 

i artikeln är att det finns människor i Sverige som volontärarbetar för att hjälpa EU-

migranter. De som uttalar sig i artikeln förutom skribenten, är kyrkoherde Ellinor 

Svensson, volontärerna Emma Andersson, Christel Flinkenberg och Mio Björkvik samt 

EU-migranterna Alexandru Budi, Petro Clopotar och Vetuta. I ingressen skriver 

Lindström att: 

Människor över hela Sverige engagerar sig för de fattiga människor från främst 

Rumänien och Bulgarien som kommer till Sverige för att tigga ihop till något bättre än 

det de har. 

Kyrkoherde Ellinor Svensson uttalar sig om varför hon har ordnat ett tillfälligt boende för 

EU-migranter: 

– Det var en akut lösning, så att de inte skulle frysa ihjäl. Men det är bara ett bandage. 

Det finns en fattigdomsproblematik som hör Rumänien och EU till, men när de nu finns 

här kan vi inte bara vända bort ansiktet. 

EU-migranten Alexandru Budi berättar om sin situation: 

– Jag har inget jobb, ingen utbildning, inga pengar, ingenting. Vi har varit i Sverige i nio 

månader nu, de första sju månaderna sov vi utomhus. 
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Lindström flikar in följande: ”Alexander Budi har haft tillfälliga jobb i Rumänien: I 

byggbranschen, tvätta bilar, städjobb... Men när det tog slut såg han ingen annan utväg 

än att åka till Sverige och söka jobb och tigga”. Vidare så skriver Lindström följande om 

en annan EU-migrant: ”Vetuta har en neurologisk skada som gör att hon haltar en aning 

och har värk i ena benet. Hon har legat på sjukhus i Rumänien i åtta månader, och visar 

en burk medicin. 

 

- Mitt barn är viktig. Allt jag gör är för min dotter. Hon ringer och gråter i telefonen och 

vill att vi ska komma hem. Men vi har inga jobb och inga pengar.” 

 

Om man tittar på artikelns etos kan det tolkas som att identiteten EU-migrant kan innebära 

fattiga och sjuka människor från Bulgarien och Rumänien som tigger, saknar utbildning, 

arbete, bostad och som riskerar att frysa ihjäl. Vidare så söker de arbete för att hantera sin 

fattigdom, men tvingas att tigga i brist på annat. Identiteten svensk kan enligt den här 

artikelns etos uppfattas som någon som är medmänsklig och hjälpsam gentemot dem som 

har det sämre ställt. Beträffande transiviteten i artikeln så finns det inga skeenden som 

saknar agenter. När det gäller artikelns modalitet så är den hög, som till exempel i fraser 

som: ”Det finns en fattigdomsproblematik som hör Rumänien och EU till…” och ”… såg 

han ingen annan utväg än att åka till Sverige…”. 

 

Expressen, ”(M)odigt utspel” (Kronqvist, 2015, 1 maj). Artikelns tema är att antalet 

EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga ökar, och därför måste 

kommunpolitiker orka fatta beslut i frågan samt ges rätt verktyg för att kunna göra det. 

Den som uttalar sig i artikeln är skribenten själv. Kronqvist skriver inledningsvis att:  

 
De EU-migranter som söker sig till Sverige för att tigga kommer från tröstlösa 

förhållanden. Men när antalet ökar kan Sverige inte stå handfallet. […] Ett alternativ är 

att inlemma tiggarna i det sociala skyddsnätet: bostad, försörjningsstöd och så vidare. 

Men välfärdsstaten skulle digna under en sån princip. […] Ett annat alternativ är att låta 

kåkstäderna blir ett permanent inslag. Det är ohållbart. Inget vettigt samhälle låter 

medvetet slum växa fram.  

 

Förutom att Kronqvist ställer sig positiv till ett moderat förslag där man vill låta väktare 

upprätthålla de ordningsföreskrifter som finns, skriver han vidare att: 

 
M vill också göra det lättare för privata markägare att få ”bosättare” avhysta. Det är 

självklart; äganderätten måste försvaras. 

 

Kronqvist resonerar även kring vilket sätt som är bäst att tillämpa för att hjälpa EU-

migranter. Han menar att: 
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… representanter för riksorganisationer, som Hjärta till Hjärta, menar att det är missriktad 

solidaritet att underhålla tiggandet. Det är bättre att hjälpa på plats. Och visst vore det 

bättre om föräldrarna var hemma, hjälptes ur analfabetismen, och kunde se till att barnen 

går till skolan så att den onda spiralen kan brytas.  

 

När artikelns etos studeras, kan det förklaras som att EU-migranter är tiggare och 

analfabeter som kommer från tröstlösa förhållanden och som etablerar kåkstäder i 

Sverige. Svenskar kan tolkas som personer som vill hjälpa EU-migranter men samtidigt 

vill försvara äganderätten samt upprätthålla lag och ordning. Ser man till artikelns 

transivitet så finns det inga processer som saknar agenter. Artikelns modalitet är hög. 

Kronqvist skriver till exempel: ”… kan Sverige inte…”, ”Men välfärdsstaten skulle 

digna…”, ”Det är självklart…” och ”Det är bättre att hjälpa på plats”. 

 

 

Expressen, ”De väcktes av skriket” (Edstam, 2015, 9 august). Temat i artikeln är att en 

man har tänt eld på flera tält och husvagnar i ett läger med EU-migranter samt misshandlat 

dem med machete och hammare. I artikeln redovisas även sex andra attacker i Sverige 

mot EU-migranter. De som uttalar sig i artikeln, förutom skribenten, är Hans-Olof 

Allgullin, larm- och ledningsoperatör, Thomas Fuxborg, presstalesperson vid polisen, 

Åsa Regner (S) – barn-, äldre- och jämställdhetsminister samt en anonym EU-migrant. 

Åsa Regner säger i artikeln att: 

 
- Det är obehagligt, och det är viktigt att ta avstånd från våld. […] Vi har hört om flera 

incidenter, och varken jag eller polisen har klart för oss vad motiven är. 

 

EU-migranten säger angående attackens motiv: 

 
- Jag är rädd. […] Många i Sverige gillar inte oss rumänska migranter. Och i Rumänien 

gillar de oss inte heller eftersom vi är romer.  

 

Artikelns etos kan tolkas som att EU-migranter är romer som bor i husvagn och tält samt 

att de är ogillade av vissa och utsatta för återkommande attacker. Det finns däremot inte 

tillräckligt med innehåll för att kunna tolka hur språket bidrar till att konstruera identiteten 

svensk. Ser man till artikelns transivitet så är de händelser, dvs attackerna, som beskrivs 

förbundna till en eller flera agenter. Modaliteten från skribentens håll är inte hög då det 

handlar om en nyhetsartikel. Däremot så är modaliteten hög från Åsa Regnér: ”… det är 

viktigt att ta avstånd från våld”. Lika så EU-migrantens uttalande har en hög modalitet: 

”Många i Sverige gillar inte oss…” samt ”Och i Rumänien gillar de oss inte heller…”.   
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5.2.1 Interaktionell kontroll 

Utifrån redogörelsen av de olika tidningsartiklarna kan man sammanfattningsvis säga att 

det är vissa personer som får uttala sig eller blir citerade i artiklarna, förutom skribenterna 

själva. Dessa är politiker på regerings- och kommunal nivå, polisen, sakkunniga som till 

exempel läkare samt personer som på olika sätt hjälper EU-migranter. Återkommande 

ämnen som belyses är de problem som EU-migranter utgör eller själva står inför, men 

även hur de lämpligen ska lösas, och vilka konsekvenser som väntas om inget görs. Van 

Dijk (1988, s. 110) menar att det är den egna gruppen, ingruppens, normer, värderingar, 

intressen eller ideologier som en talare eller skribent uttrycker, och som sedan bekräftas 

och reproduceras av andra i ingruppen. En viktig del av interaktionell kontroll är hur en 

agenda presenteras och hur man bibehåller kontrollen över den (Fairclough, 1992, s. 155-

156). I hälften av artiklarna får EU-migranterna själva uttala sig. De som är gemensamt 

för de artiklarna är att det kan tolkas som om att dessa berör olika teman utifrån EU-

migranters utsatthet. Det handlar exempelvis om att de är fattiga, att någon misshandlar 

dem, försöker fördriva dem från deras läger i Sverige, att de blir lagligt avhysta från sina 

läger eller att de får/behöver hjälp av frivilliga. De uttalanden från EU-migranter som 

förekommer i artiklarna materialiserar artiklarnas teman om utsatthet, där de själva 

berättar om sin rädsla, fattigdom, arbetslöshet, låga utbildningsnivå, svåra 

boendesituation etc. som de lever med i Sverige och hemländerna.  

 

5.2.2 Transitivitet 

I artiklarna är transitiviteten generellt tydlig oavsett vem eller vilka som är agenterna, 

men det finns några fall där det olika skeenden saknar agenter. I två av artiklarna när EU-

migranter avhyses från sina bosättningar så finns det ingen agent, alltså att det inte 

framgår vem som utför avhysningen. I övriga fall där myndigheter agerar är agenten 

angiven. Den passiva formen av transitivitet, där agenten utelämnas, innebär att agentens 

ansvar tas bort eller fördunklas, vilket kan ha politiska eller ideologiska motiv 

(Fairclough, 1992, s. 181-182). Genom den passiva transitiviteten framstår ett skeende 

som givet då bara effekterna belyses (jfr Winther & Philips, 2000, s. 87). Likaså framgår 

det i en artikel att EU-migranter utnyttjas, exploateras, samt utsätts för våld, men inte av 

vilka – vilket kan bero på att de som konstaterar det helt enkelt inte vet. När det gäller 

etablerandet av kåkstäder eller ockupation av mark så framgår det att agenterna är EU-

migranter. Ävenså har transitiviteten en aktiv form i de artiklar där det framgår att 
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svenskar på olika sätt hjälper eller skyddar EU-migranter.  Det kan tolkas som om att det 

i vissa fall är viktigare att förbinda en viss handling med en viss grupp.  

 

 

5.2.3 Modalitet 

Modaliteten i artiklarna är generellt hög oavsett om det är skribenterna själva, en politiker, 

en sakkunnig, en volontär eller en EU-migrant som uttrycker något. Det enda exemplet 

på när modaliteten är låg är justitieminister Morgan Johanssons uttalanden: ”Om de 

människor som tigger utnyttjas och exploateras […] om det växer upp hundratals 

spontana bosättningar… ”. I övrigt så kännetecknas artiklarna av hög modalitet i fraser 

som ”Vi kan och bör hjälpa…”, ”Vi kan inte förbjuda fattigdom…”, ”Men välfärdsstaten 

skulle digna…”, ”Det är bättre att hjälpa på plats” samt ”Samtidigt måste åtgärder 

vidtas…” (jfr Fairclough, 1992, s. 159). Att använda sig av hög modalitet är något som 

är kännetecknande för media. Deras tolkningar av komplexa händelser presenteras som 

fakta (ibid., s. 160), vilket både ”… speglar och främjar deras auktoritet” (Winther & 

Philips, 2000, s. 88). Graden av modalitet som används i en text kan också ses som 

identitetsskapande då en talare eller skribents instämmande berättar hur sann en viss del 

av verkligheten är för hen (jfr Fairclough, 2003, s. 166).   

5.2.4 Etos 

Utifrån ovanstående redogörelse av artiklarnas etos, transitivitet och modalitet, kan det 

tolkas som att beskrivningen av EU-migranter i svensk press kan konstruera en identitet 

med vissa kännetecken. Dessa kännetecken kan vara att EU-migranter är romer, bulgarer 

eller rumäner som har lämnat sina hemländer på grund av fattigdom och/eller andra 

tröstlösa omständigheter för att ta sig till Sverige. De kan vara analfabeter som saknar 

utbildning, är sjuka, fattiga och utsatta. I Sverige kan EU-migranter vara intresserade av 

att arbeta för att hantera sin fattigdom, men de ägnar sig oftast åt tiggeri. Dessa personer 

lever i utsatthet där de kan utnyttjas, exploateras, trakasseras och bli utsatta för våld. I 

Sverige så kan de vara trångbodda samt leva under osanitära förhållanden där deras 

boende kan utgöras av enklare skjul, husvagnar och tält som kan vara organiserade i 

kåkstäder. EU-migranter kan etablera olagliga bosättningar på privat och/eller kommunal 

mark och kan vara villiga att bryta mot svensk lag och/eller protestera för att kunna 

etablera eller upprätthålla kåkstäderna. Detta kan tolkas som att de är aktiva rättssubjekt 

som dels kräver hjälp och/eller rättigheter, men i viss mån även åtnjuter rättigheter i form 
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av besittningsrätt. De kan uppvisa tecken på att vara sårbara och rädda samt beroende av 

svenskars hjälp och skydd för att kunna uppleva trygghet och framtidstro. Vidare så kan 

EU-migranters handlingsutrymme tolkas som begränsat och beroende av att någon annan 

agerar/hjälper dem. EU-migranter kan betraktas som offer, men samtidigt ses som 

kriminella då de bryter mot svensk lagstiftning och etablerar kåkstäder. 

 

 

5.3 Andrafiering 

Utifrån hur EU-migranter, men även svenskar, definieras kan det tolkas som att 

migranterna andrafieras på olika sätt. Dels så sker det genom stereotypisering då det kan 

tydas som att EU-migranter är en kategori som tillskrivs vissa egenskaper på ett förenklat 

sätt (jfr Elmeroth, 2018, s. 33-34). De skildras som utsatta, fattiga tiggare som lever under 

osanitära förhållanden i kåkstäder på mark som de har ockuperat. Den återkommande 

beskrivningen att EU-migranter är lågutbildade och bor bland avskrädeshögar eller under 

väldigt enkla, eller onormala, förhållanden, kan även tolkas som andrafiering genom 

nedvärdering (jfr ibid., s. 39). Det innebär också att vi, majoritetskulturen, kan förstås 

som bildade med normal boendesituation (jfr Sahlin & Machado, 2008, s. 178). Vidare 

så kan det tolkas som att EU-migranter andrafieras genom indelning utifrån kulturell 

överlägsenhet-underlägsenhet, alltså att vi svenskar, majoritetsgruppen, är laglydiga och 

vill vara hjälpande gentemot dem, EU-migranterna, som behöver hjälp och skydd men 

samtidigt bryter mot lagen. Genom att tillskriva majoritetskulturen en högre värdering så 

bidrar det till att bibehålla en positiv självbild (jfr Elmeroth, 2018, s. 32; Van Dijk, 1995, 

s. 18). Denna gränsdragning pekar samtidigt ut olikheterna mellan de två kategorierna 

”svensk” och ”EU-migrant”, vilket bidrar till dikotomin ”vi” och ”dem” (jfr Elmeroth, 

2018, s. 41). Uppdelningen mellan vi, ingruppen, och dem, utgruppen innebär att den 

egna gruppen kommer att favoriseras vilket kan ge upphov till fördomar gentemot de 

andra (Tajfel & Turner, 1986, s. 281).  
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5.4 Vilka diskurser hittas? 

I den journalistiska diskurs som Aftonbladet och Expressen är en del av och även 

reproducerar, har jag hittat följande tre diskurser: rättsdiskurs, offerdiskurs och 

ansvarsdiskurs.  

5.4.1 Rättsdiskursen  

Rättsdiskursen kännetecknas av en samtalsordning som understryker att lag och ordning 

ska följas av alla, även EU-migranter i egenskap av rättssubjekt. I flera av artiklarna 

uppmärksammas såväl problem kopplade till EU-migranternas närvaro som möjliga 

lösningar. Enligt dessa artiklar ska tiggeriet och de olagliga bosättningarna begränsas 

och/eller bekämpas, vilket lämpligen görs genom att underlätta för markägare att avhysa 

EU-migranter (jfr Asplund et al., 2015; Kronqvist, 2015; Marteus, 2015; Erfors, 2015). I 

rättsdiskursen förordas även en översyn av lagstiftningen för att möjliggöra att 

ordningsvakter och väktare ska kunna ombesörja avhysningen (jfr Asplund et al., 2015; 

Kronqvist, 2015). Genom den åtgärden så kommer det vara färre EU-migranter som letar 

sig till Sverige för att tigga (jfr Marteus, 2015; Kronqvist, 2015; Erfors, 2015). Vidare så 

förespråkar rättsdiskursen att lagstiftningen ska skärpas för att förhindra att EU-migranter 

utnyttjas (Asplund et al., 2015). Dessutom kännetecknas rättsdiskursen av kravet på ett 

tydligare och snabbare agerande från politiker och ordningsmakt gällande våldet och 

trakasserierna mot EU-migranter (jfr Lindberg, 2015, 1 oktober) men även när det gäller 

försvårandet och förhindrandet av att bosättningar etableras (jfr Marteus, 2015; Erfors, 

2015). I rättsdiskursen framgår det att handfallenheten gentemot bosättningarna är ett hot 

mot rättssäkerheten och äganderätten (jfr Erfors, 2015; Kronqvist, 2015).  

 

5.4.2 Offerdiskursen 

Offerdiskursen utmärks av samtal kring EU-migranters olika former av utsatthet. 

Återkommande i offerdiskursen är deras fattigdom och tiggeriet (jfr Solander, 2015; 

Asplund et al., 2015; Erfors, 2015; Lindström, 2015; Kronqvist, 2015). Ett annat 

återkommande tema i offerdiskursen är EU-migranternas dåliga boendesituation, både i 

Sverige och hemländerna. Boendet i hemländerna beskrivs som undermåligt (jfr 

Solander, 2015). När det gäller EU-migranternas boendesituation i Sverige så nämns 

trångboddhet, osanitära förhållanden (jfr Lindberg, 2015; Erfors, 2015), att sova utomhus 

eller i skjul i kåkstäder (Asplund et al., 2015; Marteus, 2015; Kronqvist, 2015). I 

offerdiskursen lyfts också EU-migranternas arbetslöshet parallellt med tiggeriet 
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(Solander, 2015; Lindström, 2015), men det är bara en artikel där EU-migranternas lyfts 

fram som någon form av tillgång på arbetsmarknaden (jfr Solander, 2015). I den artikeln 

så beskrivs EU-migranten samtidigt som ett offer då hon ges ett arbete som en hjälpande 

och medmänsklig gärning (ibid.). I offerdiskursen beskrivs även EU-migranter som sjuka, 

exempelvis genom TBC eller neurologiska skador (jfr Lindberg, 2015; Lindström, 2015). 

En annan utsatthet som lyfts i offerdiskursen är att EU-migranter är utnyttjade, 

trakasserade och våldsutsatta (Asplund et al., 2015; Lindberg, 2015).  

 

5.4.3 Ansvarsdiskursen 

Ansvarsdiskursen präglas av resonemang kring vem som bär ansvaret för att hjälpa EU-

migranterna i deras situation.  Den tydligaste uppfattningen är att hjälpen bör bedrivas 

hemma i EU-migranternas hemländer. Antingen så ska hjälpen ske med hjälp från 

svenska 90-konton, samarbetsavtal eller överföring av pengar från riksorganisationer (jfr 

Marteus, 2015; Kronqvist, 2015), eller så ska EU-migranternas hemländer sörja för att de 

får arbete, utbildning och bostad (jfr Nilsson, 2015; Asplund et al., 2015; Lindström, 

2015). Förutom att ansvarsdiskursen innefattar idén att hjälpen ska ske i EU-migranternas 

hemländer, så lyfter den parallellt fram det svenska civilsamhällets förmåga att hjälpa till 

genom olika former av volontärarbete eller att ge EU-migranterna arbeten (jfr Solander, 

2015; Nilsson, 2015; Lindström, 2015). Den primära hjälpen ska ges i EU-migranternas 

hemländer men för det svenska civilsamhället gäller samtidigt parollen att ”Det måste 

förbli saligt att giva” (Erfors, 2015).  

 

5.4.4 Det diskursiva samspelet 

Även om de tre diskurserna var för sig bär på viss karaktäristika, så löper de in i varandra. 

Rättsdiskursens krav på lag och ordning bär spår av offerdiskursen då den genom den 

skärpta lagstiftningen inte bara ska få bukt med de olagliga bosättningarna genom 

snabbare avhysningar, utan också användas som ett verktyg för att förhindra eller 

förbygga utnyttjandet av EU-migranter. Vidare så efterfrågas i rättsdiskursen ett snabbare 

och tydligare agerande från politiker och ordningsmakt gällande våldet och trakasserierna 

mot EU-migranter. Också det är ett exempel på hur rättsdiskursens kännetecken är 

präglad av offerdiskursen. Även ansvarsdiskursen bär spår av offerdiskursen. Då 

ansvarsdiskursens fokus ligger på vem som ska hjälpa EU-migranterna och hur, bekräftar 

det samtidigt att det redan finns en samtalsordning kring den gruppens utsatthet och 

hjälpbehov. Samtidigt är ansvarsdiskursen färgad av rättsdiskursen eftersom lagstiftning 
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och en gemensam uppfattning om vad som är god ordning är ett medel för att kunna 

fördela ansvaret. Det är förstås omöjligt att peka på vilken diskurs som utgör fundamentet 

i diskursordningen kring EU-migranter eftersom diskurserna är inkorporerade i varandra, 

men utan offerdiskursen skulle antagligen rättsdiskursen och ansvarsdiskursen se 

annorlunda ut.  
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6. Diskussion  
Syftet med den här studien var att undersöka hur EU-migranter framställs i de två mest 

spridda nyhetstidningarna i Sverige år 2015. Undersökningens frågeställningar var: Vilka 

ord används i beskrivningen av EU-migranter? Hur beskrivs EU-migranter i pressen? 

Vilka diskurser hittas? För att kunna besvara de tre frågorna användes Faircloughs 

kritiska diskursanalys för att analysera tio stycken artiklar från tidningarna Aftonbladet 

och Expressen. Som ett komplement till den kritiska diskursanalysen användes 

Elemeroths definitioner av andrafiering.  

 

6.1 Huvudresultat 

Den kritiska diskursanalysen av det redovisade medieinnehållet visar att EU-migranter 

beskrevs i pressen som romer, bulgarer och rumäner som tagit sig till Sverige på grund 

av fattigdom i sina hemländer. De saknar utbildning, är sjuka, fattiga och utsatta. I Sverige 

kan EU-migranter vara intresserade av att arbeta för att hantera sin fattigdom, men de 

ägnar sig oftast åt tiggeri. De utnyttjas, exploateras, trakasseras och är våldsutsatta. I 

Sverige är de trångbodda under osanitära förhållanden där deras boende utgörs av enklare 

skjul, husvagnar och tält som kan vara organiserade i kåkstäder. EU-migranter etablerar 

olagliga bosättningar på privat och/eller kommunal mark och kan vara villiga att bryta 

mot svensk lag och/eller protestera för att kunna etablera eller upprätthålla kåkstäderna. 

De är sårbara och rädda samt beroende av svenskars hjälp och skydd för att kunna uppleva 

trygghet och framtidstro. Vidare så kan EU-migranters handlingsutrymme tolkas som 

begränsat och beroende av att någon annan agerar/hjälper dem.  

 

EU-migranter betraktas som offer, men ses samtidigt som problematiska och kriminella 

då de bryter mot svensk lagstiftning och etablerar kåkstäder. Vidare så kan de vara aktiva 

rättssubjekt som kräver hjälp/rättigheter. Utifrån Elmeroths definitioner av andrafiering 

framgår det att EU-migranter andrafieras genom stereotypisering, nedvärdering och en 

indelning utifrån en kulturell underlägsenhet. Tre olika diskurser hittades i den 

journalistiska beskrivningen av EU-migranter i svensk press: rättsdiskurs – med krav på 

lag och ordning gällande hanteringen av EU-migranter, offerdiskurs – fokus på EU-

migranternas utsatthet och hjälpbehov, samt ansvarsdiskurs - vem bär ansvaret för att 

hjälpa EU-migranterna i deras situation. De tre diskurserna ingår i den journalistiska 

diskursen och är samtidigt inkorporerade i varandra.    
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6.2 Jämförelse med tidigare forskning  

Gemensamt för min studie och tidigare forskning är att exempelvis att det hittas tecken 

på att migranter andrafieras i den undersökta median. Migranter andrafieras genom 

stereotypisering då de beskrivs som tiggare och bärare av fysiska sjukdomar (jfr Cheregi, 

2015; Dumbrava, 2015; Joo, 2015; Adeyanju & Neverson, 2007). Likaså andrafieras de 

genom kulturell underlägsenhet då de i egenskap av minoritetsgrupper beskrivs som 

beroende av hjälp och/eller skydd från majoritetsgruppen (jfr Torkington & Ribeiro, 

2018; Joo, 2015). Ävenså förekommer det andrafiering i form av nedvärdering då det i 

min och tidigare forskning finns exempel på att migranter, eller migranters beteende, 

beskrivs som onormalt av media (jfr Martinez Lirola, 2014; Alenius, 2012; Erjavec, 

2001). Det finns även likheter i hur olika etniska grupper definieras som en homogen 

grupp (jfr Feddersen, 2015; Patrascu, 2015). Ett tydligt gemensamt drag är också är 

gränsdragningen mellan ”vi” och ”dem”.  

 

Det som skiljer resultatet från tidigare forskning med min studie är att där hittas det fler 

och hårdare former av andrafiering. Det handlar om stereotypisering där migranter 

framställs som kriminella, mördare och omoraliska (jfr Cheregi, 2015; Dumbrava, 2015; 

Alenius, 2012; Erjavec, 2001). En annan skillnad är andrafiering genom misstänksamhet 

där migranter uppges vilja utnyttja olika välfärdssystem systematiskt eller upprätta en 

kriminell verksamhet (jfr Cheregi, 2015; Dumbrava, 2015; David Cisneros, 2008; 

Kamendova, 2014).  Ävenså skiljer sig resultaten i tidigare forskning då den pekar på 

etnocentriska inslag i samtal om migranter, där de framställs som barbariska med 

svårigheter att anamma majoritetsgruppens kultur (jfr David Cisneros, 2008; Joo, 2015; 

Alenius, 2012; Erjavec, 2001).  

 

Beträffande migranternas möjligheter att få uttala sig i media så finns det vissa likheter 

mellan min studie och tidigare forskning. I tidigare forskning förekommer det bara ett 

exempel där migranter får uttala sig, och då får de bara uttala sig om majoritetskulturen i 

syfte att förstärkas som kulturellt underlägsna (jfr Joo, 2015). I min studie framgår det att 

migranter ofta får uttala sig om sin situation, bakgrund och behov. Vilket också kan tolkas 

som ett vidmakthållande eller bekräftelse på att de ska ses som kulturellt underlägsna i 

sin utsatthet. ”De” är i behov av ”vårt” samhälles hjälp och skydd. Gällande bilden av 

migranter som ett hot så visar min studie att migranter, eller snarare handhavandet av 
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migranter, utgör ett hot mot det svenska samhällets principer och inte dess enskilda 

medborgare. Den bristfälliga hanteringen av de växande kåkstäderna ses som ett hot mot 

rättssäkerheten och äganderätten, samt att de hotar förtroendet för politiker och 

ordningsmakt. En annan likhet är beskrivningen av migranter som patologiska (jfr 

Martinez Lirola, 2014; Adeyanju & Neverson, 2007; Kamendova, 2014). Skillnaden 

ligger dock i att det i min studie framgår att migranternas TBC-smitta endast är ett hot 

mot andra migranter, medan migranters patologi i tidigare forskning beskrivs som ett hot 

mot majoritetsgruppen. Ävenså visar tidigare forskning att migranter framställs i media 

som ett hot mot både samhället och dess medborgare genom våldsbrott, prostitution, 

organiserad brottslighet, avvikande moral och kultur (jfr (Cheregi, 2015; Dumbrava, 

2015; Leudar & Nekvapil, 2000; David Cisneros, 2008; Brearley, 2001). Vidare så 

beskrivs de som ett hot i form av en belastning på vård, skola och omsorg samt arbets- 

och bostadsmarknader (jfr Cheregi, 2015; Dumbrava, 2015; Patrascu, 2015).  

 

I min studie framgår det att media beskriver EU-migranters utsatthet i form av fattigdom, 

svår boendesituation, sjukdom, arbetslöshet och tiggeri men också våldet, utnyttjandet 

och trakasserierna de blir utsatta för. I tidigare forskning framkommer det också att media 

belyser att vissa migranter lever i utsatthet på grund av fattigdom, att de är i akut behov 

av mat, husrum och vård (jfr Martinez Lirola, 2016; Torkington & Ribeiro, 2018). Det 

förekommer även exempel på att migranter blir utsatta för attacker, rån och våldtäkter (jfr 

Mawadza & Banda, 2016). Skillnaden är att det i vissa exempel från tidigare forskning 

framkommer att migranters utsatthet och diskrimineringen av dem tillstås i media men 

att det är på grund av deras egna handlingar (jfr Alenius, 2012; Torkington & Ribeiro, 

2018).  

 

Tittar man på om migranter framställs som tillgångar så visar min studie och tidigare 

forskning att exemplen är få. I min studie förekommer det endast en artikel där en EU-

migrant beskrivs som en resurs på en arbetsplats. Men samtidigt framkommer det att den 

rumänska kvinnan har fått det arbetet som en medmänsklig gärning från 

majoritetsgruppen. I tidigare forskning finns det endast två exempel där media beskriver 

migranter som en förstärkning av arbetskraften (jfr Cheregi, 2015; Torkington & Ribeiro, 

2018). När det gäller de upptäckta diskurserna i min studie och tidigare forskning så är 

det viktigt att understryka att det i min studie även rör sig om en nationell kontext då det 

är en studie av två svenska kvällstidningar. I den tidigare forskningen som jag har 
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redovisat förekommer olika studier av en rad medieformat, i olika länder. Det innebär att 

det naturligtvis kan råda skillnader mellan de olika etniska gruppernas kulturella 

särprägel, problem och motiv, oavsett var de kommer ifrån och vart de migrerar.  Tidigare 

forskning berör trots allt både migranter, invandrare, flyktingar eller asylsökanden. Det 

innebär också att sättet som de bemöts på i de olika länderna och sättet de skildras på i de 

olika ländernas medier är beroende av sin specifika kontext och medielandskap. Det är 

något som får beaktas oavsett om jämförelsen mellan min studie och tidigare forskning 

blottlägger skillnader eller gemensamma drag.  

 

I min studie hittas en rättsdiskurs, en offerdiskurs och en ansvarsdiskurs, medan det i 

tidigare forskning sammantaget hittas betydligt fler diskurser. Men om det ska göras 

något slags uppdelning så framgår det att diskurserna som har hittats i media från tidigare 

forskning är mer explicita. De motsvarande diskurserna till rättsdiskursen efterfrågar 

förvisso krav på större kontroll och ordning, men de är också ofta förankrade i en generellt 

mer främlingsfientlig diskurs där ”de andra” är genomgående problematiska, hotfulla, 

kriminella och patologiska. I tidigare forskning framträder en solidaritetsdiskurs, vilken 

påminner om offerdiskursen. Solidaritetsdiskursen förekom i endast två artiklar och där 

medges att migranter är hjälp- och skyddsbehövande (jfr Torkington & Riberio, 2018; 

Martinez Lirola, 2016). I den tidigare forskningen framgår det inte att det finns någon 

motsvarighet till en ansvarsdiskurs i den undersökta median, men det finns 

samtalsordningar som pekar på det ansvarsfulla i att neka dem medborgarskap, att återföra 

dem till deras hemländer och begränsa rörligheten mellan olika stater (jfr Martinez Lirola, 

2014; Feddersen, 2015; Adeyanju & Neverson, 2007; Mawadza, 2016; Patrascu, 2015).  

 

6.3 Alternativa tolkningar av resultatet 

Jag har i min studie belyst att EU-migranter och deras situation skildras på ett visst sätt 

med en viss uppsättning ord som beskriver deras utsatthet och handlingar, men även de 

problem som kopplas till dem. Likaså har jag pekat på att EU-migranter andrafieras och 

att det i den journalistiska diskursen om EU-migranter hittas tre samspelande diskurser 

där EU-migranter, skribenter, politiker, ordningsmakt, sakkunniga och volontärarbetare 

uttalar sig. Diskursen om EU-migranter berättar att EU-migranter är fattiga och utsatta 

tiggare som behöver hjälp och skydd, men som samtidigt utmanar det svenska samhället, 

dess lagar, normer och värderingar. Vidare så förstås det att de måste få hjälp, men att det 

inte ligger på välfärdssamhällets ansvar att hjälpa dem i Sverige eftersom det anses riskera 
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att bidra till att kåkstäderna blir fler och större. EU-migranterna bör istället få hjälp i 

respektive hemland. Diskursen uppmuntrar ett medmänskligt bemötande på plats i 

Sverige, men att det är civilsamhällets ansvar att ombesörja det. Det är alltså saligt att 

giva på plats i Sverige, men inte på bekostnad av det svenska rättssamhällets trovärdighet 

eller välfärdssystemets kassa. Det finns inget enkelt och allomfattande svar på varför 

diskursen om EU-migranter ser ut om den gör, men en delförklaring finns troligen i 

medielogiken. Det innebär att mediets format, normer, organisation och behov av 

uppmärksamhet präglar själva medieinnehållet (Strömbäck, 2004, s. 129; jfr Altheide & 

Snow, 1979, s. 10, 23). Medielogiken manifesterar sig genom tillspetsing, förenkling, 

polarisering, intensifiering, konkretisering, personifiering (Hernes, 1978, s. 187-188) 

eller stereotypisering (Strömbäck, 2004, s. 130). Ju större behov av uppmärksamhet och 

ju större publik ett medium har, desto större är inverkan av medielogiken (ibid.). I de 

artiklar som jag har undersökt tar sig medielogiken tre uttryck. Ett är genom tillspetsning: 

vilket innebär artiklar där beskriver EU-migranter som blir attackerade och är rädda. Ett 

andra uttryck är personifiering: EU-migranter som får uttala sig om attackerna och 

utsattheten. Det tredje uttrycket sker i form av stereotypisering. Det finns alltså 

dramaturgiska inslag som ska locka läsarna (jfr ibid.). Alltså fyller artiklarna flera 

funktioner, dels så informerar de, men tillika definierar, rangordnar och försvarar de vissa 

värderingar, positioner och kategorier. Ävenså ska de fånga och bibehålla läsarnas 

uppmärksamhet och därmed säkra tidningsförsäljningen.  

 

6.4 Social praktik 

Innan jag resonerar kring möjliga konsekvenser som följer av sättet som EU-migranter 

skildras på i svensk press, vill jag åter poängtera att resonemanget är sprunget ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Alltså att det finns en koppling mellan kunskap, 

språk och social handling – ergo att beskriva verkligheten är att skapa den. Den tillskrivna 

identiteten berättar vad EU-migranter är och vad de gör, liksom inte. EU-migranter 

andrafieras och presenteras i svensk press som avvikande, onormala samt ett hot mot 

svensk lag, ordning och värderingar. I den sociala praktiken handlar det om att lösa 

problemen tiggeri och olagliga bosättningar. Diskursen säger samtidigt att tiggeri inte ska 

förbjudas och att det för civilsamhället ska förbli saligt att giva. Lösningen blir istället att 

göra det lättare att avhysa EU-migranter med hänvisning till svensk lag, och därmed 

försvåra tiggeriet. På så sätt kan idén om ingruppens medmänsklighet samexistera med 

idén om att följa och respektera lagstiftningen.  
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För att understryka att avhysningarna inte är en systematisk illvilja mot utgruppen EU-

migranter, betonas det även i artiklarna att avhysningarna sker med hänsyn till mänskliga 

rättigheter och lagen kring bosättningar är lika för alla EU-medborgare. Ett möjligt 

scenario om avhysningarna skulle ha en väldigt liten, eller ingen, effekt på antalet EU-

migranter som tar sig till Sverige för att tigga, är att tiggeriet begränsas eller förbjuds. 

Den tidigare forskningen pekar på att diskurser där grupper presenteras som ”de andra” 

och problematiska, leder till en legitimering av olika former av särbehandling, 

restriktioner eller åtgärder för att underlätta ett återvändande (jfr Haslam & Stratemeyer, 

2016). Att ge EU-migranter en viss identitet är ett sätt att distansera ”dem” från ”oss” (jfr 

Börjesson, 2003, s. 35) och därmed en handling som cementerar vår identitet, våra värden, 

normer och ideal. Artiklarna som beskriver EU-migranter och deras situation är lika 

mycket en konstruktion av en problemkategori som en berättelse om föreställningen av 

svenskhet och svenska värden.  
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