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Abstract  
This paper, " There is nothing illegal about a person, being forced to flee " - A critical discourse analysis 

of how the construction of refugee concepts in politics and media has changed over time deals with how 

refugees as concept have been construced in the refugee political discourse in government / parliament 

and how Dagens Nyheter makes refugees in it Refugee policy discourse for two different periods. As a 

theory and method, a critical discourse analysis is used to find out whether refugees are presented as a 

load or resource, and if so, how and who are charged or they become a resource. The analysis shows that 

the view of refugees in the parliament is that they are to a large extent the burden for Sweden and the 

Swedish population during both periods. Refugees have been produced as a threat both economically and 

socially. During the latter of the two periods, they were also produced as a threat to the country and the 

people's security. The petition that existed in the goverment and the parliament was reflected in Dagens 

Nyheter's articles in both periods. 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats, ”Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal” -En kritisk diskursanalys över 

framställningen av flyktingar i politik och media, handlar om hur begreppet flyktingar konstruerats i den 

flyktingpolitiska diskursen i regering/riksdag och hur Dagens Nyheter konstruerat begreppet flyktingar i 

den flyktingpolitiska diskursen under två olika perioder. Som teori och metod används en kritisk 

diskursanalys för att ta reda på om flyktingar framställts som en belastning eller en resurs och i så fall hur 

och vem som belastas eller de blir en resurs för. Analysen visar att synen på flyktingar i riksdagen och 

regeringen är att de i störst utsträckning är belastning för Sverige och den svenska befolkningen under 

båda perioderna. Flyktingar har framställts som ett hot både ekonomiskt och socialt. Under den senare av 

de två perioderna framställdes de även som ett hot mot landets och folkets säkerhet.  Den framställningen 

som fanns i riksdagen återspeglades under båda perioderna i Dagens Nyheters artiklar.   
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Del I Inledning  
 

Våren 2015 medverkar miljöpartiets Gustav Fridolin på reggaebandet Partiets officiella musikvideo till 

låten ”Pinsamt!”1 Där förespråkas fri asyl och de rappar ”Den som flyr har inget val, ingen människa är 

illegal”. Något officiellt politikern stödde. Ett halvår senare medverkar samma parti och samma politiker 

till att tillfälligt stoppa asylmottagandet i Sverige.  

Flyktingfrågan är ett aktuellt ämne då flera partier och politiker i riksdagen arbetar för en restriktivare 

invandringspolitik samtidigt som vissa partier och politiker är mycket ambivalenta i frågan och andra 

menar att Sverige måste visa solidaritet och som statsminister Reinfeldt sa 2014 ”öppna våra hjärtan”. 

Diskussionen om svensk flyktingpolitik i media har vid flertalet tillfällen under 1900-talet varit aktuellt 

och ska därför inte ses som något unikt nutidsfenomen utan kan betraktas som en del i ett mönster. Därför 

finns det ett intresse av att se på liknande företeelser ur ett historiskt perspektiv för att ta lärdom och kunna 

skapa sig en bild av hur mönstret kan tänkas fortlöpa. Med detta sagt är det absolut inte menat att historien 

ska tolka som ett facit till nutidens debatt utan ämnar snarare kunna brukas som ett hjälpmedel till att tolka 

den nutida debatten. Detta arbete är tänkt att kunna ge ett historiskt perspektiv på dagens flyktingpolitik 

samt att komplettera befintlig forskning inom området för att bidra till djupare förståelse för kopplingarna 

mellan politik och media samt media och allmänheten. Genom att betrakta det förflutna kunna urskilja 

mönster som dagens flyktingpolitiska frågor kan tänkas följa och därmed kunna förstå samtiden och 

förutspå framtiden. 

Innan och under Andra världskriget var Sveriges flyktingpolitik kraftigt reglerad men den kom att luckras 

upp under krigets slutskede då det uppdagats att människor levde och dog under horribla förhållanden och 

Statens utlänningskommission inrättades som tillfällig myndighet för att hantera flykting- och 

invandringsfrågor. En kommission som kom att bli Statens invandrarverk 1969, men är idag mer allmänt 

känt som Migrationsverket (från år 2000).2                                      

Vad innebär då egentligen flyktingbegreppet? I 1951 års Genèvekonvention fastlades att en flykting är en 

person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari 

han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det 

landet."3 Även personer som flyr sitt hem på grund av väpnade konflikter och krig anses som flyktingar. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=z4ZMai9o0vM Hämtad: 2017-05-29 
2 Nationalencyklopedin, flyktingpolitik. 
   http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flyktingpolitik Hämtad 2016-03-23 
       
3 http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Konvention-angaende-flyktingars-rattsliga-stallning.pdf 
hämtad: 2017-04-23 

https://www.youtube.com/watch?v=z4ZMai9o0vM
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flyktingpolitik
http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Konvention-angaende-flyktingars-rattsliga-stallning.pdf
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En flykting lämnar inte sitt hem frivilligt utan för att de lever under en hotbild som gör det omöjligt för 

dem att stanna. Denna hotbild kan se mycket olika ut från fall till fall.4  

Det finns flyktingar som lever under hot från makthavare, andra religiösa grupper eller för att de bor i ett 

territorium där det pågår en väpnad konflikt eller ett krig.5 Det finns även personer som flyr på grund av 

sexuell läggning, hungersnöd, socialt, religiöst eller etniskt förtryck. Anses inte makthavarna ha möjlighet 

eller viljan att hjälpa de människor som lever under dessa omständigheter har personerna rätt att få 

flyktingstatus. En flykting har både rättigheter och skyldigheter. De har rättigheten att söka asyl. Vilket 

innebär en fristad, en fysisk trygghet i säkerhet från tortyr, eller annan förnedrande behandling, med tak 

över huvudet, sjukvård, skola till barnen, rätt till arbete, rörelsefrihet samt rätten till åsiktsfrihet. Deras 

skyldigheter är att förhålla sig till de lagar och förordningar som råder i det land de flytt till. Personer som 

är krigsförbrytare eller på annat sätt brutit mot mänskliga rättigheter har inte rätt till asyl. Det finns även 

andra anledningar till att människor flyr sina hem, lämnar sin släkt och sina vänner, som gör att de hamnat 

utanför Genèvekonventionens begreppsbeskrivning av flykting det kan till exempel handla om 

krigsvägran.6 Flyktingpolitik är den rådande regleringen av invandring, flyktingmottagande och 

mottagande av asylsökande i Sverige detta via lagar och regler. Flyktingpolitiken grundlades i och med 

att det skapades en lagstiftning för utlänningars rättigheter att vistas i landet i början av 1900-talet.7 

Tidningar är enligt forskaren John Hartley8 det viktigaste testsystemet i det demokratiska samhället. Där 

makthavare inte bara informerar befolkningen om den aktuella politiska agendan utan länkar samman 

makthavarna och folket där de politiska budskapen påverkar allmänhetens politiska ställningstagande. 

Media har så stor inverkan på allmänheten att man kallar media för den tredje statsmakten.9 Därav kan det 

förefalla intressant vilken information dagspressen väljer att publicera och ur vilket perspektiv 

informationen delges.   

 

 

 

                                                           
4 http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Konvention-angaende-flyktingars-rattsliga-stallning.pdf 
hämtad: 2017-04-23 
5 Nationalencyklopedin, flykting. 
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flykting  hämtad 2016-05-31 
6  Nationalencyklopedin, flykting. 
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flykting   hämtad 2016-05-31 
7 Nationalencyklopedin, flyktingpolitik http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flyktingpolitik hämtad 2016-05-31 
8 John Hartley, (1996), Popular Reality. Journalism,  Modernity, Popular Cultur. London, New York: Arnold ISBN: 978-
0340584897  
9 John Hartley, (1996), Popular Reality. Journalism,  Modernity, Popular Cultur. London, New York: Arnold ISBN: 978-
0340584897 

http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Konvention-angaende-flyktingars-rattsliga-stallning.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flykting
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flykting
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flyktingpolitik
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Syfte & Frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med detta arbete är att se hur bilden av flyktingar har sett ut under perioder där en 

restriktivare flyktingpolitik tillämpats i Sverige. Jag har valt två perioder för att kunna se om 

konstruktionen av begreppet flyktingar förändras över tid och i så fall hur. Jag undersöker hur 

konstruktionen av flyktingbegreppet sett ut i riksdagen och hur den bilden återspeglats i media för att 

analysera om den bild av flyktingar som våra makthavare målar upp är den bild som presenteras för 

allmänheten eller om andra ideologiska diskurser påverkar vilka som har tolkingsföreträde.  

Den övergripande frågeställningen i denna studie är: Vilka likheter och skillnader i konstruktionen av 

begreppet flykting återfinns i den flyktingpolitiska diskursen år 1989 och 2015? 

•  Vilken bild av flyktingar framträder i debatterna i samband med den restriktivare flyktingpolitiken 

som antas 1989 och 2015? 

• Vilka likheter och skillnader i konstruktionen av flyktingar 1989 och 2015? 
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Bakgrund 
 

Från flykting till arbetskraft och tillbaka till flykting igen 

Under sextiotalet uppkom viss problematik kring integrering av invandrare. Problematiken med 

integreringen av den utländska arbetskraften sågs till en början som en språklig bris. Under 60-talet ökade 

arbetskraftinvandringen drastiskt och svårigheter med integration blev allt mer uppmärksammat både 

inom politiken och media.  Statens invandrarverk inrättades 1969, en statlig myndighet för att administrera 

ärenden beträffande invandrare. 1972 stoppades arbetskraftinvandringen på grund av en internationell 

lågkonjunktur. Detta gällde inte den nordiska arbetskraften då Sverige var bundet till ett avtal med de 

nordiska länderna. Därmed fortsatte arbetskraftinvandringen från Finland om än i betydligt mindre 

utsträckning under 70-talet.10   

På grund av förändringar utanför Europa ändrade invandringen karaktär under 80-talet och framåt. 

Politiska oroligheter och krig bidrog till att människor flydde från olika delar av världen och kom att söka 

trygghet i Sverige.11 Redan i mitten av 70-talet efter Pinochets militärkupp i Chile kom de första större 

grupperna av flyktingar till Sverige. Kommande årtionden sökte flyktingströmmar från Mellanöstern, 

Afrika och Asien en fristad i Sverige något som ledde till att det ställdes högre krav på det svenska 

systemet och flyktingmottagandet.12 

1989 
I denna uppsats kommer det så kallade ”Luciabeslutet” att granska på riksdagsnivå och rapporteringen 

kring beslutet i DN. 1989 den 13 december beslutades det att en restriktivare flyktingpolitik skulle införas 

i Sverige. I Praktiken skulle det innebära att endast FN-flyktingar (de flyktingar som Genèvekonventionen 

innefattar) hade rätt att söka asyl i landet samt personer med särskilt stort skyddsbehov. Under 

omständigheterna skulle det representerat en tiondel av de flyktingar som sökte asyl i Sverige.13  

Denna åtstramning av flyktingmottagandet är speciell på så vis att det inte är ett riksdagsbeslut utan det 

var den socialdemokratiska regeringen som egenhändigt röstade igenom beslutet genom att åberopa 

särskilda skäl, vilket möjliggjorde ett fattande av beslutet utan att tillfråga riksdagen. Detta beslut 

motiverades av dåvarande invandringsminister, Maj-Lis Lööw, med att den tidigare frikostiga mottagning 

av flyktingar hade bidragit till att många sökte sig till Sverige och att detta skapat stora flyktingströmmar 

vilket gjort situationen ohållbar och försatt landet i kris då det bland annat inte längre gick att ge 

flyktingarna ett värdigt mottagande.14 

                                                           
10  Svanberg, I & Tydén, M. (2005) s.333-339 
11 Svanberg, I & Tydén, M. (2005) s.340 
12 Svanberg, I & Tydén, M. (2005) s.341 
13 Byström & Fronhert, (2013)s.277 
14 Johansson,(2005) s.163 
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Det beslut som togs om en mer restriktiv flyktingpolitik kom i efterhand att kallas Luciabeslutet. Det var 

den socialdemokratiska regeringen som beslöt om en genomgripande förändring inom flyktingpolitiken 

genom att kraftigt strama upp möjligheten för flyktingar att söka asyl i Sverige genom att ta ett beslut om 

att det endast var flyktingar som hade ett starkt skyddsbehov, de så kallade FN-flyktingarna, som skulle 

ha rätten att få söka asyl i Sverige. Det motsvarade ungefär 10 procent av de flyktingar som då sökte asyl 

i Sverige.15  

Dåvarande invandringsminister Maj-Lis Lööw och arbetsdepartementet menade att beslutet var absolut 

nödvändigt då Sverige stod inför en flyktingkris där bland annat mottagandet av flyktingar låg på 

bristningsgränsen.16 Man menade att det inte längre varken fanns ekonomi eller husrum för att kunna ge 

ett värdigt mottagande och det krävdes en åtstramning av invandringen akut. 1989 fanns det ett stort behov 

av arbetskraft så beslutet vara inte enbart grundat på ekonomiska grunder utan handlade till stor del om de 

svårigheter som fanns med integrering.17  

I och med Luciabeslutet stoppades invandringen av bland annat en turkisk minoritetsgrupp från Bulgarien 

som ansågs varit svårintegrerad i det svenska samhället. Både arbetsdepartementet och 

invandringsministern var överens om att det skulle funnits ett behov av att strypa inflödet av flyktingar 

och lägga resurser på att stödja integrationen av de som kommit och skulle komma efter införandet av den 

restriktivare invandringspolitiken för att få in de som fått asyl i Sverige i det svenska samhället. I och med 

Berlinmurens fall den 9 november samma år spekulerade media om det skulle komma stora 

flyktingströmmar från öst och man befarade en ökad tillströmning av asylsökande och att det därmed fanns 

ett behov av att införa en restriktivare invandringspolitik, något stora delar av befolkningen var ense om. 

Luciabeslutets införande kom således inte som en chock för varken media eller folket. 18 

25 år av yttre påverkan  
Statistik från migrationsverket visar att flyktinginvandringen inte minskade nämnvärt under de två åren 

beslutet kom att gälla.19 1989 sökte 30 335 personer asyl i Sverige den siffran sjönk till 29 420 år1990 och 

27 351 år1991. Däremot minskade antalet asylsökande från Bulgarien (turkbulgarer) drastiskt, från 5013 

år1989 till 355 år1990 och 119 år1991. 1992 var luciabeslutet hävt och balkankriget bidrog till att fler än 

någonsin sökte asyl i Sverige, närmare bestämt kom 84 018 flyktingar till Sverige det året.20 Därefter 

pendlade det mellan cirka 10 000 och cirka 30 000 flyktingar om året som sökte asyl i Sverige fram till 

                                                           
15 Johansson s.150 
16 Byström & Frohnert, (2013) s.277 
17 Byström & Frohnert, (2013) s.277-279 
18 Byström & Frohnert, (2013) s.277-279 
19https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1485556079445/Asyls%C3%B6kande+till+Sve
rige+1984-1999.pdf  
20https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1485556079445/Asyls%C3%B6kande+till+Sve
rige+1984-1999.pdf  

https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1485556079445/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-1999.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1485556079445/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-1999.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1485556079445/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-1999.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1485556079445/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-1999.pdf
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2012.21 Vissa terrororganisationer började intressera sig för västvärlden. Det var efter den 11 september 

2001 och terrorattacker mot USA, där terrorister från Al Quida flög in två flygplan i World Trade Center-

tornen, ökade den globala terrorismen.22 Terrororganisationen IS satte skräck i Europa då terrordåd blev 

realitet, bland annat terrorattackerna i Paris den 13 november 2015 där flera självmordsbombare sprängde 

sig runt om i staden samtidigt som flera tungt beväpnade män hänsynslöst sköt in i folkmassor.23 

Oroligheter utanför Europa börjar eskalera och 2011 ägde flera folkliga uppror rum runt om i Mellanöstern 

och Nordafrika, vilket kom att kallas den arabiska våren.24 Något som kom att påverka Sverige under 

hösten 2015 var bland annat att i Syrien startade ett inbördeskrig när delar av befolkningen krävde en 

demokratisering av landet och ville stoppa den omfattande korruptionen.25   

Hösten 2015 
En annan företeelse som i denna studie att undersökas är ”flyktingvågen” hösten 2015. Under 

sensommaren och hösten 2015 sker en kraftig ökning av människor på flykt som söker sig till Europa och 

däribland Sverige.26 Flera länder i Europa inför gränskontroller då situationen ansågs vara ohållbar. Vissa 

länder gick till och med så långt att de satte upp stängsel vid landet gränser för att fysiskt stoppa människor 

på flykt att ta sig in i landet. Något som ledde till att EU tvingades tillämpa kvotfördelning av människor 

på flykt. Efter en dubblering av asylsökande i Sverige under september månad konstaterade myndigheter 

och Sveriges regering att det skulle bli ”en svår höst” som migrationsminister Morgan Svensson uttryckte 

det. De kunde inte se några tecken på att antalet asylsökande skulle minska inom den närmaste framtiden.27 

Regeringen informerade i ett pressmeddelande, den 12 november 2015, att de återinförde en restriktivare 

invandringspolitik i och med att de tog beslutet om inre gränskontroller.28   Den skulle gälla i tio dagar till 

en början med men vid behov skulle beslutet kunna förlängas vilket det också i omgångar kom att göra. 

De skrev att migrationen till Sverige innebär möjligheter men också utmaningar. Det framkom inte vad 

för möjligheter de talade om utan istället fortsatte de med att förklara att det var nödvändigt att återinföra 

gränskontroller i Sverige då den situation som rådde var akut och innebar utmaningar för grundläggande 

samhällsfunktioner. En bedömning som gjordes med hjälp av analyser från polismyndigheten och 

migrationsverket i kombination av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps lägesrapport tydde på 

                                                           
21https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1485556079445/Asyls%C3%B6kande+till+Sve
rige+1984-1999.pdf , 
https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd2/1485556063045/Asyls%C3%B6kande+till+Sverig
e+2000-2016.pdf 2017-06-16 
22 http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/ 2017-06-16 
23 http://www.globalis.se/Konflikter/Den-islamiska-staten-IS , http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21762713.ab  
24 http://www.globalis.se/Konflikter/Den-arabiska-vaaren 2017-06-16 
25 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595 2017-04-24 
26 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595 2017-04-24 
27 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595 2017-04-24 
28 http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-aterinfora-granskontroll-vid-inre-grans/  

https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1485556079445/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-1999.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1485556079445/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-1999.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd2/1485556063045/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2016.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd2/1485556063045/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2016.pdf
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/
http://www.globalis.se/Konflikter/Den-islamiska-staten-IS
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21762713.ab
http://www.globalis.se/Konflikter/Den-arabiska-vaaren
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-aterinfora-granskontroll-vid-inre-grans/
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att säkerheten och den allmänna ordningen var hotad och att den rådande situation bidrog till stora 

ansträngningar på flera grundläggande samhällsfunktioner.29 

Den tolfte oktober 2015 hade det kommit fler flyktingar under året än det någonsin tidigare gjort under ett 

och samma år tidigare (under balkankriget 1992 kom det 84 018 asylsökande till Sverige, vilket var den 

högsta årsnotisen av asylsökande fram till år 2015). Tio dagar senare kom migrationsverket ut med sin 

prognos som visade att det skulle komma minst 160 000 asylsökande under 2015 och de uppskattade att 

kostnaderna för flykting- och migrationen kunde öka med nästan 30 miljarder under 2016. Redan dagen 

efter hade alla riksdagspartier, utom sverigedemokraterna och vänsterpartiet, enats om att skärpa 

flyktingpolitiken. Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson, menade att den skärpning av 

flyktingpolitiken som var aktuell i överenskommelsen mellan riksdagspartierna kunde liknas med att 

”hejda en flodvåg med hink och spade”. 30 

Under oktober månad 2015 uppskattade UNHCR att nästan lika många människor hade försökt fly över 

medelhavet till Europa under en månad som under hela året 2014. Sveriges regering anser att de inte längre 

klarade av att ta emot det stora antal människor på flykt som sökte sig hit utan krävde att få asylsökanden 

omfördelade till andra EU-länder av EU-kommissionen.31   

Tillslut begärde moderaterna att många asylsökanden skulle avvisas redan vid svenska gränsen. Sverige 

försökte få uppbackning av andra EU-länder vid ett migrationsmöte i Bryssel men utan önskat resultat. 

Något som ledde till att från och med lunch den tolfte november införde Sverige tillfälliga gränskontroller 

som knappt två veckor senare kom att bli en anpassning till EU:s miniminivå. ID-kontroller kom att gälla 

vid landets gränser, endast kvotflyktingar skulle få permanenta uppehållstillstånd, skärpta försörjnings 

krav etc. infördes.32 

I ett pressmeddelande regeringen kom ut med (24 november 2015) skrev dåvarande vice statsminister Åsa 

Romson ”Regeringen förslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande.” 33    

Hon fortsatte: 

” Sverige har i den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något annat land i 

västvärlden. Vi är ett litet land som gör en enorm insats och det svenska folket visar stor solidaritet i en svår tid. Vi 

värnar den internationella asylrätten.”34  

                                                           
29 http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-aterinfora-granskontroll-vid-inre-grans/ 
2017-03-06 
30 https://www.svt.se/opinion/sd-om-uppgorelsen 2017-04-24 
31 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595 2017-04-26 
32 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595 2017-04-26 
33 http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-
flyktingmottagande/ 2017-04-27 
34  http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-
flyktingmottagande/ 2017-04-27 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-aterinfora-granskontroll-vid-inre-grans/
https://www.svt.se/opinion/sd-om-uppgorelsen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/
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Förslagen regeringen kom med var att anpassa den svenska lagstiftningen till EU-rättens minimikrav under 

en begränsad tidsperiod på tre år med vissa undantag. Kvotflyktingar skulle fortsatt beviljas permanent 

uppehållstillstånd medan övriga flyktingar skulle beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd. Bland annat 

ville de begränsa rätten till anhöriginvandring, skärpa försörjningskraven, införa medicinsk 

åldersbedömning och införa ID-kontroller på alla typer av kollektivtrafik in i landet.35 Inte sedan 

Luciabeslutet 1989 hade Sverige tagit ett beslut  

Forskningsläge  
Denna studie är influerad av den forskning Ylva Brune har bedrivit i b.la. Nyheter från gränsen: Tre 

studier i journalistik om ” invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld (2004).36 I denna avhandling av 

Brune studerar hon nyhetsrapportering kring flyktingar indelat i tre olika studium. Inledningsvist tar hon 

oss igenom rapporteringen kring flyktingar som asylström. Därefter nyhetsrapportering av flyktingars 

utvisningsärenden och sist analyserar hon rapportering kring flyktingar och brott. Brune avgränsar sin 

avhandling till empiriskt material från åren 1976 till 1993. Den inledande delen av Brunes arbete där hon 

avhandlar flyktingar som asylström är särskilt intressant för denna uppsats då artiklarna i DN under 

perioderna efter Luciabeslutet och under hösten 2015 till stor del kretsade kring de ”asylströmmar” som 

kom till Sverige.  

Brune menar att flyktingfrågorna i media framförallt följer två tolkningsmönster som drar åt olika håll. 

Den ena är där man framställer flyktingen/flyktingar som en belastning alt. ett hot mot samhället där man 

som nation står enade mot hotet med en tydlig ”vi mot dem” attityd. Den andra tolkningen näst intill helt 

omvänd, där står den lilla människan, i detta fall en eller flera flyktingar, mot myndigheterna, 

makthavarna. Då är flyktingarna istället inkluderade i ”vi” folket och myndigheterna är framställda som 

”de andra”. Men det är framförallt det förstnämnda som var gällande och de nyckelord som är kopplade 

till invandrare som framkommer i nyhetsrapporteringen är i huvudsak ord med negativ association. Brune 

menar att diskursen generellt, i det undersökta materialet, är färgat av diskriminering och rasism då 

svenska folket blir representanter för tolerans och jämställdhet medan invandrare representerar förtryck 

och hot mot den tolerans och jämställdhet svenska folket står för.  

I denna studie kommer det också göras en analys av om den flyktingpolitiska diskursen i regering/riksdag 

och Dagens Nyheter framställer flyktingar och människor på flykt som ett hot mot Sverige eller om 

flyktingar ses som en tillgång. Detta sätt att kategorisera in medias rapportering av flyktingar som hot eller 

resurs gör Gunilla Hultén i doktorsavhandlingen Främmande sidor-främlingskap och nationell gemenskap 

                                                           
35 http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-
flyktingmottagande/ 2017-04-27 
36 Brune, Y. (2004) Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ” invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld. Kungälv: 
Göteborgs Universitet.  ISBN: 91-88212 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/


12 
 

i fyra svenska dagstidningar efter 1945 (2006).37 Där har hon studerat hur texter om migration och 

invandring framställts i fyra olika dagstidningar år 1945 till 2005. Hultén menar att det har skett en 

förändring i där migranter tidigare beskrivits som en ekonomisk tillgång till att under senare år beskrivits 

som en ekonomisk belastning och att de skulle utgöra ett hot mot det svenska välfärdssystemet. Hennes 

studie visar att media genom användande av vissa begrepp som konstruerar en bild av ett okontrollerat 

flöde av flyktingar vilket bidrar till att man avpersonifierar människor på flykt och ser dem som en flock 

som utgör ett hot eller problem för svenska staten och dess invånare.   

Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft av Christina 

Johansson (2005).38 I denna avhandling analyserar Johansson relationen mellan den svenska 

migrationspolitiken, nationen och staten i anknytning med olika migrationspolitiska vändningar från 

sextiotalet fram till nittiotalet. Där fokuserar hon bland annat på vilka och hur olika aktörer, uttrycker sig 

i ämnet samt bakomliggande orsaker till hur de olika migrationspolitiska diskurserna yttrats. Hon frågar 

sig också hur ett nationalstatligt tänkande om etnicitet, ekonomi och social tillhörighet påverkar 

migrationspolitiken i och under dessa vändpunkter. Johansson undersöker om de migrationspolitiska 

diskurserna förändrats över tid eller inte och vad har förändrats/inte förändrats.  

Studien visar att det finns en stark koppling mellan nationalstatstänkandet och migrationspolitiskt 

agerande. Migrationspolitiken styrs oftast av vad man trott varit bäst för den svensk befolkningen och 

Sverige där fokus ofta har legat på att kunna skapa en homogen befolkning både etniskt och civiskt. Under 

80-talet hamnade fokus på invandrares etniska bakgrund och de tänkbara samhälls- och 

integrationsproblem som uppstod och under 90-talet var det återvandringspolitik som var central. 

Johansson fann även att motiven bakom vändpunkterna i den svenska migrationspolitiken var förankrade 

i etniska, ekonomiska och sociala aspekter.  Aktörer inom migrationspolitiken har vandrat mellan olika 

departement under undersökningsperioden. Från arbetsdepartementet till kulturdepartementet och vidare 

till utrikesdepartementet. Johansson fann även att utomstatliga aktörer tenderade att ha samma åsikter i 

frågan om migration som staten hade. När det kom till kontinuitet och förändring var en begränsning av 

migration för att klara av att nå de uppsatta målen för integration och välfärden ständigt aktuellt i 

diskussionen. När det kom till förändringen i den migrationspolitiska diskuren gick det från att gälla 

arbetskraftinvandring under 60- och 70-talet. Där såg man invandrare som både en resurs och en 

belastning. Under 80-talet dominerade flyktingpolitik och invandrare som en belastning diskursen. Något 

som kom att mynna ut i det så kallade Luciabeslutet.  

                                                           
37 Hultén, G. (2006) Främmande sidor- främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945. 
Valdemarsvik: Stockholm Universitet.  ISBN: 91-88354-11-3  
38 Johansson, C. (2005) Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft. Malmö: 
Linköpings Universitet  ISBN: 91-86980-34-3 
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I Brunes rapport ” Flyktingfrågor i pressen 1985-1988”39 uppmärksammandes att invandringen ändrade 

karaktär under 1980-talet. Det skedde en ökning av flyktinginvandringen och det uppstod en ny variant av 

flyktingmottagande som kommunerna ansvarade för.40  Genom medias rapportering om händelser och 

skeenden guidas allmänheten genom vilka politiska frågor som är intressanta att engagera sig i och vilka 

personer och myndigheter som är värda att lyssna på i olika sammanhang. Media ger oss verktyg att kunna 

orientera oss i samhällsfrågor.  

Det uppstod en politisk debatt om flyktinginvandringen under 80-talet och media kom att bidra med en 

frekvent rapportering om hur läget såg ut gällande flyktinginvandring, flyktingmottagande och 

flyktingpolitiken.41  Från sensommaren -84 till sensommaren -85 beskrev media invandringen med ord 

som ”okontrollerad ström”, ”lavinartade strömmar”, ”illegala flyktingar” och ”flyktinginvasion”, ord med 

en negativ laddning. De som kommer till tals i media var ofta auktoritära myndighetsperson, till exempel 

utlänningspolisen i Trelleborg, som gav beskrivningar om hur flyktingar reste med falska pass, om hur 

stora antal som kom och det ifrågasattes om de verkligen var berättigade asyl i landet. I media skapas en 

bild av att flyktingarna var rika för att de hade råd att fly till Sverige, att de egentligen inte var ”riktiga” 

flyktingar och den allmänna uppfattningen var att den okontrollerade flyktingströmmen måste stoppas.  

1984-85 års starkt kritiska inställning till flyktingar i media följdes av ett par år med mjukare tongångar. 

Det rapporterades om enskilda flyktingars tragiska livsöden och beskrivningen av flyktingströmmarna 

tonades markant ned och framställdes inte längre som ett hot mot landet utan det ses snarare som att det 

var en självklarhet att Sverige skulle inneha en generös flyktingpolitik. Det rapporteras om vikten att 

kunna erbjuda flyktingarna rättssäkerhet och det rapporteras om flyktingarnas situationer runt om i 

världen. Att kunna bidra med flyktingmottagande framställs under denna period i media som en moralisk 

plikt.  

För kommunerna och politiker som stod fast vid de tankemönster som rådde under åren 1984-85 riskerade 

att bli uteslutna ur sina egna partier under åren 1987-88. Den offentliga debatten kring, perspektivet på 

och attityden till flyktingpolitiken ändrades radikalt i media under bara ett par år. Det handlade inte om 

att de som tidigare hörts i media radikalt hade ändrat åsikt utan att man hade ändrat källor. De personer 

och organisationer som kommit till tals under 1984-85 blev inte längre tillfrågade.  

Den rapportering som framkom i media påverkade ofta allmänheten starkt, oftast utan att journalisterna 

var medvetna den starka påverkan deras framställningar hade på befolkningen.42   Gemensamt för de två 

                                                           
39 Brune, Y. (1990) Flyktingfrågor i pressen 1985-1988. Stockholm: Ylva brune & Delegationen för invandrarforskning 
40 Brune, (1990) s.5 
41 Brune, (1990) s.6 
42 Brune (1990) s.96-99 
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olika perspektiven som Brune tar upp i sin rapport och det är att i media är det sällan flyktingarna själva 

kom till tals gällande deras situation, handlingar eller avsikter.                                                

2010-2015 

Antologin Invandrare på ledarsidor i svensk nationell dagspress 2010-2015 skriven av Niklas Bolin, Jonas 

Hinnerfors och Jesper Strömbäck.43 I denna antologi redogör de för hur de största svenska dagstidningarna 

har förhållit sig till integration och invandring. De har granskat 1000 artiklar ur tidningarna Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet från åren 2010 till 2015. Författarna utgår från tre olika 

frågeställningar som berör vilken omfattning dagstidningarna rapporterat om integration och invandring, 

vilka politiska partier diskuteras i samband med frågor om integration och invandring under tidningarnas 

ledare samt om tidningarna förhåller sig positivt, neutralt eller negativt till invandring och integration.   

Deras studie visade att Dagens Nyheter rapporterade om integration och invandring i störst utsträckning 

och att i de allra flesta fall då invandring och integration diskuterades under ledarna framgick det inte 

något politiskt parti. Studien visade även att invandring och integration i störst utsträckning belystes ur ett 

negativt perspektiv men att ledarnas artiklar var svåra att kategorisera utifrån skalan positiv-neutral-

negativ och därför hamnade ledare i större utsträckning i det neutrala facket. 

Teori & metod 
Detta är en empirisk undersökning där avsikten är att göra en kritisk diskursanalys för att kunna urskilja 

hur konstruktionen av begreppet flykting har förändrats inte bara över tid utan även om den bilden 

förändras eller inte från riksdag/regering till media i den flyktingpolitiska diskursen. Jag jämför två olika 

perioder i Sverige då det tagits beslut om att det ska föras en restriktivare flyktingpolitik. Jag har delat in 

undersökningen i två delar där jag i den ena studien undersöker diskursen i riksdagen kring flyktingpolitik. 

Anledningen till att jag har valt att göra en kritisk diskursanalys och inte en argumentationsanalys är att 

jag vill veta hur bilden av flyktingar konstruerades? Såg man flyktingar som en resurs eller som en 

belastning? Såg man dem som ett hot eller som offer? Fanns det olika framställningar av flyktingar i 

riksdagen eller hade de olika partierna/politikerna en gemensam bild av flyktingar eller skiljde sig bilden 

av flyktingar? Såg man flyktingar som ett kollektiv eller som individer? Delgav Dagens Nyheter samma 

bild av flyktingar som presenterades i riksdagen? 

När begreppet diskurs används i denna uppsats menar jag det socialt konstruerade samhälle vi lever i som 

upprätthålls och formas genom diskurser samtidigt som diskursen speglar olika aktuella sociala strukturer 

och attityder i samhället.44 En tidningsskribent kan genom text inte bara förmedla en nyhet utan bidrar 

                                                           
43 Bolin, N, Hinnfors, J & Strömbäck, J. Invandring på ledarsidorna i svensk nationell dagspress 2010-2015 
https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/ledarsidor-invandring.pdf     
44 Winther Jörgensen, M & Phillips, L. 2000.  Diskursanalys som teori och metod. ISBN:978-91-44-01302-2 Studentlitteratur 
AB, Lund. Tryckt i Spanien 2015. Sida.67-68 

https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/ledarsidor-invandring.pdf
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även till att förmedla sociala relationer och identiteter, medvetet eller omedvetet. I en kritisk diskursanalys, 

som tillämpas i denna uppsats, söker man efter ideologiska effekter av diskurser, alltså man undersöker 

vad det finns för diskursiva praktiker som upprätthåller eller skapar ojämna maktförhållanden mellan olika 

sociala grupper. I detta fall mellan flyktingar och ”svenskar”. Analysen är kritisk i den meningen att dess 

uppgift är att redogöra för på vilket sätt den aktuella diskursen skapar eller upprätthåller socialt 

konstruerade relationer och de ojämna maktförhållande. Syftet med att använda en kritisk diskursanalys 

som teori och metod är att belysa upprätthållandet och skapandet av ojämna maktförhållanden för att 

förhoppningsvist i förlängningen kunna bidra till en social förändring till mer jämställda maktförhållanden 

i samhället. En kritisk diskursanalys kan sålunda inte ses som politiskt neutral utan tar den svagare partens 

parti i kampen för ett mer jämställt samhälle.45  

Problematik som uppkommer utifrån valet av en kritisk diskursanalys som teori och metod är att en 

textanalys inte är tillräckligt för att kunna göra en kritisk diskursanalys. 46 Så att enbart göra en textanalys 

av artiklar ur Dagens Nyheter skulle inte vara tillräckligt för att göra en kritisk diskursanalys. Detta 

motverkas i denna studie genom att sätta in det i en politisk kontext där både den politiska och allmänna 

flyktingpolitiska diskursen analyseras. Ett annat problem med att göra en diskursanalys inom ett område 

som står en nära, inom den egna kulturen, är att kunna se det man undersöker som en diskurs.47 Något 

som gör att det är omöjligt att kunna presentera en objektiv syn på diskursen och konstruerandet av 

begreppet flykting i det här fallet. Jag har egna erfarenheter och har omedvetet egna värderingar som 

påverkar min personliga bild av flyktingar. Något jag kommer försöka att bortse ifrån men inte kan koppla 

bort helt. 

För att kunna svara på frågeställningen har jag valt att utgå ifrån Faircloughs tredimensionella modell 

vilket innebär att jag kommer analysera texten, i dess diskursiva och sociala praktik.48 Jag kommer 

inledningsvist se till vad som sägs och var det sägs. Genom att undersöka vilka begrepp flyktingar kopplas 

till, försöka få fram om konstruktionen av begreppet flykting bidrar till att människor på flykt ses som en 

resurs eller belastning, om de ses som offer eller ett hot och om man ser dem som ett kollektiv eller 

individer. för att sedan se till inom vilken diskurs sägs det, i detta fallet förhåller jag mig till den politiska 

diskursen vad det gäller riksdagen och när det kommer till Dagens Nyheter filtreras den politiska diskursen 

genom en liberal diskurs. Anledningen till att jag valt att ta med en tidning är för att ta reda på hur stort 

utrymme statsmakten får i den flyktingpolitiska debatten i förhållande till flyktingarna själva. I den tredje 

dimensionen, den sociala praktiken, är målet att kunna svara på vilken bild av flyktingar som fanns men 

för att kunna avgöra om konstruktionen skapar en ny bild av flyktingar eller den återger en befintlig bild 

                                                           
45 Winther Jörgensen & Phillips. S.69-70 
46 Winther Jörgensen & Phillips. S.72 
47 Winther Jörgensen & Phillips. S.29 
48 Winther Jörgensen & Phillips. S.72 
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kommer jag granska två perioder, 1989 och 2015, detta för att kunna svara på om den bild av flyktingar 

som framställs 2015 är en reproduktion av framställningen 1989.  

I denna uppsats kommer konstruktionen av begreppet flyktingar tolkas ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, ett ”vi och de andra”-perspektiv. Begreppet ”vi och de andra” innebär i teorin att vi utgår ifrån 

att ”de andra” inte är som ”vi”.49 Att det finns distinkta skillnader, kulturellt eller/och socialt. Genom att 

synliggöra vår identitet i stark kontrast till något annat som inte är i enighet med ”oss”. Särskiljandet 

tenderar att bli överdrivet och selektivt på ett sätt som skapar motsatser där ”de andra” allt som oftast får 

representera något som ”vi” tar avstånd eller inte vill förknippas med även om det med stor sannolikhet är 

egenskaper som finns även inom den egna gruppen. Dessa motsatser kan till exempel vara hjälte och offer, 

man (stark) och kvinna (svag), väst (modernt) och öst (primitivt) eller som i detta fall svensk och flykting 

eller övermakten mot den lilla individen.50 De egenskaper som tilldelas ”de andra” behöver nödvändigtvis 

inte vara förknippat med negativ association utan kan även vara förknippat med nyfikenhet och 

fascination. Med andra ord egenskaper ”vi”-gruppen önskar besitta. Trots dessa inslag är den övergripande 

skillnaden mellan ”vi” och ”de andra” att ”vi” är överlägsna och ”de andra” underlägsna. Vilket innebär 

att analysen kommer föras genom att angripa texten ur ett perspektiv som kommer granska hur politiker 

och skribenter i Dagens Nyheter konstruerar bilden av människor på flykt, asylsökande i förhållande till 

Sverige och ”svenskar” eller svenska myndigheter. Utifrån det tolkningssättet, analyseras den 

flyktingpolitiska debatten i riksdag och i Dagens Nyheter de sociala konstruktionerna av flyktingen. Jag 

kommer att arbeta med motsatser som till exempel ”vi och de”, ”trygghet och hot”, ”ordning och kaos”. 

Vikt kommer även läggas på vem som i texten är subjekt och objekt. Med detta menar jag vem är den 

handlingskraftige, den som agerar (subjektet) och vem är passiv och tar emot (objektet) i texterna?51 Den 

sociala konstruktionen av ”de andra”, främlingarna, som i denna uppsats blir flyktingen är relevant då 

man genom att använda olika begrepp kan skapa en bild av den goda främlingen eller främlingen som ett 

hot. Detta görs då det används begrepp med positiv och negativ association i de texterna som förhåller sig 

till människor på flykt.52  

Empiriskt material 
Det empiriska material som i denna studie kommer undersökas är riksdagsprotokoll, pressmeddelanden 

från riksdagen och artiklar ur tidningen Dagens Nyheter. Jag kommer granska hur bilden av flyktingar såg 

ut i rapporteringen om flyktingpolitik från införandet av en restriktivare invandringspolitik och en månad 

framåt under åren 1989 och 2015. När det kommer till analysen av den diskurs som fördes i riksdagen 

under perioderna är det i första hand riksdagsprotokoll som kommer att studeras men också till viss del 

                                                           
49 Brune Ylva, Journalistikens Andra- Invandrare och flyktingar i nyheterna Nordicom information 4/1997 
50 Brune Ylva, Journalistikens Andra- Invandrare och flyktingar i nyheterna Nordicom information 4/1997 
51 Brune, s.36 
52 Hultén, s.53 
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interpellationsdebatter, från den dagen beslutet om en restriktivare flyktingpolitik tog och en månad 

framåt, som i denna studie analyseras.  

1989 gick det bra att utgå från ett datum då det var ett beslut om en restriktivare flyktingpolitik som togs. 

Svårare var det att sätta ett datum för 2015 då beslutet om en restriktivare flyktingpolitik togs i omgångar. 

Men jag har valt att utgå från den tolfte november då det första pressmeddelandet från regeringen gick ut 

med att en åtstramning av flyktingpolitiken skulle ske. Ett annat problem som uppkommit i och med 

urvalet av material är den ojämna fördelningen av empiriskt material mellan åren 1989 och 2015, där det 

är relativt begränsat med material från 1989 i förhållande till materialet som finns från 2015. 

Då studien är intresserad av hur Dagens Nyheter, media, speglade framställningen av flyktingar i 

flyktingpolitiska frågor som diskuterades i riksdag och regering har jag begränsat urvalet av artiklar till de 

artiklar som direkt handlar om Sveriges flyktingpolitik. Jag är medveten om att det urval av artiklar i 

Dagens Nyheter är starkt begränsat och ger inte någon helhetsbild över hur media generellt framställer 

flyktingar.  

Jag är också medveten om att Dagens Nyheter är oberoende/liberal, jag har en förhoppning om att den 

liberala diskursen ska färga den politiska diskursen på något sätt och det ska bli intressant att se om 

konstruktionen av flyktingbegreppet i den politiska diskursen påverkas av den liberala diskursen som 

Dagens Nyheter representerar. Eftersom Dagens Nyheter var mer liberal än oberoende 1989 och tvärtom 

2015 kan man tänka sig att det speglas i framställningen av flyktingar under de aktuella åren. De säger att 

de ”slår vakt om objektivitet och en oberoende verksamhet på alla plan”53 Men deras ideologi kan påverka 

vilken bild av flyktingar de framställer genom bland annat vem/vilka som ges tolkningsföreträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/ 2017-05-05 

http://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/
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Del II Undersökning 
 

Vilken bild av flyktingar framträder i debatterna i samband med den restriktivare 

flyktingpolitiken som antas 1989? 

13 december 1989 information i riksdagen om asylpolitiken där dåvarande invandringsminister Maj-Lis 

Lööw informerade om ett regeringsbeslut där det kom att gälla en åtstramning av den rådande 

flyktingpolitiken då hon menade att det svenska flyktingmottagandet befann sig i en kris. Hon uppskattade 

att det skulle uppnå 29000 asylsökande under året 1989, vilket motsvarade 10000 fler än året innan. I den 

grupp asylsökande beräknade hon att det fanns en ny stor grupp om ca 5000 individer, turkbulgarer, en 

notis hon inte utvecklade vidare.  Lööw såg stor problematik kring överbelastningen i flyktingmottagandet. 

Det fanns stora svårigheter att kunna erbjuda människor med uppehållstillstånd en kommunplats i samma 

takt som besluten om uppehållstillstånd togs. Vilket hade föranlett att det då, i december 1989, satt 7000 

människor med uppehållstillstånd kvar på förläggningarna i väntan på en kommunplats. Hon menade att 

det redan året efter skulle komma vara avsevärt många fler, 18000 personer skulle enligt beräkningarna få 

uppehållstillstånd år 1990 och att kommunerna inte klarade av att kunna tillgodose dessa människors 

behov, utan hon menade att gränsen för vad den svenska välfärden klarade var nådd.  

Lööw informerar även om att situationen var extraordinär där man hade fått sätta in tillfälliga boenden på 

bland annat fartyg för att kunna hysa det stora antal flyktingar som sökte sig till Sverige och att den 

värdighet i mottagandet som strävats efter inte praktiskt gick att uppnå.54 Lööw menade att även om 

tidigare insatser på sikt hjälper så var det en extraordinär situation som krävde extraordinära åtgärder 

för att kunna komma tillrätta med det rådande läget. Därför hade regeringen tagit ett beslut om att asyl 

endast skulle ges till de flyktingar som fyllde de kriterier som FN:s flyktingförordning innefatta men även 

de flyktingarna med särskilt stort behov av skydd kunde få asyl i Sverige sade Lööw. Det var dock inte 

längre möjligt att få stanna i Sverige på grund av krigsvägran.55 De facto-flyktingar,56 fick därmed inte 

möjlighet att söka asyl i landet. Muntligt ställde sig moderaterna och centerpartiet bakom beslutet.57 

Moderaterna menade att verkligheten nu kommit i kapp dem i regeringen och riksdagen gällande 

flyktingpolitiken. Då de menade att moderaterna tidigare yrkat på ett införande av en flyktingpolitik som 

gick i linje med FN:s flyktingstadgor. Folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet ställde sig dock mycket 

                                                           
54 Riksdagsprotokoll 1989/90:9 
55 Riksdagsprotokoll 1989/90:9 
56 De facto-flyktingar är de människor som på grund av de politiska förhållandena i hemlandet inte kan återvända dit men 
de uppfyller inte kriterierna för att räknas som flykting enligt FN:s flyktingkonvention. 
57 Riksdagsprotokoll 1989/90:9 
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kritiska till beslutet. Vänsterpartiet menade att regeringen genomförde den i särklass störst försämringen 

av svensk flyktingpolitik som skett under de senaste decennierna.58   

Maj-Lis Lööw motiverar här regeringens beslut om att införa en mer restriktiv flyktingpolitik genom att 

hävda att Sverige hade brist på resurser, både administrativt och brist på plats. Hon menade att den ökning 

av asylsökande som rådde 1989 skulle fortsätta även nästkommande år om inget gjordes. Bilden av 

flyktingar Lööw målar upp är att flyktingar är ett kollektiv som utgör ett hot mot Sverige genom att hon 

hävdar att gränsen för vad det svenska välfärdssystemet klarade av var nådd, att det rådde kris i 

flyktingmottagandet och att det inte gick att ge de asylsökande flyktingarna ett värdigt mottagande längre. 

Hennes sätt att tala om att kunna ge ett värdigt mottagande och att gränsen för välfärdssystemet var nådd 

inger en känsla av att Sverige står för ordning och flyktingarna inbringar kaos i den ordningen, vilket 

skapar en bild av att flyktingar är en belastning för Sverige och svenska folket.59 

Vilken bild av flyktingar framträder i debatterna i samband med den restriktivare 

flyktingpolitiken som antas 2015? 
Boriana Åberg, moderaterna, gav uttryck för att situationen var unik och ohållbar.60 Hon beskrev det som 

att det är ett ”okontrollerat inflöde”. Boriana Åberg nöjde sig med att avsluta meningen där och valde att 

inte utveckla vad det var ett ”okontrollerat inflöde” av.61 Boriana Åberg ställde frågor om vad 

migrationsministern hade tänkt göra föra att lösa den situation, om han avser att skärpa gränskontrollerna, 

i så fall när och vad migrationsministern tänkte göra för att skapa ordning och reda i flyktingmottagandet.62 

Morgan Svensson svarade att detta var den svåraste flyktingsituation i modern tid och att nödvändiga 

insatser satts in för att dämpa kostnaderna av mottagandet, skapa en bättre etablering och ordning i 

mottagandet. Dessa nödvändiga insatser för ”att hantera det stora antal flyktingar” som sökt sig till 

Sverige inkluderade inre gränskontroller och en budgetändring där det gavs mer ekonomiska resurser till 

kommuner och civilsamhällets organisationer. Morgan Svensson menade också att införandet av den 

restriktivare flyktingpolitiken förutsattes för att kunna upprätthålla säkerhet och ordning samt att det gav 

en överblick över vilka som kom till landet, vad deras behov var. Morgan Svensson ansåg även att detta 

inte skulle påverka asylrätten utan poängterade att alla som sökte sig till Sverige hade samma rättigheter 

att söka asyl.63  Moderaterna hade flera förslag till exempel krävde de att Dublinförordningen strikt skulle 

tillämpas och de ville ha en ”effektivare återvändandeprocess”.64   

Morgan Johansson menade att det krävdes en omfördelning för att minska överbelastningen av vissa 

kommuners flyktingmottagande inte bara inom EU utan även inom landet. Han riktade kritik mot de 

                                                           
58 Riksdagsprotokoll 1989/90:9 
59 Riksdagsprotokoll 1989/90:9 
60 Riksdagsprotokoll: 2015/16:32 24 november 2015 
61 Riksdagsprotokoll: 2015/16:32 24 november 2015 
62 Riksdagsprotokoll: 2015/16:32 24 november 2015 
63 Riksdagsprotokoll: 2015/16:32 24 november 2015 
64 Riksdagsprotokoll: 2015/16:32 24 november 2015 
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”finare” kommunerna som till exempel Täby, Lidingö, Vellinge och Danderyd då han menade att de inte 

tog sin del av arbetet med flyktingmottagandet. Något Boriana Åberg ansåg var en orättvis beskrivning, 

då hon tyckte att de kommunerna bidrog ekonomiskt. Morgan Johansson beskrev Sverige som det land 

som drog det allra tyngsta lasset när det kom till 2015 års flyktingmottagande och tog emot allra flest 

flyktingar i förhållande till befolkning. Han beskrev det som att ”Sverige har gjort allra mest. Men kan 

inte göra allt”. Morgan Johansson menade att Sveriges kapacitet hade slagit i taket och att det krävdes 

mer än att bara öka kapaciteten av det svenska flyktingmottagandet, det krävdes även att antalet 

asylsökande minskade.65  

Någon vecka senare fortsätter moderaterna att trycka på då de anser att det regeringen gjort för att få 

ordning på flyktingmottagandet har haft dålig effekt och inte skapat ordning i flyktingmottagandet.66 De 

menade att det var nödvändigt med en förändring i svensk flyktingpolitik som och föreslog en tillfällig 

paus i flyktingmottagandet. Antalet asylsökande fortsatte vara på en mycket hög nivå och moderaterna 

menar att läget var akut och att det var nödvändigt att trycket från asylsökande kraftigt minskades för att 

flera viktiga samhällsfunktioner inte skulle bryta samman. Moderaten Johan Forssell frågar Morgan 

Svensson hur regeringen ställer sig till moderaternas förslag ”att personer som anländer till Sverige från 

ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen genom EU ska kunna avvisas vid gränsen utan en 

svensk prövning av en asylansökan?”67  

På det svarar migrationsminister Morgan Johansson att regeringen kommit med en rad åtgärder för att 

minska asylsökande i Sverige.68  Till exempel att anpassa asylreglerna så de ligger på en miniminivå och 

införa gränskontroller under en period. Detta för att de ansvariga myndigheterna skulle få kontroll över 

situation, få förutsättningar att skapa allmän ordning och säkerhet. Detta menande Johansson var 

nödvändiga åtgärder i den akuta situation som rådde.  Han menade även att fler länder behövde ta ansvar 

för den situation som förelåg i samband med det ökade antal asylsökande inom EU. Johansson ansåg att 

regeringen hade tillämpat åtgärder som skulle minska trycket men att regeringen skulle fortsätta att följa 

utvecklingen i den fråga som moderaterna ställt.69   

Johan Forssell beskrev frågan som brännande och menade att situationen var ohållbar och läget var akut 

då viktiga samhällsfunktioner på vissa ställen i landet inte fungerade. Han tog även upp utmaningar på 

längre sikt som integration, att de asylsökande skulle komma in i samhället, skaffa bostad och arbete. 

Forssell förtydligade även att han inte menade att EU inte klarade av det stora antal människor på flykt 

som sökte asyl inom EU:s gränser utan det han var kritisk till var den snedfördelning av asylsökande 

                                                           
65 Riksdagsprotokoll: 2015/16:32 24 november 2015 
66 Interpellation 2015/16:241 Tillfällig paus i flyktingmottagandet (inlämnad 2 december 2015) 
67 Interpellation 2015/16:241 Tillfällig paus i flyktingmottagandet (inlämnad 2 december 2015) 
68 Riksdagsprotokoll:  2015/16:44   
69 Riksdagsprotokoll:  2015/16:44   
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mellan länderna som gjorde situationen ohållbar för bland annat Sverige. Forssell menade att det 

regeringen gjort inte var tillräckligt utan att det skulle behövts en paus i flyktingmottagandet.70   

Morgan Johansson var helt med på problematiken kring mottagandet av asylsökanden och menade att han 

inte trodde att regeringen och moderaterna stod så långt ifrån varandra men han påpekade att den 

borgerliga flyktingpolitiken var väldigt splittrad och de olika borgerliga partierna hade olika linjer när det 

kom till flyktingpolitik. Johansson noterade även den stora förändring från ”öppna era hjärtan” till 

”stängda gränser” inom moderaterna.  Forssell förtydligade att den stängda gränsen enbart skulle vara 

tillfällig och att situationen inte hade behövt bli akut om regeringen gått på den moderata linjen tidigare. 

Johansson avslutade debatten med att konstatera att regeringen var övertygade att de åtgärder som de 

vidtagit skulle få effekt och att de redan sett en minskning av asylsökanden.71 

Den 26 november 2015 svarade statsminister Stefan Löfven på frågor om bland annat regeringens 

åtgärder för minskat flyktingmottagande.72 Anna Kinberg Batra (moderat) inledde med att välkomna 

regeringens förslag till åtstramning av flyktingpolitiken, något hon kallade första steg i rätt riktning. Hon 

hänvisar till den rådande situationen som en akut flyktingkris och undrade över statsministerns 

ställningstagande i de förslag moderaterna lagt fram om åtgärder för att få människor på flykt att stanna i 

det första land de söker asyl i och att få de som nekats asyl i Sverige att återvända till det land de kom 

från. På det svarade statsminister, Stefan Löfven att han var införstådd med att det rådde en allvarlig kris 

och menade att regeringen tittade på lösningar ur olika perspektiv för att få en helhetsbild över hur det ser 

ut, inte bara i Sverige utan i hela Europa och se till att alla tog ansvar. Stefan Löfven menade att lösningen 

låg i en internationell lösning främst genom ett avtal mellan EU och Turkiet. När det kom till att lösa det 

inom Sveriges gränser menade han de var överens om vad som krävdes även om det var smärtsamt. Anna 

Kinberg Batra uttrycker oro över att regeringen inte gjorde tillräckligt utan ville ha ett återvändsavtal med 

Afghanistan och ville att det skulle finnas möjlighet att låta dem som kom söka asyl i ett annat EU-land. 

Statsminister Stefan Löfven återkommer till att lösningen ligger i ett samarbete mellan EU och Turkiet 

men menade att man redan då kunde se att regeringens åtgärder gav effekt genom att det kom något mindre 

flyktingar redan efter några veckor.73  

Sverige demokraternas partiledare Jimmie Åkesson efterfrågar en folkomröstning gällande 

asylinvandringen. Han menade läget med flyktinginvandringen var mer allvarligt än vad statsministern 

gav uttryck för. På den frågan svarade Stefan Löfven att det inte var aktuellt att ha en folkomröstning om 

Sverige skulle följa de internationella konventionerna som fanns eller om Sverige skulle hjälpa eller inte 

hjälpa människor i nöd. Statsministern menade att det svenska folket var solidariska och att frågan inte 
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71 Riksdagsprotokoll:  2015/16:44  
72 Riksdagens protokoll 2015/16:34  
73 Riksdagens protokoll 2015/16:34  
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var om det svenska folket ville eller inte ville hjälpa människor i svårigheter utan att det handlade om vad 

välfärdssystemet klarade av. Jimmie Åkesson fortsätter med att han tyckte att regeringens flyktingpolitik 

urholkade det svenska välfärden och att den flyktingpolitik Sverigedemokraterna förespråkade var både 

effektivare och humanare. Statsministern svara att Sveriges åldrande befolkning på sikt utgör ett hot mot 

välfärden och att flyktingarna som kommer till Sverige är behövda och berikar Sverige som land. 

Vidare kommer frågor upp gällande reformer för förbättrad integration, lågutbildade asylsökandes inträde 

på arbetsmarknaden och etablering av asylsökande. Centerpartiet föreslår en sänkning av standard i stället 

för en stängning vid gränsen men statsministern menade att han inte trodde på en framtid med ett samhälle 

med en grupp utanför utan att i Sverige höll man ihop och alla hade samma rättigheter oavsett om de 

kommit som flykting eller var född inom landets gränser. Inte heller skulle en generell sänkning av standar 

bli aktuell. Vidare frågor till statsministern om flyktingpolitik fokuserade på flyktingpolitik på EU nivå. 

Här fortsätter statsministern att hänvisa till vikten av ett samarbete mellan EU och Turkiet. Det kommer 

även upp frågor vad det gäller budgeten för flyktingrelaterade utgifter. Statsministern menade att i och 

med en förändrad verklighet skedde också en förändring i budgeten. Han talade om hur mycket extra 

pengar som skulle skjutas till men gick aldrig in på var pengarna skulle tas ifrån. Vid ett flertal tillfällen 

tar socialdemokratiska politiker som John Skoglund och Stefan Löfven, statsministern själv, upp vilket 

jobb och engagemang civilsamhället la på att hjälpa människor i nöd på olika sätt.  

Åberg (M) talar om att det var okontrollerat inflöde av flyktingar som söker asyl i Sverige.  Hon refererar 

till det som en unik och ohållbar situation, rent av den svåraste flyktingsituationen i modern tid, som 

skulle lösas genom bland annat skärpta gränskontroller för att skapa ordning och reda i 

flyktingmottagandet.74 Då handlade det inte om att lösa den svåraste flyktingsituationen i modern tid utan 

snarare om hur Sverige skulle klara sig undan den svåraste flyktingkrisen i modern tid, ekonomiskt och 

socialt. Sverige representerar även här, 2015, ordning och flyktingarna innebär att den ordningen störs och 

de bringar kaos. De framställs som ett kollektiv som är ett hot mot Sverige och svenska folket. Hennes 

sätt att förhålla sig till människor på flykt är strikt affärsmässig och hon avpersonifierar de människor som 

det okontrollerade inflödet av flyktingar bestod av. Här finns en tydlig indelning av flyktingarna som de 

andra. Hennes beskrivning får dem att framstå som en ansiktslös kollektiv som inte tillhör ”oss”.  

Även migrationsminister Morgan Svenssons (S) uttalanden, om att gränskontroller var en förutsättning 

för att upprätthålla ordning och säkerhet i landet, gjorde en indelning av Sverige som representant för 

ordning och flyktingar som något som hotade den ordningen, kaos. Han sa också att Sverige var det land 

som tar emot flest flyktingar i förhållande till befolkningen och han sa ” Sverige har gjort allra mest. Men 

kan inte göra allt.” ett uttalande som framställer Sverige som en solidarisk stat som hjälper de andra tills 

staten själv går på knäna. Vidare diskuteras vilka åtgärder som krävdes för att minska flyktingmottagandet. 
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I jämförelsen mellan Sverige och övriga EU-länder menar politikerna att Sverige har hjälpt flyktingarna 

mycket mer än andra länder gjort och att det var dags dela ansvaret. Sverige förknippas med begrepp med 

positiv klang som solidaritet, ansvar och beskrivs med meningar som ”Sverige har gjort allra mest.”. 

Även i detta samtal är flyktingarna avpersonifierade och framstår som en ansiktslös massa som hamnar i 

ett ”de andra”-fack. De innebär återigen ett kollektiv som utgör ett hot mot ordningen i Sverige och 

försätter flyktingmottagandet i kris. Flyktingar framställs som ett kollektiv som utgör en belastning för 

Sverige och svenska folket.75   

Hur framträder de flyktingpolitiska debatterna efter besluten om en restriktivare      

flyktingpolitik i Dagens Nyheter 1989? 
Rubriken som hittas på Dagens Nyheter förstasida den 15 december är ”Svårare att få asyl i Sverige”76 

tillsammans med en bild på en sammanbiten Maj-Lis Lööw.  Både rubriken och innehållet i notisen på 

förstasidan fastställer att beslutet får centern och moderaterna att applådera medan miljöpartiet och 

folkpartiet beskrivs som bekymrade över beslutet.   När vi slår upp sidan 6 där artikeln finns i sin helhet 

möts vi av rubriker som ”Flyktingströmmen ska hejdas”77 och ”Flyktingpersonal: Nödvändigt beslut”78.  

Sidans huvudartikel beskriver hur ”det svenska flyktingmottagandet befinner sig i kris”79 samtidigt en 

mindre artikel på samma sida skildrar hur frivilligorganisationer, Röda korset och Amnesty International 

är ”oroande” över beslutet och att de beskriver det som en ”humanitär och moralisk katastrof”80. De 

menade även att regeringens formulering var luddig och att det fanns risker att beslutet kunde kränka de 

mänskliga rättigheterna. I artikeln beskrevs Turkbulgarer som en grupp av flyktingar som skulle komma 

att få särskilt svårt att få asyl i Sverige. På ledarsidan möts vi av rubriken ”extraordinär asylpolitik” där 

beskrivs det extraordinära beslutet som nödvändigt då det rådde en extraordinär situation och att det 

svenska flyktingmottagandet var utsatt för hårda påfrestningar.  För att Sverige även i framtiden skulle ha 

möjlighet att ta emot människor på flykt menade man att beslutet var tvunget.81  

Tidningen använde sig samma begrepp Maj-Lis Lööv använde sig av under. Samtidigt som Dagens 

Nyheter rapporterade om att socialdemokrater, moderater och centerpartister uttryckte att beslutet var 

absolut nödvändigt såg man en splittring i riksdagen där partier som folkpartiet, miljöpartiet och 

vänsterpartier uttryckte ett behov av att väcka folkopinion mot beslutet.82 Med stöd från en rad olika 

kyrkliga verksamheter anordnade verksamma inom partierna protestaktioner mot beslutet innan julen 

1989.83 Även det moderata ungdomsförbundet ställde sig mot det beslut som moderaterna välkomnat. 
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Deras åsikt var att regeringen såg ”det administrativa problemet som större” än att människor utlämnades 

till ”förtryck och misär”.84  Myndigheter, som till exempel polisen i Trelleborg, uttryckte en tacksamhet 

över ett minskat antal flyktingar på de färjor som kom in till deras hamn, då deras personal på 

utlänningsroteln hade under en tid varit överbelastade med jobb och behövde återhämta sig.85 

Dagens Nyheter nyanserade bilden av flyktingar genom att låta flyktingarna själva komma till tals. I fem 

artiklar under perioden får svenska folket en inblick i hur flyktingarna mår. Under rubriken ”Turkbulgarer 

i orolig väntan”86 får en familj som hotas av utvisning komma till tals. Mannen i familjen mår oerhört 

dåligt för framtiden är mycket oviss och han vet inte om han kan skydda sin familj. En skildring av hur 

den enskilde lilla människan påverkas av myndighetens maktutövande. Både bilden87 och de här artikeln 

presenterar flyktingar som individer. I artikeln ”Asylpolitikens höjda ribba”88 beskriver hur familjer med 

små barn skickas iväg med färja till Östtyskland, texten förstärks av en bild på ett litet barn som tittar på 

fotografen när färjan lämnar land.89  

Människorna i detta fall framställs som offer för en övermakt i detta fall Sverige. I artikeln används ingen 

beskrivning av flyktingen som en resurs. Det i kombination med att skribenten söker efter solidaritet tolkar 

jag framställningen av flyktingar som en belastning.90 Dagens Nyheter skriver om turkbulgarer som 

hungerstrejkar eller demonstrerar91, i vissa fall gick de så långt att de även slutade inta vätska.92 Även här 

var flyktingen offer. Det fanns inget i artiklarna som påvisar att flyktingar skulle utgöra en resurs för 

Sverige, även här tycker skribenten på solidaritet, baserat på det gör jag återigen en tolkning att de 

framställs som en belastning. Till skillnad från föregående exempel framställs de som ett kollektiv. 

Från den 15 december till och med den 15 januari var det tjugonio artiklar som direkt diskuterade 

införandet av en restriktivare flyktingpolitik.93 Av de tjugonio artiklarna var det tio som jag uppfattade 

försöka förhålla sig neutralt till beslutet. Tolv var kritiska och sju var direkt positiva till beslutet. Vid de 

tillfällen tidningens journalisternas artiklar inte förhöll sig neutralt berodde till stor del på vilka som fick 

komma till tals i artikeln. I de artiklar som förhöll sig positivt till beslutet om en restriktivare flyktingpolitik 

var det myndighetspersoner eller politiker som fick komma till tals. Där vittnades om den ansträngda 

                                                           
84 http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-16/341/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik  
85 http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-16/341/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik  
86 http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-16/341/6?searchTerm=flyktingpolitik  
87 Se bilaga 1 
88 http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-22/347/2?searchTerm=flyktingpolitik  
89 Se bilaga 2 
90 http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-16/341/6?searchTerm=flyktingpolitik  
91 http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-19/344/6?searchTerm=flyktingpolitik , http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-
18/343/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik  , http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-
20/345/9?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik ,  http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-
24/349/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik , http://arkivet.dn.se/tidning/1990-01-
14/12/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik  
92 http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-22/347/7?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik  
93 http://arkivet.dn.se/sok?searchTerm=flyktingpolitik&fromPublicationDate=1989-12-15&toPublicationDate=1990-01-
15&sortType=&phrases=flyktingpolitik  

http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-16/341/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-16/341/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-16/341/6?searchTerm=flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-22/347/2?searchTerm=flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-16/341/6?searchTerm=flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-19/344/6?searchTerm=flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-18/343/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik%20
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-18/343/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik%20
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-20/345/9?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik%20
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-20/345/9?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik%20
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-24/349/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-24/349/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1990-01-14/12/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1990-01-14/12/6?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/tidning/1989-12-22/347/7?searchTerm=Sveriges+flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/sok?searchTerm=flyktingpolitik&fromPublicationDate=1989-12-15&toPublicationDate=1990-01-15&sortType=&phrases=flyktingpolitik
http://arkivet.dn.se/sok?searchTerm=flyktingpolitik&fromPublicationDate=1989-12-15&toPublicationDate=1990-01-15&sortType=&phrases=flyktingpolitik


25 
 

situation som uppstått i och med den kraftigt ökade flyktingströmmen. I de artiklar där det riktades kritik 

mot beslutet var det en blandning av privatpersoner, politiker, flyktingar själva och aktörer inom Amnesty 

international, frivilligorganisationer och olika religiösa samfund som gav sin bild av införandet av den 

restriktivare flyktingpolitiken och vad det innebar. Men även om det är fler skribenter i tidningen som 

ställde sig negativa till en restriktivare flyktingpolitik så verkar det som att det är svårt att kunna lägga 

fram argument för en bibehållen generös flyktingpolitik.94   

Första veckan efter beslutet är det till störst del politiker och myndighetspersoner som får utrymme att 

uttrycka sig i artiklarna. De uttrycker sig med begrepp som flyktingström som ska hejdas95 och menar att 

det var ett nödvändigt beslut då flyktingmottagandet befinner sig i kris96. Samtliga av dessa begrepp har 

en negativ klang och målar upp flyktingarna som ett hot mot ordningen i Sverige. Flyktingarna 

representerar i dessa artiklar kaos och Sverige ordning. Det finns artiklar som är kritiska till beslutet och 

kallar det en moralisk och humanitär katastrof 97i de artiklarna trycker de eller den som kommer till tals 

på solidaritet, eller snarare bristen på solidaritet i och med beslutet. Även om de i dessa fall är kritiska mot 

införandet av en restriktivare flyktingpolitik sätter de in flyktingar i facket ”de andra” för att ”vi”, 

svenskar, är förknippade med begreppet solidaritet och måste hjälpa ”de andra”, flyktingarna.  Efter denna 

första våg av artiklar ändrar artiklarna karaktär och skribenterna börjar rapportera ur flyktingarnas 

perspektiv. I och med bytet av perspektiv blir flyktingen representant av ”vi”, den enskilda individen, den 

lilla människan mot ”de andra” övermakten, myndigheterna och regeringen. Artiklarna visade individerna 

i den annars ansiktslösa massan av flyktingar och skapar sympati för och gemenskap med den lilla 

människan som fallit offer för övermakten.98  

Hur framträder de flyktingpolitiska debatterna efter besluten om en restriktivare      

flyktingpolitik i Dagens Nyheter 2015? 
I debattartikeln, ”Dra in EU-stödet till länder som sviker flyktingarna”, skriven av kristdemokraternas 

Lars Adaktusson den 15 november 2015 betonar han att Sverige hade hänvisat till solidaritet i ett försök 

att få andra EU-länder att dela ansvaret för det då rådande flyktingsituationen.99 Han menade att i 

situationer som den hösten 2015 prövas västvärldens befolknings människosyn och politiska värderingar 

i grunden. Adaktusson talade om ett möte med den ”brutala verkligheten” och ”en flyktingström som 

världen inte sett motsvarigheten till sedan andra världskriget” som ställde ”medmänskligheten och 

humaniteten beslutsfattandet på sin spets.” Han menade att det var direkt upprörande att vissa EU-länder 

valde att strunta i att hjälpa till när världens mest utsatta behövde hjälp och att den avsaknad av solidaritet 
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dessa länder visade prov på skadade tron på de värderingar och det fundament samarbetet mellan EU-

länder byggde på.100 Lars Adaktusson framställer de svenska skattebetalarna som medfinansiärer och de 

som axlade huvudansvaret för det europeiska flyktingmottagandet, något Adaktusson såg som ohållbart. 

Han menade att solidaritet byggde på ömsesidighet och att det bästa var att börja ställa krav på de länder 

svikt.101  

Medan Adaktusson lyfter fram svårigheterna med mottagandet av människor på flykt och lägger stor del 

av skulden för den situation som rådde på andra EU-länder väljer statsvetaren Hans Agné att skriva artikeln 

”Flyktingkrisen öppna vägar till en bättre värld”, där han skrev om krisens möjligheter att skapa ett vad 

han kallade för ett ”världshem” som skulle bygga på rättvisa och demokrati för alla oberoende av 

nationalitet.102 Han menade även att så många människor hade möjlighet att fly förtryck och krig kan ses 

som ett tecken på att världen är på väg att bli mer rättvis. Agné lyfter att alla kriser skapar möjligheter och 

att det borde fokuseras mer på möjligheterna i den situation som rådde. Han förnekar inte att situationen 

var dramatisk utan lyfter fram att problematiken med de negativa konsekvenser som flyktingströmmarna 

medförde för mottagarländer gjorde att de positiva konsekvenser det bidrog med gick obemärkt förbi.103   

Kristdemokraternas partiledare, Ebba Bush Thor, var positiv till beslutet och uttryckte oro för att IS-

sympatisörer kunde komma in i landet via flyktingströmmen.104 Hon menade att med kontroll vid gränsen 

fanns det möjlighet att stoppa dem. Hon förtydligar att enligt Säpo var islamistisk terror det störst hotet 

mot Sverige.105  

Hans Agné lyfte fram människor på flykt som en tillgång. Han ansåg att flyktingpolitiken borde präglas 

av ett helhetstänkande där politiker och beslutsfattare inte bara ser till hur migrationen påverkar den 

enskilda staten kortsiktigt utan att det borde våga se på flyktingmottagandet ur ett större perspektiv och 

agera med syfte att bidra till en rättvisare och mer demokratisk värld. Angé menade att man kunde se 

migranter som en metod att hantera politiska problem, han pointerade att de inte var mindre rationella än 

genomsnittet eller mindre intresserade av politik och goda ekonomiska villkor än en genomsnittlig 

finansminister. Han ansåg att man kunde se att migrationen bidrog till en rättvisare värld genom att fler 

människor gavs möjlighet till ett gott liv. Agné menade också att migrationen borde ses som ett 

förverkligande av de ideal västvärlden har av en demokratisk och rättvis värld. Något västvärlden är 

beredd att arbeta och bistå ekonomiskt med genom olika militära insatser och genom FN. Metoder som 

Agné menar gav sämre, och ibland till och med motsatt, effekt.106 
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”Romson: Id-kontroller inte brott mot asylrätten”.107 Dagens Nyheter rapporterar att under 

presskonferensen den 24 november gick vice statsminister ut med att införandet av hårdare asylkrav.108 

Ett regeringsbeslut som går mot det egna partiets, miljöpartiets politik. Hon uttrycker sorg över beslutet 

där hon med tårar i ögonen informerar pressen om införandet av EU:s miniminivå när det kommer till 

asylsökande. I Dagens Nyheters artikel försvarar Romson ID-kontrollerna då hon menar att de inte bryter 

mot rätten att söka asyl samtidigt förtydligar hon att anledningen till partiets ställningstagande i frågan 

beror på det ansvar som vilar på den som regeringsparti men att om partiet stått i opposition hade de varit 

kritiska till beslutet.109 Ett uttalande som inte utvecklas vidare. 

Kritik får beslutet av miljöpartiet på kommunal nivå. I Malmö till exempel så ställer sig partiet starkt 

kritiska till samma beslut om en restriktivare flyktingpolitik som miljöpartiet egna ministrar på 

riksdagsnivå varit med att tagit.110 I Dagens Nyheters artikel ”MP-ilska mot flyktingpolitiken- bjuder in 

till ”Malmömötet” 111framkommer att Karolina Skog (MP Malmö) förkastar regeringens flyktingpolitik. 

Hon menade att Sverige visst klarade av den ”flyktingström” som pågick hösten 2015 men att det var lagar 

och regler på statlig nivå som hindrade ett värdigt asylmottagande på kommunal nivå. Gavs kommunerna 

friare tyglar att själva besluta hur det skulle göras så skulle det lösa mycket av problemen, menade Karolina 

Skog. Hon tyckte även att regeringen tagit ett beslut utan att se över vilka alternativa lösningar på 

situationen som fanns.112 

Under tiden som den flyktingpolitiska frågan diskuterats flitigt i riksdagen sker flera mordbränder på 

flyktingboenden runt om i landet.113 Sverigedemokraternas retorik som var starkt kritisk till det ökade 

flyktingmottagandet och den politiska debatt runt mottagandet angavs som en utlösande faktor till att civila 

människor valt att ta lagen i egna händer och begå regelrätta brott i försök att minska/stoppa invandringen, 

detta även om partiets ledare, Jimmie Åkesson, tog avstånd till dåden. Sveriges utrikesminister Margot 

Wallström menade att den retorik som sverigedemokraterna förde bidrog till rädsla och att det kunde vara 

en utlösande faktor som gjorde att människor begick den typen av brott. I samma artikel sa hon även att 

det i längden inte gick att ta emot det stora antal människor på flykt utan att det i längden skulle innebära 

att de svenska systemen skulle ”braka ihop”.114 

Eva Stenberg skriver 3/12-15 i DN om ”En hel höst mellan ord och handling”.115 Där riktar hon stark 

kritik mot politikers oförmåga att hålla vad de lovar. Statsministern får en känga av skrivbeten då det 
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tydligt framgick i hans sommartal att ”Vi ska ha en reglerad invandring, där rätten till asyl prövas och 

respekteras. Där de som får avslag får återvända, men de som beviljas asyl får ett värdigt mottagande.”116 

Ändå hade Stefan Löfven inte gjort något konkret åt situationen med asylsökande med avslag som vägrade 

lämna landet under flera månader. Hon gick även hårt åt utbildningsminister Gustav Fridolin som inför 

valet 2015 rappat refrängen ”Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal”117, för att inte mer än 

ett halvår senare var med i att ta ett beslut som innebar att inte ens barn fick komma in i landet även om 

deras föräldrar redan befann sig i landet om de inte hade rätt papper. Eva Stenberg menade att det fanns 

starka indikationer på vad som skulle hända under hösten 2015 redan i augusti men att trots detta tog det 

flera månader innan regeringen agerade. Hon uttrycker att polisen gick på knäna och att det inte hade 

behövt vara så om politikerna hade agerat direkt, då hade det enligt henne funnits fler alternativ än att 

stänga gränsen för att drastiskt dra ner på antalet asylsökande.  

Medan Eva Stenberg fokuserar sin artikel på politiker som stått handlingsförlamade och att det borde sats 

in åtgärder tidigare eller att de helt frångått sina principer när det kom till flyktingpolitiken så tittar Ola 

Andersson närmare på Sveriges faktiska möjligheter till att kunna ta emot det antal människor på flykt 

som var aktuellt under hösten 2015 i artikeln ”Vi skulle kunna visa solidaritet om vi ville. I stället har vi 

valt att anamma SD:s syn på saken”.118 Han ställer sig frågan hur en statsminister kan säga att Sverige är 

en humanitär stormakt och att det fanns ett behov av att öppna våra hjärtan när nästa statsminister säger 

att det skulle vara omöjligt. Ola Andersson menar att det finns utrymme både ekonomiskt och till ytan att 

ta emot 150.000 flyktingar per år och att man snarare borde se det som en investering än en last. Han 

menade att om ett land som en av Europas mest glesbefolkade länder med en av Europas starkaste 

ekonomier inte hade resurser att kara av ett mottagande av 150.000 flyktingar om året hur skulle landet då 

kunna ett krig, en miljökatastrof eller naturkatastrof? Enligt Andersson skulle det värsta som kunde var 

att svenska folket skulle bli tvungna att betala lite mer i skatt eller bli av med ROT-avdraget och att det 

inte är lika med en systemkollaps eller att någon svensk medborgares hälsa eller säkerhet sattes på spel. 

Ekonomiskt gör han jämförelsen med de konsekvenser som skulle bli realitet om bostadsbubblan sprack 

vilket han menade skulle påverka svenska folket i betydligt större omfattning.119 Han avslutar: 

” Ingen svensk medborgares hälsa eller säkerhet äventyras av att vi tar emot flyktingar. Om bostadsbubblan spricker 

kommer det däremot att få allvarliga konsekvenser för stora delar av Sveriges befolkning. Att inte ingripa mot de risker 

bostadsmarknaden utsätter Sverige för är vårdslöst. Att ta emot flyktingar är en investering. Brist på beredskap är en 

förklaring, men ingen ursäkt. Att Sverige är tillräckligt rikt och har tillräckligt mycket plats för att ta emot flyktingar 

                                                           
116 http://www.dn.se/arkiv/nyheter/ewa-stenberg-en-hel-host-mellan-ord-och-handling/  
117 https://www.youtube.com/watch?v=z4ZMai9o0vM 2017-05-29  
118 http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ola-andersson-att-havda-att-vi-inte-kan-ta-emot-flyktingarna-ar-parodiskt/  
119 http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ola-andersson-att-havda-att-vi-inte-kan-ta-emot-flyktingarna-ar-parodiskt/  
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http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ola-andersson-att-havda-att-vi-inte-kan-ta-emot-flyktingarna-ar-parodiskt/
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råder det ingen tvekan om. Vi skulle kunna visa solidaritet om vi ville. I stället har vi valt att anamma 

Sverigedemokraternas syn på saken.”120 

Från den 12 november till den 12 december 2015 skrevs 38 artiklar i Dagens Nyheters digitala upplaga 

som direkt berörde svensk flyktingpolitik. Av de var det 14 som förhöll sig neutralt, 9 var positiva och 15 

negativa till beslutet om en restriktivare flyktingpolitik.  

2015 belyser artiklarna många gånger intressekonflikter inom och mellan olika partier. De lyfter bland 

annat att miljöpartiets ministrar helt frångick partiets huvudsakliga inställning i flyktingpolitiska frågor 

när de i regeringen deltog i att ta de beslut som till sist landade i ett införande av EU:s miniminivå när det 

kommer till mottagandet av flyktingar.121 Något som upprörde partiets kommunpolitiker i delar av 

landet.122 Artiklar trycker även på den kovändning moderaterna gjorde från den flyktingpolitik som, inte 

bara den före detta statsministern och moderata ledaren Fredrik Reinfeldt arbetat för utan även den 

dåvarande moderata partiledaren, Anna Kinberg Batra, hade arbetat för innan sensommaren/hösten 2015. 

Debatten kring flyktingpolitiken kretsar mer kring politiska intriger än på de människor som påverkas av 

besluten. Något som i sig inte var konstigt då dessa snabba förändringar av partiers ställningstagande 

skapade turbulens inom politiken något som återspeglas i Dagens Nyheters artiklar. Flyktingar beskrivs 

ofta med begrepp som kris och flyktingströmmar. Mottagandet av flyktingar får den svenska systemet att 

”braka ihop” och de associeras med kaos vilket skapar en känsla hos läsaren att flyktingar utgör ett hot 

mot Sverige och svenskarna. Även när skribenten är positiv till flyktingmottagandet kan de inte från gå 

att det kommer kosta det svenska folket något, om än bara att det svenska folket blir av med ROT-avdraget. 

Hur som helst antyds även här att svenska folket kommer förlora något på grund av flyktingmottagandet 

och att den förlusten någonstans måste vägas mot viljan att visa solidaritet mot ”de andra”.   

Det är endast en artikel av de trettioåtta som undersökts som tar upp innebörden av en restriktivare 

flyktingpolitik ur en flyktings perspektiv.123 Där framställs flyktingen som ett offer för övermakten. Hans 

tvillingbror har inte möjlighet att ta sig till Sverige på grund av den restriktivare flyktingpolitiken och han 

har därför inte möjlighet att återförenas med sin familj.124 Här porträtteras flyktingen som individ. Det 

finns en artikel till som porträtterar flyktingen som individ men där skriver de om en misstänkt terrorist 

som grips på ett asylboende.125 Med andra ord utgör den individen ett hot mot Sverige.  

 

 

                                                           
120 http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ola-andersson-att-havda-att-vi-inte-kan-ta-emot-flyktingarna-ar-parodiskt/  
121 http://www.dn.se/nyheter/politik/romson-id-kontroller-inte-brott-mot-asylratten/  
122  http://www.dn.se/nyheter/politik/mp-ilska-mot-flyktingpolitiken-bjuder-in-till-malmomotet/  
123 http://www.dn.se/nyheter/sverige/afghanska-tvillingbroderna-fast-i-olika-lander/  
124 http://www.dn.se/nyheter/sverige/afghanska-tvillingbroderna-fast-i-olika-lander/  
125 http://www.dn.se/nyheter/sverige/misstankte-terroristen-greps-pa-asylboende/  
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Del III Diskussion  
 

Resultat 
Utifrån den analys som gjorts i denna studie får jag ett resultat där bilden av flyktingar framställs som en 

belastning för svenska folket och ett hot mot ordningen i Sverige och därför menade man var införandet 

av en restriktivare flyktingpolitik nödvändig, vilket bekräftar tidigare forskning (Johansson 2005) som 

visat att migrationspolitiken i Sverige har styrts av vad som ansetts vara bäst för den svenska befolkningen 

och Sverige. Johanssons studie (2005) lyfter att argument för införande av en restriktivare flyktingpolitik 

ofta är kopplat till sociala, etniska och ekonomiska aspekter 1989. Bilden jag får fram i denna studien av 

att begreppet flyktingar konstrueras som ett hot, både ekonomiskt och mot ordningen i Sverige (socialt), 

underbygger Johanssons slutsatser att argument för införandet skulle vara kopplat till sociala, etniska och 

ekonomiska aspekter 1989 och 2015.  

Luciabeslutet motiverades av regeringen genom att de menade att det stora antal flyktingar som sökt asyl 

i Sverige hade bidragit till att flyktingmottagandet var överbelastat, det var svårigheter att hinna 

administrera ärenden i samma takt som de inkom och det var akut platsbrist i kommuner runt om i landet. 

Sverige kunde inte länge garantera att flyktingarna fick ett värdigt mottagande. I argumenterandet för en 

restriktivare flyktingpolitik framställs en bild av flyktingar som ett kollektiv som hotar ordningen genom 

att skapa kaos och belastar det svenska systemet. De hävdade även gränsen för vad välfärdsystemet var 

nådd.  De motargument som förs fram kommer främst från det moderata ungdomsförbundet som hävdade 

att regeringen såg ”det administrativa problemet som större” än att människor utlämnades till ”förtryck 

och misär”. Även här skapas en bild av flyktingar som ett kollektiv och som en belastning för Sverige. 

Däremot framställs flyktingarna som offer av de som argumenterade mot beslutet. I riksdagen hävdar 

vänsterpartiet att regeringen inför den i särklass sämsta förändringen av svensk flyktingpolitik under flera 

decennier. De motargument som framkommer är präglade av en föreställning om att svenskar är ett 

solidariskt folk som borde visa solidaritet jämtemot flyktingarna. För Luciabeslutet var 

socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet medan folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet var 

kritiska till införandet av en restriktivare flyktingpolitik. 

Liknande diskussion kommer fram 2015 där man menade att en restriktivare flyktingpolitik var 

nödvändigt för att kunna skapa ordning och reda i flyktingmottagandet. De var tvungna att minska 

överbelastningen man inte längre kunde garantera säkerhet och ordning. 2015 användes även framtida 

problematik som integration, bostadsbrist och jobbutbudet på arbetsmarknaden som argument för en 

restriktivare flyktingpolitik. Politikerna att Sverige hade tagit ett enormt ansvar och att de kräver att andra 

EU-länder ska hjälpa till och ta sitt ansvar. De säger vid ett flertal tillfällen att Sverige har gjort mest men 

kan inte göra allt. Centerpartiet gav förslag som att de skulle kunna sänka standarden på 

flyktingmottagandet för att kunna klara av det flyktingmottagande som var aktuellt hösten 2015. 
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Centerpartiet var också ett av partierna som ställde sig mot införandet av en restriktivare flyktingpolitik, 

2015, tillsammans med vänsterpartiet. I det empiriska material som jag i denna undersökning gick igenom 

tog de partier som förespråkade en generösare flyktingpolitik väldigt lite plats i riksdagens diskussioner 

angående flyktingpolitiken vilket jag inte tror är representativt för hösten 2015. Trots att det var skida 

meningar mellan riksdagspartierna framställdes flyktingar som en ekonomisk belastning, som ett kollektiv 

och som kaos, ett hot mot ordningen i Sverige.  

Berättelserna om utvisningshotade flyktingar (individerna) förekommer i allra högsta grad i Dagens 

Nyheters artiklar 2015, men inte i den politiska diskursen. I Dagens Nyheters diskurs 1989 och 2015 är 

att uppdelningen av flyktingström som politisk fråga och flyktingström som humanitär katastrof är 

tydligare 2015 än 1989. Flyktingström som humanitär katastrof får ett relativt stort utrymme 1989 i den 

flyktingpolitiska diskursen där tolv av tjugonio artiklar framställde flyktingar som offer för den svenska 

övermakten. I fem av de artiklarna porträtteras individers livsöden och hur de påverkades av svenska 

myndighetsbeslut, vilket skapar en bild av flyktingen som ett offer. I de artiklar från 1989 som berörde 

flyktingpolitik var ofta den humanitära vinklingen inbakad och de skapade en bild av flyktingen som 

individ i större utsträckning än vad de gjorde 2015 där många av de flyktingpolitiska artiklarna var mer 

renodlat politiska. Under båda tidsperioderna är artiklarnas inställning till beslutet beroende av vem i 

artikeln som kommer till tals. Det är i regel olika insändare eller skribenter till debattartiklar som ställer 

opinion mot besluten medan i de artiklar som är positiva till besluten som är olika myndigheter eller 

enskilda politiker som kommer till tals och de som försöker ge en så nyanserad bild av händelserna som 

möjligt är tidningens egna skribenter.  

Gemensamt för de två perioderna är att flyktingarna beskrivs med begrepp som konstruerar en bild av att 

de är en belastning för Sverige och det svenska folket, vilket bekräftar den slutsats som både Brune (2004) 

och Bolin m.fl. (2016) kommer fram till, att flyktingar i media främst framställs ur ett negativt perspektiv. 

Framställningen av flyktingar i Dagens Nyheter speglar bilden av flyktingar i den flyktingpolitiska 

diskursen i riksdagen, som även där främst ser flyktingar som en belastning.  I både Dagens Nyheter och 

i riksdagen ses flyktingar som ”de andra”, som bidrar till oordning och kaos och utgör ett hot mot den 

svenska välfärden. Den bild av flyktingar som framkommer är att de är ett kollektiv som belastar landet 

både socialt och ekonomiskt och de svenska skattebetalarna framställs som de som förlorar på ett generöst 

mottagande av flyktingar. Den största skillnaden mellan de två perioderna är att det har skett en 

förskjutning från offer till hot och individ till kollektiv i den blandade politisk/liberala diskursen i Dagens 

Nyheter. Där har bilden av flyktingen som offer för Sveriges övermakt bytts ut mot bilden av flyktingen 

som den potentiella terroristen som utgör ett hot mot Sverige. Vilket föll sig naturlig då 

terrororganisationen IS under perioden visat att de menade allvar med de hot de riktat mot västvärlden. 

Även bilden av flyktingen som individer har bytts ut mot ett kollektiv av flyktingar som strömmar in över 

den svenska gränsen. Begrepp som flyktingströmmar utgjorde en del av diskursen redan 1989 men 
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begreppet är förstärkt och mer påtaglig 2015. Något som rimligen berodde på att antalet flyktingar som 

sökte asyl i Sverige var betydligt fler 2015 än 1989.  

Retoriskt använder sig både politiker och tidningsskribenten av negativt laddade ord som kris, ohållbart, 

kräver, kollaps, överbelastad, flyktingström. Genom valet av vilka begrepp som används konstrueras en 

bild av ett okontrollerat flöde av flyktingar vilket bidrar till att man avpersonifierar flyktingar och ser dem 

som ett kollektiv som utgör ett hot eller problem för svenska staten och dess invånare, vilket bekräftar 

Hulténs (2006) studier i ”Främmande sidor”.  Det blir tydligt att flyktingar utgör ett större hot mot landet 

än socialt och ekonomiskt under hösten 2015. En hotbild där flyktingar beskrivs som möjliga terrorister 

vars syfte är att sätta skräck i och skada Sverige och det svenska folket framkommer både i riksdagen och 

i Dagens Nyheter.  

I likhet med tidigare forskning visar även denna studie att flyktingar konstrueras som ”de andra”. ”De” 

som inte är som ”vi”. ”De” som är ett potentiellt hot mot ”oss”, ekonomiskt, socialt och fysiskt. ”De” 

innebär någon form av problematik. Tidigare forskning visar att det främst är myndighetspersoner eller 

sakkunniga som ges tolkningsföreträde i media och att det generellt är en negativ bild av flyktingar som 

framställs i media och att de avhumaniseras och objektifieras. Denna studie visar att den flyktingpolitiska 

diskursen i Dagens Nyheter är inget undantag. Artiklar kunde även beskriva flyktingar ur olika perspektiv 

i en och samma text där skribenten konstruerade flyktingarna som en belastning men samtidigt förhöll sig 

positivt till ett generöst flyktingmottagande. Alla dessa artiklar 1989 och de allra flesta från 2015 

argumenterade för ett generöst flyktingmottagande lyfte solidaritet som anledning till varför Sverige borde 

ta emot flyktingströmmarna och uppdelningen av ”vi” och ”de andra” var även här tydlig. I artiklarna som 

framställde turkbulgarer som offer för de svenska myndigheterna under december 1989 och januari 1990 

var enda gången flyktingarna framställdes ur ett ”vi” perspektiv vilket var i fem artiklar av sammanlagt 

(både 1989 och 2015) 67 artiklar. Framträdande i Dagens Nyheters rapportering om flyktingar i den 

flyktingpolitiska diskursen är även att ett starkt kontrollbehov blir påtagligt, både hos svenska myndigheter 

och hos befolkningen. Det fanns en stark oro för att någon eller något skulle störa ordningen. Kontroll i 

sig är en typ av maktutövande, där ju mer kontroll Sverige har över flyktingarna ju mindre makt har 

flyktingarna själva. Även genom att konstruera en bild av flyktingarna som ett kollektiv där de i större 

utsträckning uppmärksammas i form av siffror än som individer kan ses som en typ av maktutövande.  

För att få en helhetsbild av diskursen i riksdagen skulle man behövt göra en analys som sträckte sig över 

hela hösten 2015 och kanske till och med våren 2016. Under den period som jag undersökte, 12 november 

2015 till 12 december 2015, dominerade förespråkare för en mer restriktiv flyktingpolitik diskursen i 

riksdagen. Johanssons studie (2005) visar att en av förändringarna i migrationspolitiken var att den med 

tiden såg migranter allt mer som en belastning socialt och ekonomiskt för samhället under 1900-talet 

senare del, en trend som utifrån det empiriska materialet ser att hålla i sig även 2015. Även om statminister 
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poängterar att migrationen berikar Sverige kulturellt kommer han inte ifrån att de belastar landet 

ekonomiskt och socialt i sitt resonemang.  

Slutdiskussion 
Det övergripande syftet med detta arbete var att se hur konstruktionen av begreppet flyktingar sett ut i den 

flyktingpolitiska diskursen och om den förändrats över tid, där jag genom att inledningsvis analysera 

bilden av flyktingar i den flyktingpolitiska diskursen i riksdagen för att därefter analysera hur Dagens 

Nyheter förmedlat bilden vidare till allmänheten. I efterhand kunde jag önskat att jag gett undersökningen 

ytterligare en dimension där man kunnat göra en undersökning av den allmänna uppfattningen av 

flyktingar. Svårigheten med att göra en sådan undersökning ur ett historiskt perspektiv är att man inte kan 

resa tillbaka i tiden för att fråga människor vad de anser om, i detta fall, flyktingar och flyktingpolitik utan 

får förlita sig helt på tidigare forskning eller människors minne. Ett annat sätt att förbättra studien hade 

varit om det empiriska materialet som jag valde hade sträckt sig över längre tid för att kunna ge en mer 

komplett bild av hur den flyktingpolitiska diskursen såg ut. Jag hade i det fallet velat analysera tiden före, 

under och efter införandet av en restriktivare flyktingpolitik. Det hade även varit intressant att komplettera 

undersökningen med ytterligare en period av restriktivare flyktingpolitik, 1972, för att få en bredare 

undersökning. Det hade tyvärr blivit för mycket information att förhålla sig till och det hade varit svårt att 

verkställa i en c-uppsats.  

Den övergripande frågeställningen i denna studie var vilka likheter och skillnader alternativt förändringar 

av bilden av flyktingar återfinns i den flyktingpolitiska diskursen år 1989 och 2015. Riksdagen och 

regeringen såg, under båda perioderna, flyktingar som en ekonomisk och social belastning och som ett hot 

mot ordningen i Sverige och man använde samma negativa begrepp för att beskriva flyktingar. 2015 hade 

hotbilden utökats och man såg inte längre flyktingar bara som ett hot socialt och ekonomiskt utan då 

utgjorde flyktingar även ett fysiskt hot då de framställdes som potentiella terrorister. I tidningens 

artiklar1989 framträdde den humanitära vinklingen av flyktingarna i den flyktingpolitiska diskursen vilket 

gav en mer nyanserad bild av flyktingen än vad som framkom inom samma diskurs 2015. Något som inte 

ger en helt rättvis bild av Dagens Nyheters framställning av flyktingar 2015 då de hade tydligare 

uppdelning av flyktingar ur ett politiskt perspektiv och flyktingar ur ett humanitärt perspektiv vilket skulle 

innebära att en undersökning av framställningen av flyktingar i media mer generellt förmodligen skulle 

ge ett helt annat resultat 2015 medan resultatet för 1989 troligtvis skulle vara liknande det resultat som 

framkommer i denna studie. Det blir också tydligt att det sker en förskjutning i framställningen av 

flyktingar som individer och offer i Dagens Nyheters flyktingpolitiska diskurs 1989 till att se flyktingar 

mer som ett kollektiv och ett hot i den flyktingpolitiska diskursen 2015. 
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2015 speglar artiklarna i Dagens Nyheter även oroligheter inom och mellan partier i riksdag och regering. 

Det blir tydligt just när det kommer till flyktingpolitik att högt uppsatta politiker hade svårt att stå för 

partiets politik. Något som avslöjade stora brister i partier. Ett parti eller en politiker som stod för sin 

politik kunde ses som stabil och ingav förtroende medan ett parti som ”vände kappan efter vinden” sågs 

som motsatsen, något som blev väldigt tydligt under hösten 2015 när flera partier helt ändrade sin 

inställning till flyktingpolitiken medan andra orubbligt stod fast för sin. Något som skulle vara intressant 

att undersöka närmare i framtida studier då det med stor sannolikhet har påverkat allmänheten och kommer 

att ha verkan på nästa riksdagsval. 
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