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Westin, M. 2017. Öppenhet & Legitimitet – En kritisk diskursanalys av flyktingpolitik i det 

svenska civilsamhället. Sociologiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

Till följd av skiftet i svensk migrationspolitik efter ökningen av antalet flyktingar som kom till Sverige 

som skedde under 2015 blev det svenska civilsamhället tvunget att mobilisera både praktiskt och 

politiskt. Praktiskt skedde mobilisering genom olika former av direkt solidaritetsaktioner. Politiskt 

skedde mobiliseringen genom att debattera för att förkasta den nya hårdare svenska flyktingpolitiken. 

Det är i det politiska förändringsarbetet som den här uppsatsen gör sitt nedslag, med fokus på de 

diskurser som organisationer i det svenska civilsamhället kommit att bruka till stöd för de människor 

som flytt till Sverige. Metoden uppsatsen använt för att kartlägga och diskutera dessa politiska diskurser, 

både i förhållande till varandra och hegemoniska diskurser, är kritisk diskursanalys. Uppsatsen syfte är 

att genom en sådan språklig analys skapa kunskapsmässiga verktyg som den svenska 

flyktingsolidaritetsrörelsen kan använda för att skydda  kortsiktigt och långsiktigt fungerande väg 

framåt. 
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1. Inledning 

Antalet människor som på flykt tagit sig den långa vägen från sina hemländer genom Europa, 

för att slutligen nå Sverige ökade till en oöverträffad nivå 2015 (SR, 2015; Migrationsverket, 

2017). I prognoser publicerade av Migrationsverket förutspåddes det att antalet skulle öka under 

2016 men till följd av ett antal politiska åtgärder blev så inte fallet. 

Dessa politiska åtgärder inkluderade allt från ökade passkontroller på Öresundsbron och inom 

Sveriges gränser, indragen eller begränsad möjlighet till familjeåterförening liksom en ökad 

användning av tidsbegränsade uppehållstillstånd. Grupper av asylsökande ungdomar som 

misstänktes vara äldre än de angett började i allt större utsträckning utsättas för medicinska 

ålderstester. Ytterligare förändringar tog plats inom de myndigheter som på olika sätt var 

involverade i mottagandet och bemötandet av flyktingar. Praxis kom att skifta åt det hårdare, 

med fruktansvärda konsekvenser för de människor som flytt till Sverige som följd. 

För att möta denna hårda och allt mer hänsynslösa behandling av människor mobiliserade stora 

och varierade delar av det svenska civilsamhället. Kyrkor öppnade sina dörrar för att erbjuda 

sovplatser och socialt stöd, volontärer från nya liksom etablerade organisationer involverade 

sig i det direkta bemötandet av flyktingar på tågstationer och flygplatser. Olika former av 

materiellt stöd mobiliserades från alla möjliga håll. Utöver praktiskt solidaritetsarbete för 

flyktingar höjdes röster från flera håll inom civilsamhället för att motverka den hårdnade 

svenska migrationspolitiken, humanisera mottagandet av människor som flytt till Sverige och 

stärka flyktingar rättigheter. 

Det är i debatten för flyktingars rättigheter, bemötande och behandling som den här uppsatsen 

tar avstamp. Det specifika fokuset för uppsatsens intresse är de olika sätt som politiska krav på 

förändring, men framförallt förbättring, formuleras i förhållande till varandra. En av de 

huvudsakliga källorna till inspiration för uppsatsens fokus finns i den spänningen Natasha King 

(2016, ss. 49–50) beskriver mellan olika typer av politisk kamp för flyktingars sak. 

Den spänning King beskriver ligger mellan två olika sätt att förhålla sig till staten som centrum 

för politisk makt. Det ena sättet att förhålla sig till staten ser staten som en arena för demokratisk 

representation och den gemensamma samhälleliga institution från vilka mänskliga rättigheter 

kan garanteras. Det andra sättet ser staten som en källa till förtryck och en institution som måste 

mötas med motstånd från alla grupper som genuint vill se en förbättring för människor på flykt. 
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Det senare perspektivet bygger på en mängd forskning om migration och gränspolitik som 

pekar på att staten som institution är beroende av gränser och att gränser i sin tur per definition 

agerar för att begränsa människors rörlighet (ibid., s. 2). Samma skola av forskning 

argumenterar att medborgskap som samhällelig funktion per definition bygger på att både 

inkludera och exkludera människor. Medborgarskap är på vis ’skapat för att misslyckas’ när 

det kommer till att erbjuda alla människor samma och lika rättigheter (ibid., s. 40).  

I kontrast till den här kritiska attityden till staten som politisk institutionen står det svenska 

civilsamhället – en sektor av det svenska samhället präglad av stor tilltro och nära samarbete 

med staten (Rothstein & Trägårdh, 2007, s. 231). I viss mening kan det till och med 

argumenteras att det svenska civilsamhället agerar som den svenska nationalstatens sista 

väktare (Reuter, 2017, s. 194).  

Samtidigt måste varje politisk aktör agera inom de omständigheter de existerar och föra den 

kamp som verkar möjlig att föra (King, 2016, s. 41). Vidare har kamp för rättigheter inom 

ramarna för nationalstaten som politiskt system vid flera tillfällen på avgörande sätt förbättrat 

både materiella omständigheter (ibid., s. 5) för människor som flytt eller till och med 

transformerat staten som den ser ut från grunden (ibid., s. 21). 

Vidare så måste den här spänningen, mellan reform och motstånd, förstås i kontext av en värld 

i förändring. Både staten som institution (Agnew, 2003, s. 2) och det svenska civilsamhället 

(Wijkström, 2012, ss. 13–15) befinner sig i en period av radikal förändring där tidigare 

säkerheter och antaganden inte nödvändigtvis gäller. 

Det är i bakgrund av en sådan period av uppbrott och förändring som den förestående uppsatsen 

skrivs, med målsättning att skapa de kunskapsmässiga verktyg som krävs för att den svenska 

flyktingsolidaritetsrörelsen ska kunna röra sig framåt och både på kort och lång sikt möjliggöra 

mänsklig rörlighet och garantera mänsklig säkerhet. För att skapa dessa verktyg behövs en 

förståelse av de olika sätten som organisationerna i det svenska civilsamhället formulerar sina 

politiska krav och vilka faktorer som spelar roll när de gör det.  

Det är just ’formulera’ som är nyckelordet i problemformuleringen ovan. Politik i vår tid är till 

en avgörande del en språklig – diskursiv – process (Fairclough, 2010, s. 171). Ett bra sätt att 

förstå politiska processer är därmed att förstå de politiska diskurser och de olika 

representationer av världen som de utgör – som den är, som den kunde varit eller som den borde 

vara. Kritisk diskursanalys är en teoretisk liksom metodologisk skola som möjliggör en 

förståelse av språk, på det sätt som det används för att forma och kontinuerligt omforma den 
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värld vi lever i (ibid., s. 251). Det är även ett verktyg för att belysa sättet som vissa politiska 

diskurser blir eller är hegemoniska dominanta inom ett visst socialt fält. 

Vidare är kritisk diskursanalys en skola av forskning som i sin grund är orienterad mot att 

möjliggöra social förändring. Delvis genom att skapa medvetenhet om sättet som en viss rörelse 

formulerar sin politik diskursivt och delvis genom att skapa en kritisk förståelse av hur denna 

politiska diskurs formas av rådande hegemoniska diskurser (ibid., ss. 68, 394–395). 

Det är därmed genom kritisk diskursanalys av politiska texter producerade av organisationer 

inom det svenska civilsamhället uppsatsen hoppas uppnå sitt syfte. I uppsatsen har därför 25 

debattartiklar publicerade i rikstäckande dagstidningar studerats, med fokus på de olika 

diskurser som mobiliseras för att förbättra och förändra situationen för människor som flytt till 

Sverige. 

2. Tidigare forskning 

Civilsamhällets roll i flyktingfrågor har varit ett fall för svenska studier tidigare men då, till 

skillnad från i denna uppsats, med fokus på skillnader i socialt nätverkande mellan invandrare 

och civilsamhälle i rural kontra urban kontext (Åberg & Högman, 2015). Detta fokus skiljer sig 

avsevärt från uppsatsen, vilken hoppas studera det politiska påverkansarbete det svenska 

civilsamhället ägnar sig åt genom debattartiklar. Resultaten och slutsatserna i t.ex. Åkerberg 

och Högmans studie blir därmed svåra att applicera på något relevant sätt i uppsatsen. 

Internationellt har en mängd forskning om civilsamhälle och migrationspolitik publicerats. I sin 

introduktion till en specialutgåva om civilsamhällets roll i implementerandet mänskliga 

rättigheter i tidskriften ’Journal of Immigrant & Refugee Studies’ presenterar Maurizio 

Ambrosini och Joanne Van der Leun (2015) ett antal sådana studier. Studierna i specialutgåvan, 

genomförda i Italien, Nederländerna och USA, diskuterar dock de kampanjer aktörer i 

civilsamhället fört för specifika sociala rättigheter, som sjukvård eller utbildning, snarare än 

deras rätt att stanna eller generella bemötande. 

I ytterligare en internationell studie dokumenterar Daniel Kremers (2014) civilsamhällets roll i 

att forma migrationspolitik i Japan. Artikelns fokus ligger huvudsakligen på hur civilsamhället 

i Japan är organiserat, vilken del som ägnar sig åt påverkansarbete och vilken del som ägnar sig 

åt olika former av social service, samt hur pass framgångsrikt aktörerna inom det japanska 

civilsamhället varit i en specifik migrationspolitisk debatt som pågick 2008–2009. Inriktningen 

på utformningen och utfallet av en kampanj genomförd av organisationer i det japanska 
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civilsamhället, berörande för en specifik politisk händelse i Japan, gör dess resultat och 

slutsatser svåra att applicera i kontext av det svenska civilsamhället. 

En större likhet mellan uppsatsens fokus och tidigare forskning finns till Sarah A. Pughs (2014) 

studie av hur det sydafrikanska civilsamhället svarade på den våg av främlingsfientligt våld 

som tog plats i Sydafrika 2008. Båda delar ett gemensamt intresse för civilsamhället och sättet 

som aktörer inom sektorn arbetar för migranters rättigheter genom politiska uttalanden. Genom 

att titta både på den ekonomiska och sociala situationen i Sydafrika och det politiska utrymme 

som finns för det sydafrikanska civilsamhället visar Pughs studie dock att den rådande 

situationen i Sydafrika (och den rasism den föder) är avgörande för det sydafrikanska 

civilsamhällets politiska strategi snarare än för diskurser interna till civilsamhället i sig. Därmed 

blir studiens möjlighet att applicera i kontext av uppsatsens fokus precis som för de tidigare 

studierna begränsad. 

Natasha Kings (2016) bok No Border närmar sig en annan typ av organisationers politiskt 

påverkansarbete för flyktingars rättigheter. King dokumenterar som namnet antyder den 

betydligt radikalare kamp ’No Borders’-rörelsen, i sina olika former och uttryck, bedriver. 

Fokusen för studien i boken ligger på den politiska aktivitet som pågår i Aten respektive Calais. 

Studien av rörelserna som verkar på dessa platser har liksom de studier som nämnts ovan 

begränsad applicerbarhet på uppsatsen material. De anarkistiska och radikala rörelser King 

studerar skiljer sig helt enkelt för mycket i utformning, ideologisk drivkraft och politisk strategi 

från organisationerna vars debattartiklar uppsatsen studerat. 

Det uppsatsen däremot hämtat från Kings bok är den spänning som motiverade uppsatsens 

problemformulering; den spänning som finns mellan att jobba mot staten, och riskera repression 

eller marginalisering, och att jobba med staten, och riskera att legitimera och långsiktigt 

permanenta staten och dess gränsregim.  

Bakom denna problemformulering och spänning står en specifik förståelse av vad en stat är och 

vad en stat gör. King refererar till staten i bred bemärkelse både som en samhällelig struktur i 

sig liksom alla statliga myndigheter och organ med sina diverse delar och former av 

maktutövande (ibid., s. 15). Uppsatsen lånar samma breda definition och använder ordet stat 

för att referera till staten i den bemärkelsen. 

En del av staten, centralt för både King och uppsatsen, är dess gränser. Dessa gränser är centrala 

för alla studier av migration och flykt då det är de som producerar den insida och den utsida 

som människor rör sig mellan i det fenomen vi känner till som migration. Det är de som skapar 
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människor som inkluderade i liksom människor som exkluderade från en viss stat. Utan gränser 

skulle dessa kategorier som invandrare, medborgare eller papperslös upphöra att existera. 

King (ibid., s. 3–4) definierar därför flykt och flyktingsolidaritet som olika sätt att göra 

motstånd mot och vägra acceptera dessa gränser. Oavsett intentionerna hos de människorna 

som flyr eller de som agerar i solidaritet med de som flyr innebär deras handlingar alltid ett 

ifrågasättande av gränsers, och i förlängningen statens, legitimitet. Flykt och flyktingsolidaritet 

tar sig därmed, inom ramarna för den rörelse som King beskriver, uttryck i olika former av 

direkt eller indirekt motstånd mot staten. 

Samtidigt skriver King (ibid., s. 4–5) att samma rörelse, bestående av flyktingar och människor 

som agerar i solidaritet med flyktingar, ofta blir tvungna att samarbeta med staten. King skriver 

att det är från staten som människor blir tvungna att söka rättigheter, trots att det är staten som 

från början kan förneka dem dessa. Det här är en paradox som enligt King (ibid., s. 4) gång på 

gång leder till dilemman inom flyktingsolidaritetsrörelsen. Det är från detta dilemma som 

uppsatsens inspiration kommer från första början. För att utveckla ligger dilemmat i att konkreta 

förbättringar i bemötandet av flyktingar liksom en mer generös flyktingpolitik kan ge staten en 

större legitimitet.  

Ett exempel som King (ibid., 5) använder för att illustrera hur en viss förbättring av flyktingars 

situation i längden kan vara kontraproduktivt är de grupper som agerat för att förbättra 

situationen för förvarstagna flyktingar. Vid flera tillfällen har olika grupper kampanjat för att 

förbättra livssituationen för förvarstagna flyktingar. King beskriver hur dessa grupper lyckats 

genomdriva ett flertal konkreta förbättringar av sättet som människor i flyktingförvar 

behandlas. Förbättringar som på kort sikt haft många positiva effekter för människor som sitter 

i förvar under pågående asylutredning eller i väntan på deportation. Samtidigt har dessa 

förbättringar för flyktingar också utvecklat flyktingfängelserna och till följd av deras mer 

humana utformning gjort det lättare att argumentera för deras legitimitet.  

På samma sätt beskriver King (ibid.) hur kampanjer för flyktingamnesti å ena sidan hjälper de 

människor som får amnesti men å andra sidan bekräftar statens rätt att bestämma vilka 

människor som får befinna sig inom dess gränser. 

Samtidigt diskuterar King (ibid., s. 21) hur dessa mer tillfälliga eller begränsade förbättringar i 

vissa fall kan ha mer långvarigt positiva effekter. Som exempel på det skriver hon om hur 

människor som vid ett visst tillfälle fått amnesti eller vid ett visst ögonblick fått sin röst hörd 
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kan transformeras i staten och samhällets ögon, på ett sätt som plötsligt gör det omöjligt att 

fortsätta att neka dessa människor sina rättigheter. 

King (ibid., 40–41) skriver vidare att kampen för rättigheter och politisk representation alltid 

varit en närvarande men samtidigt kritiserad del av flyktingsolidaritetsrörelsen. Rättigheter och 

representation utgör ofta den enda möjligheten till förbättring för människor som befinner sig i 

en utsatt situation. Samtidigt har politisk representation historiskt fungerat som ett sätt att 

pacificera mer långtgående och radikala krav på förändring och vidare att rättigheter fungerat 

som en legitimation av statens auktoritet som ensam källa till rättigheter. 

Vidare försöker King (ibid., 49) inte säga att det finns ett sätt att föra en kamp för flyktingar 

som i sig är rätt. Snarare är poängen hon försöker göra att varje rörelse och varje aktör, i 

förhållande till sina förutsättningar, på egen hand måste navigera och balansera fördelar och 

nackdelar associerade med en viss politisk strategi. Vidare måste varje sådan politisk strategi 

alltid konstrueras i förhållande till staten och dess gränser, vilket är den poäng som uppsatsen 

framförallt tar med sig från King för att applicera i analysen av sitt material. 

De diskussioner King för om både praktiska och teoretiska dilemman och motsättningar är var 

för sig inget nytt. Det som däremot är nytt är sättet hon förenar de olika trådarna och de utdragna 

vetenskapliga debatterna i en sammanhängande diskussion, speciellt då denna diskussion sätts 

i förhållande till den faktiska rörelser som kämpar mot gränser och för flyktingar. ’No Borders’ 

fungerar därmed inte bara som en källa till inspiration för uppsatsen utan även en grundläggande 

orientering i det breda fält av forskning som studerar migration, gränser och de politiska rörelser 

som formats runt dessa. 

För att ytterligare orientera sig i detta fält, med fokus på diskursanalytiska studier inom fältet, 

har även boken Public and Political Discourses of Migration lästs för uppsatsen. Boken är en 

antologi med 18 kapitel av olika författare, alla med olika perspektiv och insikter om migration 

och diskurs. 

Bokens redaktörer, Eoin Devereux, Aileen Dillane, Martin J. Power, Amanda Haynes och 

James Carr (2016, s. 252), noterar dock att merparten av bokens kapitel lägger vikt på sättet 

som politiker, media och allmänheten skapar diskurser som misstänkliggör och stigmatiserar 

flyktingar. Samma tendens noterades även bland de artiklar och böcker som hittades i sökningen 

efter litteratur till uppsatsen. Det här är ett problem då dessa texters innehåll, oavsett hur 

intressant det är, bara är av marginell nytta för uppsatsen. Diskurser för migrantens fri- och 

rättigheter konstrueras visserligen delvis i förhållande till diskurser som formuleras mot dessa. 
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Samtidigt, om det inte är den här relationen i sig som studeras, finns det ingen anledning att 

introducera en potentiell felkälla genom använda artiklar om diskurser mot när det faktiskt finns 

ett antal användbara studier om diskurser för. 

Utöver den majoritet av kapitel som handlar om negativa diskurser om migranter innehåller 

Public and Political Discourses of Migrationen ett antal kapitel om de diskurser som migranter 

konstruerar om sig själva. Även om dessa kapitel också är intressanta i sig skiljer sig diskursen 

de beskriver avsevärt från den som uppsatsen hoppas studera då den har en mer vardaglig 

karaktär och fokuserar på identitet och sociala relationer snarare än politik och rättigheter. Även 

artiklar och böcker på samma tema återkom i uppsatsens litteratursökning. 

Utöver kapitlen nämnde ovan återstod Nicholas De Genovas kapitel The Incorrigible Subject 

of the Border Spectacle, Emma Hills Welcoming Nations? Hospitality as a Proxy for National 

Identity – A Consideration of British and Scottish Contexts samt det avslutande kapitlet 

Conclusion – Opportunities for Resistance Through Discourse, författat av bokens redaktörer. 

De Genovas kapitel ger en grundläggande genomgång för det man skulle kunna kalla baslinjen 

för all migrationspolitisk diskurs; diskursen om gränsen är den enskilt största källan till att 

befästa idén om gränsen som något objektivt verkligt (De Genova, 2016, s. 15). De Genova 

påminner oss dock om att så inte är fallet. Gränsen är inget verkligt ting i sig utan en 

kombination av en massa olika materiella och praktiska tekniker och teknologier som mellan 

sig fungerar för att skapa en insida och utsida av en stat. Utan denna uppdelning hade varken 

utlänningen, invandraren eller mänsklig illegalitet kunnat existera (ibid., ss. 20–21). 

Diskussionen De Genova framför fungerar som en länk mellan Kings diskussion om gränsen 

som en produkt av staten och en diskursanalytisk förståelse av densamma. För uppsatsen blir 

gränsen alltså en produkt av staten i den mening att den upprätthålls genom de olika sätt en stat 

försöker skapa en insida och utsida. Samtidigt blir gränsen också en produkt av den politiska 

diskurs som förvandlar den till något annat och mer reellt än en samling tekniker för 

inkluderande och uteslutande. Det exakta sätt som en diskurs kan ha en sådan effekt kommer 

diskuteras närmare i uppsatsen teoriavsnitt. Tillsvidare räcker det med att konstatera att politisk 

diskurs om migration inte bara formar bemötandet människor får och den sociala position på 

vilken de hamnar (Dillane et al. 2016, ss. 6–7), utan även sanningar om hur världen, stater och 

gränser fungerar (De Genova, 2016, ss. 15; 20–22). 

Hills diskussion om den migrationspolitiska diskursen närmar sig också sättet som diskurs kan 

bidra till upprätthållandet av idén om en insida och en utsida. Hennes kapitel lägger dock fokus 
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på rollen idén om gästfrihet fungerar för att etablera staten som en värd och flyktingen som en 

gäst (Hill 2016, s. 218). Hill demonstrerar hur temat om gästfrihet återkommer i både politiska 

uttalande för och mot öppnare gränser. Oavsett vem som talar om ’gästfrihet’ så förflyttas 

migrationspolitiska diskussionen från att handla om den egentligen rent statspolitiska 

diskussionen (om mängden människor som tillåts vistas inom ett område och hur de ska 

bemötas) till att kretsa runt en mer abstrakt idé om att som ’folk’ och stat låta någon vistas i sitt 

hem (ibid. 219–220). För uppsatsen blir det här en viktig slutsats då den säger något om hur 

även politiska uttalanden för flyktingars rättigheter och öppnare gränser kan bidra till ett 

befästande av staten som berättigad att både ge och villkora sin gästfrihet. 

För att avsluta presentationen av antologin Public and Political Discourses of Migrations bidrag 

till uppsatsen skiljer sig bokens avslutande kapitel från dess resterande kapitel. Sättet det skiljer 

sig är att dess författare istället för att analysera de negativa diskurserna skapade runt migranter 

försöker föreslå diskursiva strategier för att motarbeta det negativa och skapa något positivt 

(Haynes et al., 2016, s. 252). Det här kapitlet blir på så vis av yttersta intresse för uppsatsen då 

bokens redaktörer tillsammans vrider och vänder liksom diskuterar fördelar och nackdelar med 

olika typer av sätt att argumentera för flyktingars rättigheter och bättre bemötande. 

De börjar med att diskutera argument baserade på empati och noterar att dessa visat sig starka 

nog att skifta opinionen till flyktingar från Syrienkrigets fördel (ibid., ss. 254–255). Den 

mediala uppmärksamheten som riktades mot kriget i Syrien och de människor som tvingades 

fly därifrån fick enorm respons och motiverade ledare Europa runt att göra uttalanden om ökat 

flyktingmottagande och asyl. I centrum för den här vändningen står bilden på Aylan Kurdi, 

liggandes drunknad precis på gränsen till det skydd hans familj sökt för honom i Europa. 

Författarna ifrågasätter dock om detta empatiska skifte i opinionen hade varit möjlig om (1) 

Aylan inte till utseende varit så lik de europeiska barn vars föräldrar såg och reagerade på bilden 

eller (2) det inte funnits en gemensam fiende i Daesh (ISIS). Vidare ifrågasätter författarna hur 

pass långsiktigt strategi det är att argumentera för att varje enskild grupp av flyktingars rätt till 

empati. De menar snarare att varje sådan empatisk våg riskerar utmatta de människor de ska 

frammanas ur (ibid., ss. 257–259). 

Författarna fortsätter med att diskutera den diskursiva strategi som inriktar sig på att motbevisa 

och avfärda den negativa bild av flyktingar och deras potentiella påverkan på samhället de 

kommit till. De menar att det självklart är varje person som har privilegiet att jobba med olika 

former av skapande och spridande av kunskap (journalister, forskare, lärare, etc.) att hela tiden 

motarbeta de negativa myter som konstrueras runt flyktingar. De följer dock upp det uttalandet 
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med att konstatera att en sådan strategi alltid kommer förbli en reaktion till de rasistiska och 

främlingsfientliga krafternas framfart. Grupperingarna som vill minska flyktingars fri- och 

rättigheter förblir i initiativ och kan fortsätta att producera nya myter och nya falska bilder 

allteftersom de behöver. Vidare noterar författarna av kapitlet att försök att motbevisa sådana 

myter även riskerar ge dem mer kredibilitet och vikt än de i vissa fall hade från början. 

Den linje som kapitlets författare slutligen väljer är den om universella mänskliga rättigheter 

(ibid., s. 259). De menar att en syn på migration som en mänsklig rättighet är ett betydligt mer 

starkt och permanent försvar mot alla strategier som försöker exkludera diverse grupper av 

människor beroende på idéer om deras specifika egenskaper. Om ens position hela tiden är att 

mänsklig rörlighet är en rättighet oavsett vad spelar det ingen roll vilka myter som sprids eller 

vilka skäls som ges för att en eller annan grupp ska stängas ute från en viss stats territorium. 

Författarna problematiserar även den här strategin och noterar, i likhet med King, att det finns 

ett problem med att be om rättigheter från stater vars intressen kan ligga i motsats till de som 

rättigheterna är till för (ibid., ss. 259–260). På så vis kan universella rättigheter på pappret 

tillskrivas migranter från internationella institutioner samtidigt som de stater som är ansvariga 

för att garantera dem helt enkelt låter bli. 

Kapitlet avslutas med att författarna identifierar den myt de tror är allra viktigast att plocka isär 

för att ge större utrymme för diskursiva strategier för mänsklig rörlighet och migranters 

rättigheter. Denna myt är att mänsklig rörlighet på lång sikt går att stoppa eller ens kontrollera. 

De menar därmed att om vi kan få ta långsiktig och avsevärd rörelse av människor över jorden 

som en given del av vår tillvaro kan diskussionen i sin tur skifta från att handla om statens 

gränser till platserna vi bor och lever våra liv och hur vi ska kunna leva där tillsammans. 

Den här genomgången av olika positiva diskurser för flyktingar blir till en ovärderlig 

referensram för uppsatsens egen analys och diskussion av olika diskursiva strategier för öppnare 

gränser och flyktingars rättigheter. De värderingar och de motivationer Haynes et al. lägger 

fram runt olika sätt att föra debatt utgör en perfekt föregångare att jämföra den egna 

diskussionen i uppsatsen mot.  

Samtidigt är förhoppningen att de slutsatser och tankar som kommer fram genom studien, med 

hjälp av de teoretiska perspektiv den för samman, ska bidra med ett nytt perspektiv på fördelar 

och nackdelar med olika sätt att argumentera för flyktingars rättigheter. 
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Ett fält av forskning som uppsatsen hämtat ett sådant teoretiskt perspektiv från är fältet av 

svensk civilsamhällesforskning. För att orientera sig i detta fält har uppsatsen utgått från tre 

antologierna inom området; State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model 

Reconsidered, med Lars Trägårdh (2007) som redaktör, Civilsamhället i samhällskontraktet, 

med Filip Wijkström (2016) som redaktör och Civilsamhället i det transnationella rummet, med 

Filip Wijkström, Marta Reuter och Abbas Emami (2017) som redaktörer. 

De specifika perspektiv och tankar uppsatsen hämtat från dessa böcker kommer diskuteras mer 

ingående i uppsatsens teoriavsnitt. Samtidigt kan det sägas att kopplingarna mellan de breda 

teorier om diskurs och stater som uppsatsen använder kunnat förankras och göras relevanta för 

att studera det svenska civilsamhället genom den forskning som presenterats i dessa böcker. En 

samhällelig institution som det svenska civilsamhället måste antas ha sina unika förutsättningar, 

egenskaper och sätt att fungera. Utan förankring i forskning som handlar om det specifika sätt 

det svenska civilsamhället ser ut och fungerar hade det varit ett problem för uppsatsen att 

argumentera för att de mer allmänna och breda teoretiska perspektiv den använder ändå kunnat 

appliceras. 

För detta syfte har kapitel i dessa böcker som diskuterar det svenska civilsamhällets historia 

och framväxt liksom kapitel som diskuterar det svenska civilsamhällets relation till den svenska 

staten varit av intresse. Av dessa kapitel utmärker sig Marta Reuters (2012) genomgång av 

civilsamhället som nationalstatens sista väktare samt Bo Rothstein och Lars Trägårdhs (2007) 

kapitel om det svenska civilsamhällets historia. 

I motsats till hur litteraturen om det svenska hjälpt uppsatsen zooma in på det specifika har John 

Agnews (2003) bok Geopolitics: re-visioning world politics hjälpt uppsatsen med ett perspektiv 

på det allmänna. Även Agnews teori, om hur staten med tillhörande territorium och suveränitet 

kommit att bli en självklarhet som genomsyrar hela vår tillvaro och världsbild, kommer 

diskuteras närmare i uppsatsens teoriavsnitt. Det kan dock sägas att nyttan med att läsa både 

Agnew och forskningen om det svenska civilsamhället varit att uppsatsen kunnat konstatera att 

samma fenomen, en förgivettagen statscentrerad världsbild, går att observera både på nivån av 

det allmänna och det specifika. Detta har gett uppsatsen styrka att argumentera för varför de 

teoretiska perspektiv den använder faktiskt gäller materialet som studerats. 

Avslutningsvis drar uppsatsen från Norman Faircloughs (2010; ss. 251) för att argumentera att 

kombinationen av en sådan bredd av forskningsområden, i formen av en kritisk diskursanalys, 

inte bara är möjlig utan tvärtom specifikt välanpassad för studien av politik i den publika sfären 
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(ibid., s. 394). Vidare så får valet att använda diskursanalys som verktyg för att förstå 

migrationspolitik stöd av Haynes et al. (2016, s. 7) vilka argumenterar att det är just genom den 

politiska diskursen som bilden av vad som diskuteras, vad som kan göras och vilka som är en 

del av diskussionen etableras. Slutligen spelar civilsamhällsaktörer en central roll i att forma 

denna politiska diskurs (Ambrosini & Van der Leun, 2015, s. 107–109), vilket ytterligare 

motiverar uppsatsens val att studera migrationspolitisk diskurs i det svenska civilsamhället. 

Sammanfattningsvis hämtar uppsatsen sin litteratur från en bredd av tidigare forskning med 

varierande inriktning och fokus. Uppsatsen är därmed delvis förankrad i svensk 

civilsamhällesforskning och delvis förankrad i kritisk samhällsgeografisk och forskning om stat 

och gränser. Utöver det är uppsatsen förankrad i forskning om hur språk och språkbruk figurerar 

i både sociala processer i stort liksom migrationspolitiska frågor specifik. Den metodologiska 

utgångspunkt för denna fokus på språk ligger i den kritisk diskursanalys (vilken kommer 

presenteras närmare i avsnittet om uppsatsens metod). 

3. Syfte & frågeställning 

Uppsatsens syfte är att genom en kritisk diskursanalys ta fram ett ramverk för att förstå språket 

flyktingsolidaritetsorganisationer använder i försök att stärka flyktingars rättigheter och 

förbättra flyktingars situation i Sverige. För att uppnå syftet kommer uppsatsen att besvara 

följande frågeställning. 

- Vilka diskurser mobiliserar organisationer i det svenska civilsamhället för att stärka 

flyktingars rättigheter och förbättra flyktingars situation i Sverige?  

- Hur konstrueras dessa debattartiklar diskursivt i förhållande till varandra? 

Hur förhåller sig sättet som debattartiklar konstrueras diskursivt till hegemoniska diskurser 

inom det svenska civilsamhället? 

4. Teori 

I det här avsnittet kommer den teoretiska grund som underbygger analysen i uppsatsen 

presenteras. Först och främst kommer begrepp som text, diskurs, diskursordning, ideologi, 

genre och stil att avhandlas. Dessa begrepp kommer både förklaras och diskuteras i förhållande 

till varandra liksom det fält som uppsatsen studerar. Sedan kommer dessa begrepp användas för 

att utveckla en förståelse av hur vissa sätt att prata och skriva blir dominerande inom en del av 

samhället – i uppsatsens fall det svenska civilsamhället. I kärnan för denna förståelsen av 
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dominans ligger den italienska marxisten Antonio Gramscis koncept Hegemoni, i den form 

Fairclough använder det inom sin version av kritisk diskursanalys.  

Uppsatsen kommer med stöd av dessa två grundpelare, de diskursanalytiska begreppen och den 

kritiska förståelsen av hegemoni, diskutera två hegemoniska diskurser som uppsatsens material 

kan förstås i förhållande till. Den ena är John Agnews teori om en hegemonisk statscentrerad 

geopolitisk föreställningsvärld. Den andra är den bild svenska civilsamhällesforskare målar av 

det svenska civilsamhället och dess nära relation till den svenska staten, centrerad runt Marta 

Reuters diskussion om civilsamhället som nationalstatens sista väktare. 

Uppsatsens teoretiska ramverk lutar sig mot Faircloughs version av den kritiska 

diskursanalysen. Två skäl ligger bakom valet av Fairclough som utgångspunkt. Det första skälet 

är Faircloughs (2010, ss. 67–68, 129, 235) dedikation till att utveckla verktyg för social 

förändring (en målsättning som den här uppsatsen delar). Det andra är den uppmärksamhet 

Fairclough (ibid., ss. 168, 192, 236, 250) ägnar åt hur språklig analys inte bara kan, utan snarare 

aktivt tjänar på att föras samman med andra teoretiska perspektiv. Det här blir till en styrka för 

uppsatsen då det möjliggör en relativt sömlös integration av teoretiska perspektiv från så 

varierande platser som Agnews geopolitiska teorier till statsvetenskaplig forskning det svenska 

civilsamhället. 

Sammanförandet av olika perspektiv möjliggörs av den kritiska diskursanalysens 

socialrealistiska ontologi (ibid., s. 74) – dvs. att både konkreta sociala händelser och 

interaktioner liksom abstrakta sociala strukturer ses som delar av den totala sociala verklighet 

som människor existerar inom. Det som utmärker den kritiska diskursanalysen är att den 

möjliggör en förståelse av både de abstrakta strukturerna och de konkreta händelserna med hjälp 

av ett fokus på språk och diskurs som den centrala mekanismen för att sammanlänka båda. 

4.1 Institutioner, diskursordningar och diskurser 

Utifrån ett kritisk diskursanalytiskt perspektiv utgör därmed det svenska civilsamhället ett 

’språksamhälle’ (Fairclough, 2010, s. 40). Det här stämmer inte bara för det svenska 

civilsamhället utan för alla organisationer, institutioner och sociala fält. Dessa är alla 

språksamhällen i det avseende att människorna inom dem delar ett gemensamt sätt att 

kommunicera om olika saker och en gemensam uppsättning av språkliga verktyg för att göra 

det. Det ord som inom kritisk diskursanalys används för att benämna ett sådant språksamhälle 

är ’diskursordning’.  
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En diskursordning är därmed i mer formella termer en viss konfiguration av språkliga resurser 

som tillhör en viss institution, organisation eller socialt fält (ibid., 232–233). Det sätt som 

språkliga resurser är en del av en institution kan förstås utifrån hur t.ex. utbildningsväsendet har 

både en materiell aspekt; skolor, myndighetsbyggnader, utbildningsmaterial, etc., en social 

aspekt; rektorer, lärare, elever och relationerna mellan dessa, liksom en språklig aspekt. Den 

språkliga aspekten av institutionen är de språkliga resurser som finns tillgängliga inom 

institutionen; ett metaforiskt lexikon av ord specifika för institutionen, de medium för 

kommunikation som är brukliga inom institutionen och de etablerade sätt man pratar om olika 

koncept och idéer. 

I diskursanalytiska termer kan en diskursordning därmed förstås som en uppsättning diskurser, 

genrer och stilar som på mer eller mindre regelbundna sätt kombineras för att skapa olika former 

av mening (ibid. s. 74). Diskurs, genre och stil är kategorier som används för att beskriva 

språkliga element både inom en diskursordning och en text (ibid., 176). Notera att ’text’ här 

och genom resten av uppsatsen ska förstås i bred mening som alla former av kommunikativa 

uttryck; från skriven text i en vardaglig mening till verbal kommunikation, bilder eller till och 

med gester (ibid., s. 173).  

Genre och stil kommer diskuteras närmare i avsnittet om uppsatsens metodologi. I det här av 

avsnittet räcker det att nämna att en genre är språk typiskt för en viss typ av text och stil ett 

språk som ger uttryck för en viss identitet. Exempel på genrer kan alltså vara text typiskt för ett 

sms, en roman eller ett tal – alltså språk kopplat till ett visst medium eller ett visst format för 

språklig kommunikation. Stil beskriver inte ett uttryck typisk för en viss typ av text utan istället 

text typisk för en viss typ av författare. Exempel på stil är språk som en läsare kan identifiera 

som tillhörande exempelvis en aktivist, en förälder eller en forskare.  

Konceptet diskurs kommer till skillnad från genre och stil behöva diskuteras närmare i både i 

uppsatsens metodavsnitt och i teoridelen då det ligger till grund för både uppsatsens 

metodologiska och teoretiska ansats. Diskurser är, som definierat i inledningen, en viss 

representation av världen (ibid., ss. 174–175). Diskurs används även för att referera till språk i 

sin faktiska användning (Machin & Mayr, 2012, s. 20). Alltså, diskurs är språk i den roll det 

spelar i produktion, reproduktionen och representation av sociala relationer och processer 

(Fairclough, 2010, ss. 58–59). 

När konceptet diskurs refereras till innefattar det alltid tre olika aspekter (ibid., s. 132). För det 

första; diskurs innefattar texten den uttrycks genom. Diskurs existerar aldrig fritt från sätt som 
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den faktiskt uttrycks. För det andra; diskurs innefattar produktionen, distributionen och 

konsumtionen av texten den uttrycks i. De här processerna – produktion, distribution och 

konsumtion – är vad som sammantaget kallas för diskursiv praktik. För det tredje; diskurs är 

alltid en del av en social process i det att den formar både hur vi talar om och representerar 

världen, liksom hur vi agerar i och förstår den. 

Inneboende i denna definition av diskurs finns en relation mellan struktur och enskild händelse 

(dvs. enskilt uttryck av text) (ibid., s. 59). Diskurser utgör, som diskuterat ovan en del av 

samhälleliga strukturer i meningen att de formar sättet som människor ser på och agerar i 

världen. Diskurser är alltså en av de viktigaste element som ligger bakom och formar olika 

politiska beteenden, ekonomiska och sociala relationer, liksom makthierarkier. Samtidigt 

utgörs diskurser helt och hållet av en rad sammanlänkade men separata händelser – uttalanden 

av politiker, samtal mellan vänner, författandet av nyhetsartiklar eller inlägg på sociala medier.  

Dessa två delar, strukturen och händelsen, innefattar alltid varandra vid varje enskilt tillfälle. 

Det går inte att tala om händelse och text som separata fenomen och de har ingen inbördes 

ordning i orsak och verkan. Strukturer skapar händelser i samma utsträckning som händelser 

skapar strukturer. Händelse och struktur existerar i den meningen i en dialektisk relation – de 

internaliserar varandra utan att någon av dem för den delen kan reduceras till den andra (som 

beskrivet av Harvey, 1996, i Fairclough, 2010, s. 173) – och diskurs innefattar och kan uttryckas 

som båda delarna. 

Som nämnt ovan kan en diskurs beskrivas som ett visst sätt att representera eller förstå världen. 

Skälet till att diskurs kan beskrivas som ett sätt att förstå världen, snarare än representera den, 

är att människor inte alltid aktivt eftersträvar att påverka andra eller sin omvärld genom sitt sätt 

att tala om den (ibid., 232). Samtidigt utgör en diskurs, oavsett människors intentioner, ändå 

alltid en viss representation av världen kopplad till en viss social position (ibid., ss. 41–42). 

Diskurs blir på så vis ideologisk då varje representation av världen alltid bara är ett av många 

olika sätt som världen skulle kunna representeras. Ett visst sätt att tala om världen; en 

representation av världen, är därmed alltid kopplad till ett visst sätt att se på världen; en ideologi.  

Det kan därmed sägas att ideologi är en relation mellan mening och makt och att en ideologisk 

diskurs är en viss representation av världen från ett visst perspektiv och med ett visst syfte (ibid., 

s. 79). Med det sagt är inte alla diskurser lika ideologiskt laddade (ibid., s. 67) – snarare är 

diskurser ideologiska i den utsträckning som de upprätthåller (eller utmanar) etablerade 

samhälleliga strukturer av makt och dominans (ibid., s. 329). Att diskutera en viss diskurs som 
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ideologisk blir därmed en fråga om att kunna demonstrera en relation mellan det sätt en viss 

diskurs representerar världen och faktiska maktrelationer i världen. 

Slutligen kan vi utifrån definitionen av diskurs ovan återkomma till sättet som en 

diskursordning strukturerar och knyter samman olika diskurser inom ramarna för ett en viss 

institution eller ett visst socialt fält. En diskursordning är delvis, som nämnt ovan, en 

verktygslåda av språkliga uttrycksformer – genrer, stilgrepp och diskurser – men också en 

struktur för hur dessa uttrycksformer kan eller framförallt brukar kombineras. 

Diskursordningen är alltså inte bara produktiv, i meningen att den (genom verktygen den 

tillhandahåller) möjliggör kommunikation, utan även restriktiv, då den definierar vilka 

språkliga resurser som kan används inom ett fält liksom hur de ska användas (ibid., s. 176). 

En diskursordning är alltså sättet som språklig variation både möjliggörs och begränsas inom 

ett visst socialt fält eller inom en viss institution (ibid., s. 74). Den svenska nationalstaten liksom 

det svenska civilsamhället utgör båda exempel på diskursordningar – båda innehåller en stor 

variation av genrer, stilgrepp och mer och mindre dominerande sätt kombinera och använda 

dessa. Med diskursordning som utgångspunkt kommer nästa avsnitt gå in djupare på hur 

dominans över ett fält upprättas och rollen språk, diskurs och ideologi spelar i den processen. 

4.2 Hegemoni 

Hegemoni i ett samhälle definieras av att en social klass lyckats uppnå dominans över 

samhällets ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska fält (Fairclough, 2010, ss. 61–62). 

En viss social klass uppnår aldrig permanent eller fullkomlig dominans över ett samhälle, utan 

snarare en instabil och tillfällig dominans baserad på allianser med andra sociala krafter och 

klasser. Vidare uppnås en sådan dominans inte endast genom övermakt och tvång utan även 

genom kontroll och ledarskap över den tankevärld och de värderingar som styr och formar ett 

visst samhälle (ibid., s. 128). 

Det är på grund av hegemoni som samhällsförändring inte sker genom direkta konfrontationer 

mellan olika intressegrupper utan istället sker genom diskursiv kamp, dvs. kamp om att 

etablerar de diskurser som definierar vad dessa intressen är och vilka som ingår i dessa grupper. 

Samtidigt skiljer sig dominerande diskurser och hegemoni i att den tidigare tenderar att existera 

på en lokal nivå som rör en specifik del av samhället medan den senare existerar som en 

samhällsomspännande struktur (ibid., s. 63). Exempelvis är den dominanta diskursen inom en 

viss del av civilsamhället, t.ex. om hur flyktingars rättigheter ska garanteras, vida skild från 
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hegemonisk dominans över samhället i stort. Diskurser är så att säga lokala medan hegemoni 

existerar på nivån av samhälleliga strukturer. 

De diskursanalytiska begrepp som introducerades i avsnittet ovan går att använda för att förstå 

sättet hegemoni både etableras och utmanas, i samhället i stort liksom inom en viss 

diskursordning (ibid., s. 62). På en lokal nivå sker diskursiv kamp genom att olika aktörer 

mobiliserar olika diskurser för att skapa och omskapa sociala relationer inom ett visst socialt 

fält. Med migrationspolitik som exempel kan diskursiv kamp på så vis handla om att 

representera flyktingar som en ekonomisk tillgång, medmänniskor eller ett potentiellt hot. 

På samhällsnivå sker den diskursiva hegemoniska kampen genom att sammanlänka och 

frånkoppla diskursordningar till varandra för att därmed i grunden omforma sättet som något 

representeras och därmed pratas om. Det här kan utifrån samma exempel som ovan handla om 

att migrationspolitik upphör att vara en fråga som diskuteras inom fält där frågor om integration 

och mänskliga rättigheter är centrala och istället blir en fråga för aktörer annars kopplade till 

statsfinanser och ekonomi. Den migrationspolitiska diskursordningen i det här exemplet blir 

därmed frånkopplad (disintegrerad) från sina tidigare diskursiva kopplingar och istället 

sammankopplad (integrerad) med en annan och ny diskursordning. Effekten det här får är att 

hela sättet en fråga diskuteras – liksom språket som används för att diskutera frågan – förändras 

eller byts ut. Alltså, snarare än att diskussionen i sig förändras i den lokala diskursiva kampen 

inom ett visst fält förändras förutsättningarna för diskussion i grunden i den samhälleliga 

hegemoniska kampen. 

Samtidigt sker diskursiv och diskursiv-hegemonisk kamp alltid genom diskursiv praktik – dvs. 

genom produktion, distribution och konsumtion av olika språkliga uttryck. Det är genom 

produktion av text som olika aktörer skapar förändring eller i motsats bevarar rådande 

strukturer.  

På så vis blir teorin relevant för uppsatsens material. Debattartiklarna som uppsatsen studerat 

är den text som produceras, distribueras och konsumeras för att förändra eller bevara diskurser, 

diskursordningar eller hegemonisk dominans. Att konstruera en helhetsbeskrivning av 

diskursordningarna inom de fält uppsatsen studerar är omöjligt inom ramarna för den här 

uppsatsen. 

Istället kommer två specifika hegemoniska diskurser, vilka uppsatsen argumenterar att 

debattartiklarna i materialet måste förstås i förhållande till, diskuteras. Den första av dessa är 

Agnews konstruktion av det han kallar för en geopolitisk föreställningsvärld. Denna 
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geopolitiska föreställningsvärld utgör en historiskt specifik och av människor skapad bild av 

världen (Agnew, 2003, ss. 6, 132). Den geopolitiska föreställningsvärlden genomsyrar varje del 

av vårt samhälle, från den enskilda individens förståelse av sin omvärld till akademiska eller 

politiska konstruktioner av världen som en politisk och geografisk arena. I kort så är den 

geopolitiska föreställningsvärlden sättet som världen på alla geografiska skalor har gjorts synlig 

och representeras för människorna som lever i den. 

Den moderna geopolitiska föreställningsvärlden har växt fram i nära koppling till Europas 

framväxande dominans över världen från och med renässansen, med tre genomgående drag 

oavsett sina historiskt specifika variationer och uttryck (ibid., ss. 85, 112–113). Dessa 

genomgående drag är: (1) Att genom metaforer om tid tala om och förstå skillnaden mellan 

olika platser i termer av vilken historisk epok de ’tillhör’, (2) att som en bakgrund för 

mellanstatliga relationer se och tala om världen som en enda sammankopplad helhet, och (3) 

att tillskriva territoriella stater rollen som de enda egentliga aktörerna i global politik. 

De första två delarna av Agnews konstruktion av den geopolitiska föreställningsvärlden har 

endast en begränsad relevans för diskussionen i den här uppsatsen och kommer därför inte 

diskuteras vidare. I motsats har den tredje punkten av Agnews uppställning en betydligt större 

relevans för uppsatsens frågeställning – dvs. den unika roll som den territoriella staten tillskrivs 

i den geopolitiska föreställningsvärlden. Denna unika roll som tillskrivs stater är för det första 

att kontroll och makt över en del av världen (ett territorium eller ett land) setts som en egenskap 

unik för just stater (ibid., s. 51). Stater ses som den enda egentliga aktören som kan utöva 

politisk makt inom ett land eller mellan olika länder. Den andra unika rollen som tillskrivits 

stater är att de konstruerats som samhällens naturliga behållare (ibid., s. 53). Alltså, att all 

politisk och social aktivitet som människor kan tänkas ägna sig åt sker inom ramarna för den 

stat de befinner sig. Den här synen ligger till grund för uppdelningen av politiska frågor liksom 

nyheter i kategorier av inrikes och utrikes – där inrikes är sådan som rör människor inom en 

viss stats gränser medan utrikes rör människor utanför.  

Agnew (ibid., s. 51) benämner den statscentrerade synen på utövande av politisk makt som en 

unik egenskap för stater för ’the territorial trap’ (i den här uppsatsen direkt översatt till ’den 

territoriella fällan’). Den territoriella fällan är något som präglar allt från politiska aktörer till 

akademiska beskrivningar av världen (ibid., s. 53) – och från den växer en hegemonisk 

världsbild där stater har en naturlig, permanent och i stort sett total kontroll över aktivitet inom 

sina gränser. 
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Varken staten som institution eller bilden av staten inneboende i den territoriella fällan är 

naturlig eller tidlös (ibid., s. 53–56). Statens exklusiva roll som utövare av politisk makt växte 

fram under en period som sträckte sig från 1400-talet fram till 1800-talet, under vilken makt 

allt mer skiftade från monarken som person till staten och dess medborgare. Idén om inrikes- 

och utrikespolitik som naturligt separerade sfärer av aktivitet och bilden av världen som en 

mosaik av stater har växt fram sedan 1700-talet i nära koppling till kapitalismens framväxt i 

Europa (ibid., 58–59). 

Statens makt skiljde sig dock från tidigare suveräna maktutövare i att den inte uteslutande 

tvingades på människor från ovan utan även byggde sin makt på olika sociala klasser och 

gruppers politiska deltagande (ibid., s. 56). Staten blev så att säga hegemonisk i att den 

etablerades och överlevde genom en blandning av hård makt i form av tvång och mjuk makt i  

olika typer av övertalning och allianser (ibid., s. 57). 

På så vis blev staten inte bara den enda egentliga behållaren av mänskliga samhällen utan även 

politiska samhällen, vilka skaffade sig legitimitet och garanterade sin överlevnad genom 

människors medlemskap i det. På så vis kom medborgarskap att växa fram parallellt med den 

moderna staten och bli en central del av det som definierar vad en sådan modern stat är (ibid., 

s. 61). Precis som staten allt mer kom att ses som den självklara utövaren av politisk makt inom 

sitt territorium kom det att ses som naturligt att staten kontrollerade tillträde till sitt territorium 

och medlemskap i det samhälle som existerar inom gränserna för detta territorium. 

De rörelser för utökad politisk representation som växte fram under början av 1900-talet, i form 

av kvinnorörelsen och arbetarrörelsen, kom över tid att bli en av den moderna statens starkaste 

källor till legitimitet (ibid., s. 61). Legitimeringen av staten kom som en bieffekt av de segrar 

dessa rörelser vann då de på lång sikt kom att stärka och underbygga statens rätt att inkludera 

och exkludera människor som medlemmar i en stat eller av ett folk. Sorterandet av människor 

som medborgare och icke-medborgare kom därmed att bli en naturlig och självklar del av 

statsapparaten, likväl som demokratisk teori och praktik. 

Avslutningsvis, innan uppsatsen kan gå vidare till att presentera den andra hegemoniska 

diskursen som uppsatsen analyserar sitt material utifrån behöver sättet som Agnews teorier kan 

förenas med Faircloughs kritiska diskursanalys diskuteras kort. 

Agnew använder genomgående i sin beskrivning av den geopolitiska föreställningsvärlden 

metaforer kopplade till syn. Ett typiskt exempel på den här typen av visuella metaforer är när 

Agnew förklarar att den geopolitiska föreställningsvärlden utvecklades som ett sätt att göra 
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världen synlig (ibid., s. 31). Samtidigt återkommer även diskursanalytiska termer som 

’representation’ eller t.o.m. ’diskurs’ sporadiskt genom Agnews presentation av den 

geopolitiska föreställningsvärlden (ibid., ss. 9, 22, 85, 112–113, 129). 

Oavsett så måste alla visuella metaforer i Agnews text tolkas som olika typer av diskurser och 

diskursiva praktiker. En viss visualisering eller ett visst sätt att se världen kan omöjligt 

förmedlas mellan olika människor i någon annan form än text. En intressant jämförelse att göra 

mellan Fairclough och Agnew är att även Fairclough vid tillfälle använder syn som metafor för 

att tala om ideologi. Fairclough (2010, ss. 41–42) skriver att ett visst sätt att tala om något, ett 

visst sätt att representera världen, alltid är baserat på ett visst sätt att se världen, en viss ideologi.  

Den ideologiska aspekten av den geopolitiska föreställningsvärlden återkommer genomgående 

i Agnews beskrivning. Agnew (2003, ss. 6, 9) säger till exempel att den geopolitiska 

föreställningsvärlden inte utvecklats som en neutral eller objektiv beskrivning av världen, även 

om den presenterar sig så. Tvärtemot beskrivs den geopolitiska föreställningsvärlden som aktivt 

skapad i linje med mäktiga sociala gruppers intressen. Den geopolitiska föreställningsvärlden 

med sitt innehåll, i form av bl.a. den territoriella fällan och sin statscentrerade världsbild, är och 

förblir därmed en produkt av vissa sociala klassers intressen. 

Agnews geopolitiska föreställningsvärld har en relativt global karaktär i den mening att Agnew 

argumenterar för att den geopolitiska föreställningsvärlden och den territoriella fällan kommit 

att bli hegemonisk på en global nivå. På mindre skala syns ett liknande fokus på statlig 

hegemoni i Bo Rothstein och Lars Trägårdhs (2007, s. 232) beskrivning av det svenska 

civilsamhällets framväxt i relation till den svenska staten. Innan statens hegemoniska roll i det 

svenska civilsamhället idag kan beskrivas kommer denna relations historiska framväxt 

presenteras. 

Allmän rösträtt infördes relativt sent i Sverige (ibid., s. 231) efter en lång och bitter kamp mellan 

Sveriges traditionella elit och den svenska arbetarrörelsen (i allians med andra tidiga svenska 

folkrörelser). Trots denna kamp kom dessa rörelser (och det svenska civilsamhälle som 

folkrörelserna utgjorde en stor del av) att bilda en nära och integrerad relation med den svenska 

statsapparaten, präglad av tillit och samarbete. 

Rothstein och Trägårdh (ibid. 234–248) förklarar denna relation utifrån ett historiskt perspektiv. 

De beskriver hur breda delar av det svenska samhället hade tillgång till vissa formella och 

integrerade forum för demokratisk påverkan i den svenska staten genom arbetar- och 

folkrörelsen redan innan allmän rösträtt infördes. Rothstein och Trägårdh spårar den här 
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alternativa vägen till politisk representation tillbaka till ett antal historiska faktorer. En av dessa 

var att bönder i Sverige sedan långt innan 1900-talet haft en unikt självständig möjlighet att 

delta i politiska processer. En annan historisk faktor var det starka lokala självstyre som 

präglade Sverige. Ytterligare faktorer i Sverige var en tidig och relativt hög nivå av utbildning 

och läskunnighet, en lokalt kontrollerad och relativt liten polisstyrka samt en avsaknad på lagar 

mot strejk. 

Utöver dessa utvecklades det i Sverige under mitten av 1800-talet ett antal väldigt 

professionella myndigheter och institutioner för att sköta Sveriges växande behov av 

infrastruktur och andra statliga tjänster. Dessa institutioner blev till följd av reformer under 

början och mitten av samma århundrade präglade av höga statliga löner för tjänstemän, 

partipolitisk obundenhet, professionalitet och som följd en relativt stor avsaknad av korruption. 

Genom framväxten av en välfungerande och allmänt respekterad statliga administration liksom 

faktorerna nämnda ovan kunde civilsamhället och den svenska staten växa fram i samarbete 

snarare än konflikt (vilket inte alltid var fallet i andra länder (ibid., s. 233)). 

Reuters (2012, s. 194) konceptualisering av det svenska civilsamhället som nationalstatens sista 

väktare möjliggör en återkoppling mellan det svenska civilsamhällets framväxt till sin 

nuvarande form och Agnews beskrivning av den hegemoniska och statscentrerade geopolitiska 

föreställningsvärlden. Reuter (ibid., 188) skriver på ett sätt som starkt påminner om Agnew att 

en uppdelning av världen i nationalstater, i funktion av institutionella och organisatoriska 

containrar, är en central del av världsbilden och identiteten för organisationer i det svenska 

civilsamhället. 

Likheterna mellan Reuters beskrivning av det svenska civilsamhällets världsbild och 

demokratiska praktik överensstämmer med Agnews beskrivning av den territoriella fällan på 

flertal ytterligare punkter. För det första skriver Reuter (ibid., s. 207) att det svenska 

civilsamhällets uppvisar en ”banala nationalism” i meningen att det på ett oreflekterat sätt ser 

samhället och den samhälleliga gemenskapen som synonym med den svenska nationen och 

därmed nationalstaten. Reuter kopplar sin beskrivning av banal nationalism till statsvetaren 

Michael Billings diskussion om nationalism såsom den utövas till vardags av vem som helst 

snarare än som den tar sig uttryck hos ideologiska nationalister.  

Samtidigt kan ursprunget till det svenska civilsamhällets banala nationalism anas i Agnews 

(2003, s. 98) beskrivning av hur nationell identitet (direkt kopplad till den territoriella staten) 

bland annat skapades för att stoppa framväxten av ett radikalt civilsamhälle. Under den första 
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halvan av 1900-talet började sociala rörelser för en bredare politisk representation växa sig 

starkare med allt mer synliga samhälleliga motsättningar som följd. Dessa motsättningar och 

den allt mer radikala arbetar- och kvinnorörelsen oroade den politiska eliten. För att avleda 

motsättningarna mobiliserade eliten en rekonstruerad gemensam historia innehållande idéer om 

en forntida harmonisk nationell gemenskap. Ur denna rekonstruerade historia växte bilden av 

nation och stat som organiskt och naturligt sammankopplade fram i form av nationalstaten. 

För det andra, följande på diskussionen ovan, beskriver Reuter (2012, s. 191) hur det svenska 

civilsamhället växte fram parallellt med staten under en tid som kan beskrivas som 

nationalstatens glansdagar. Beskrivningen av ett framväxande politiskt samhälle (i form av 

både en stat och ett civilsamhälle, länkade av en nationell gemenskap) överensstämmer väl med 

Agnews beskrivning av staten och den territoriella fällans framväxt. Gemensamt för de två 

beskrivningarna är att dessa politiska samhällens framväxt är att politisk makt endast uppnås 

genom demokratisk representation inom statsapparatens ramar. 

För att sammanfatta avsnittet ovan och dess relevans för uppsatsens material har två distinkta 

men relaterade beskrivningar av statens hegemoniska roll presenterat. Först i formen av en 

generaliserad statscentrerade världsbild som kommit att prägla politik världen över och sedan i 

formen av en specifik statscentrerad världsbild som växt fram i det svenska civilsamhället. Det 

är i förhållande till denna sammanfogade bild av en hegemonisk diskurs om statens självklarhet 

som utövare av politisk makt, med grund i demokratisk representation och medborgarskap, som 

uppsatsen hoppas förstå sitt material. 

5. Metod 

Det finns många sätt att läsa en text och många potentiella steg för att förstå den. Barbara 

Czarniawska (2004, s. 61–72) presenterar i sin bok ’Narratives in Social Science Research’ ett 

antal verktyg och tankar för att möjliggöra en ärlig och relevant läsning, presentation och analys 

av ett textmaterial inom ramarna för en samhällsvetenskaplig studie. Ett av dessa verktyg är 

Hernadis triad, vilken är en struktur utvecklad av språkforskaren Paul Hernadi som delar upp 

läsning i tre distinkta analytiska steg. 

I det första steget ställer sig läsaren metaforiskt under texten och frågar sig vad texten försöker 

säga. Läsaren rekonstruerar texten som den framträder för läsaren med sina egna ord. I det andra 

steget ställer sig läsaren över texten och frågar sig varför texten säger det den säger. Läsaren 

dekonstruerar textens innehåll och språk för att förstå hur den kommer till de slutsatser den gör. 

I det tredje steget står läsaren in för texten och frågar sig vad den själv tänker om texten. Läsaren 
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konstruerar sin egen förståelse och tar över rollen som författare av en egen tolkning av 

grundmaterialet. 

Även om stegen som de tagit sig uttryck i läsningen för uppsatsens diskursanalys inte går att 

separera varken tidsmässigt (då stegen pågår parallellt) eller mentalt (då stegen omsluter 

varandra) möjliggör de ändå en bättre förståelse av processen bakom läsningen. Samtidigt har 

varje steg av läsningen i uppsatsen utformats med hjälp av den metodologi Fairclough utvecklat 

i sin version av den kritiska diskursanalysen, med vissa tillägg från den samling verktyg för 

kritisk diskursanalys som David Machin och Andrea Mayr sammanställt. Med den kritiska 

diskursanalysen som utgångspunkt kommer varje steg av Hernadis triad, som de tagit sig 

uttryck i läsningen av uppsatsens material, att presenteras. Men innan stegen i uppsatsen läsning 

kan redogöras för måste först urvalet av uppsatsens material presenteras.  

5.1 Urval 

Fairclough (2010, s. 51) skriver att ett urval för en kritisk diskursanalys som princip ska baseras 

på en teoretisk förståelse och en etnografisk kännedom om fältet som studeras. I följande avsnitt 

kommer sättet som urvalet i uppsatsen skett, i enlighet med Faircloughs rekommendation, att 

presenteras. Den etnografiska kännedomen av fältet har sin grund i min egen verksamhet inom 

den svenska flyktingsolidaritetsrörelsen. Jag har själv varit aktiv i flyktingpolitiska frågor sedan 

ett flertal år tillbaka. Det är utifrån min egen erfarenhet av det språk som används inom rörelsen 

och min kunskap om vilka frågorna som är viktiga som sökorden som använts för att hitta 

uppsatsens material tagits fram.  

Sökningen efter material skedde i databasen Retriever Media Research, där tryckt material från 

alla stora svenska dagstidningar samlats sedan 1981 (Uppsala universitetsbibliotek, n.d.).  

Sökningen skedde utifrån följande sökord: migration, flykting, migrationspolitik, invandring, 

ensamkommande och utvisning* (asterisken symboliserar att alla ord som börjar med utvisning 

ingår i sökningen, t.ex. utvisningshotad, utvisningsbeslut, etc.). För att sedan sortera ut relevant 

material konstruerades ett antal kriterier anpassade efter uppsatsens syfte. 

Då uppsatsens syfte är avgränsat till att studera organisationer inom det svenska civilsamhället 

behövdes först ett kriterium för att avgöra vilka debattartiklar som kunde sägas ha författats av 

aktörer inom det fältet. Problemet med att göra en sådan sortering är att ’civilsamhället’ inte är 

en speciellt väldefinierad eller avgränsad sektor av samhället. ’Civilsamhället’ är snarare ett 

begrepp som på ett löst sätt används av politiker, aktivister och akademiker för att referera till 
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allt från medborgarinitiativ till föreningar, ideella organisationer eller internationella sociala 

rörelser (Cohen, 2007, s. 37). 

I den här uppsatsen har ingen ingående definition av civilsamhälle gjorts. Uppsatsen har istället 

i linje med Jean L. Cohen (ibid, s. 40–42) valt att se civilsamhället som ett brett fält av sociala 

sammanhang differentierade, om än inte separerade, från stat och marknad. Utifrån denna 

definitionen har debattartiklar skrivna av representanter för politiska partier, partipolitiskt 

kopplade organisationer och företag sorterats bort. 

Utöver dessa har debattartiklar skrivna i privat kapacitet sorterats bort. Med privat kapacitet 

avses debattartiklar signerade av en privatperson utan referens till en namngiven grupp, 

förening eller organisation. Även debattartiklar som antydde om någon form av politiskt 

engagemang hos författaren valdes bort då de hade inneburit ett problem för den teoretiska 

kopplingen i uppsatsen.  

Uppsatsens ämnar besvara sin frågeställning i förhållande till de diskurser som de beskrivs i 

tidigare forskare om det svenska civilsamhället. I brist på en egendefinierad koppling till just 

civilsamhället kunde debattinlägg av privatpersoner därmed inte ingå i materialet, oavsett om 

de i princip kunnat ha samma diskursiva utgångspunkt och uttryck som de debattartiklar som 

faktiskt ingick i materialet. 

De flesta debattartiklarna i materialet är därmed skrivna i formell kapacitet av personer med 

förtroendeuppdrag i organisationerna de representerar. Undantaget är debattartiklar skrivna av 

personer som är aktiva i uppropet och Facebook-gruppen ”Stoppa utvisningarna av afghanska 

ungdomar!” eller nätverket ”Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa”. Då dessa grupperingar 

inte har några formella poster identifierar sig debattartikelförfattarna som privatpersoner 

verksamma inom dessa grupperingar. Då dessa grupperingar kommit att spela en viktig roll i 

svensk flyktingpolitik under de senaste åren har valet gjorts att ändå inkludera dessa 

debattartiklar då de utgör det närmaste som går att komma debattartiklar skrivna för deras 

räkning. 

Motivation bakom valet av tidsperioden för uppsatsen, 2016–2017, är kopplat till de två 

informella grupperingar som nämndes ovan. Båda grupperna har sitt ursprung i den 

migrationspolitiska vändning som följde på det stora antal flyktingar som kom till Sverige 2015 

och båda publicerar sina första debattinlägg i svenska tidningar under 2016.  
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Ett ytterligare skäl till avgränsningen av den tidsperiod som uppsatsen studerar är att diskurs 

påverkas av de omständigheter den produceras under (Fairclough, 2010, s. 59). Därmed gör en 

begränsad tidsperiod att det blir lättare att jämföra och separera olika diskurser i ett material då 

specifika historiska omständigheter inte är en faktor. För att förtydliga, om alla debattartiklar i 

studien skrivs under samma tidsperiod formuleras de också i förhållande till samma politiska, 

sociala och materiella omständigheter. Diskursiva variationer i det studerade materialet kan 

därmed analysera som faktiska skillnader mellan olika diskurser snarare än skillnader mellan 

olika tidsperioder. 

För att ytterligare avgränsa materialet har endast debattartiklar publicerade i tryck i rikstäckande 

svenska tidningar valts ut. Utöver det har endast artiklar publicerad i de fem rikstäckande 

tidningarna som haft flest relevanta publicerade debattartiklar valts ut. Motivationen bakom 

valet av tidningar var delvis att på ett systematiskt sätt begränsa mängden material och delvis 

att garantera samma standard på text och innehåll som redaktionerna på Sveriges största 

debattsidor applicerar. Tidningarna som debattartiklarna i uppsatsens är publicerade i är: 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens ETC, Aftonbladet och Expressen. 

Utöver det ingår inga debattartiklar som rör en specifik persons rätt att stanna i Sverige i 

materialet då dessa skiljer sig för mycket i innehåll från resterande debattartiklar. De personliga 

debattartiklarna som dök upp i den initiala sökningen tenderade att handla om den berörda 

personens livshistoria och om specifika krav för dennes rätt att stanna i Sverige snarare än 

generella politiska krav. Även debattartiklar som endast rör politik på EU-nivå sorterades bort 

från materialet då även de skiljde sig för mycket i form av innehåll och politiska krav. 

Slutligen, innan metodiken som använts för att analysera dessa debattartiklar presenteras, bör 

uppsatsens urval diskuteras utifrån den kritik som brukar riktas mot metoden för urval i kritisk 

diskursanalys (Machin & Mayr, 2012, ss. 208–211). Ett exempel på sådan kritik argumenterar 

för att forskare som ägnar sig åt kritisk diskursanalys endast väljer ut texter för att på ett enkelt 

sätt illustrerar poängen forskaren försöker göra. 

I den här uppsatsen har därför ett bredare material tagits fram så att diskursiva skillnader och 

likheter kan illustreras som de framträder över ett flertal texter. Vidare har urvalet skett 

systematiskt för att göra urvalsmetoden transparent och visa att materialet, även om det endast 

utgör en liten del av allt publicerat material inom fältet, inte valts ut godtyckligt (Bauer & Aarts, 

2000, s. 20).  
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5.2 Rekonstruktion 

Det första steget i en analytisk läsning av en text, som den konceptualiseras i Hernadis triad, är 

som nämnt en rekonstruktion av texten hos läsaren. En sådan rekonstruktion är förknippad med 

vissa problem, oavsett om den sker under pågående läsningen eller i presentationen av 

uppsatsens resultat. Ett sådant problem är att alla försök att sammanfatta en annan persons text 

utgör en politisk handling som, oavsett hur välmenande forskaren är, leder till en förenklad och 

avskalad version av originaltexten (Czarniawska, 2004, s. 62). De etiska implikationerna av 

förenklingen blir, som Czarniawska noterar, mindre om författaren till originalmaterialet, som 

i fallet med den här uppsatsen, besitter förmågan att ta ställning till och kommentera forskarens 

sammanfattning. 

Vidare understryker Czarniawska att forskaren oavsett har ett ansvar att visa respekt för 

författarna vars texter de sammanfattar (ibid., s. 62–63). Sådan respekt behöver dock inte ta 

formen av en direkt återupprepning av texten i originalmaterialet; tvärtom har forskaren både 

rätt (och en yrkesmässig plikt) att göra sin egen läsning av materialet den jobbar med.  

Att vara överens med originalförfattarens version av texten behöver inte heller vara det bästa 

sättet att visa respekt. Machin & Mayr (2012, s. 47) noterar att det i en kritisk diskursanalys kan 

leda till problem om man som forskare delar åsikterna som förs fram i materialet som studeras. 

Problemet med sådan samstämmighet mellan forskare och material är att ordval och 

formuleringar kan framträda som neutrala och därmed förbises i analysen. 

Mina åsikter, både som aktivist och författare av den här uppsatsen, överensstämmer visserligen 

i stort med de åsikter som förs fram i debattartiklarna som analyserats. Samtidigt är ett 

bakomliggande syftet med uppsatsen att skapa verktyg för att på ett kritiskt sätt förstå det språk 

flyktingrörelsen använder för att föra fram sin politik och sina krav. Förhoppningen är därmed 

att jag som författare, med hjälp det kritiska perspektiv som förs fram i den tidigare forskningen, 

kunnat ta ett steg tillbaka från mina åsikter, i den mån de överensstämmer med de i 

debattartiklarna.  

Avslutningsvis, för att stärka pålitligheten i beskrivningen av materialet som uppsatsen 

analyserat har citat ur den faktiska text som analyserar föredragits framför egna 

omformuleringar. En sådan strategi är ett sätt för att stärka kvalitén i kvalitativ forskning 

(Laurie & Jensen, 2016, ss. 278–286). En annan strategi som applicerats i uppsatsen är att lyfta 

fram de delar av materialet som avviker mest från den slutsats som studien försöker komma 

fram till. På så vis har presentationen av materialet i uppsatsen konstruerats; med fokus på att 
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på ett övertygande sätt argumentera för sin slutsats trots avvikande exempel, vilka i sin tur 

uppsatsens läsare har möjlighet att ta ställning till i form av direkta citat. 

5.3 Dekonstruktion 

Det andra steget i en analytisk läsning av en text är att dekonstruera texten för att förstå 

bakomliggande drivkrafter och motiv. Då en text inte nödvändigtvis säger vad den menar eller 

menar vad den säger blir det forskarens uppdrag att försöka plocka isär textens innehåll för att 

på så vis särskåda vad texten faktiskt kan tänkas mena (Czarniawska, 2004, s. 91). I den kritiska 

diskursanalysen tar sig arbetet med att plocka isär en text delvis uttryck i det Fairclough (2010, 

ss. 37–38) kallar för ’denaturalisering’ och delvis i att utifrån textens semiotiska (språkliga) 

innehåll kontextualisera texten i den roll den spelar i en social process.  

Hegemoniska diskurser, som definierade ovan, etableras genom ideologisk och diskursiv kamp 

(ibid. ss, 61–68, 129). Som nämnt handlar hegemoni om att byta ut behovet av direkt dominans, 

av en grupp över en annan, med en form av konstruerad konsensus. Denna konsensus är 

underbyggd av i olika grad naturaliserad ideologi. Naturalisering av ideologi och ideologisk 

praktiker sker när de tankar och idéer som en viss ideologi framhäver blir frikopplade från den 

sociala bas som producerar dem. En sådan frikoppling innebär att ett visst sätt att tala om något, 

en diskurs, eller ett visst sätt att representera världen, en ideologi, slutar ses som ett specifikt 

uttryck för en viss grupps intressen eller behov. Dessa specifika sätt att representera och tala 

om världen blir istället allmänt accepterade som normala eller till och med sedda som sunt 

förnuft, beroende på den grad de blivit naturaliserade. 

Denaturalisering är att i motsats ett försök att demonstrera och belysa sättet som ideologi 

naturaliserats i en viss diskurs. Sättet som kritisk diskursanalys denaturaliserar ideologin i en 

viss text kan därmed både handla om att förstå de specifika språkliga uttryck som syns i en text 

och hur en text är kopplad till andra texter (ibid. s. 238).  

Utgångspunkten i en kritisk diskursanalys är att diskurser lämnar spår i de texter de uttrycks 

genom (ibid. 132). Att göra kritisk diskursanalys involverar därför att titta på ordval och 

formuleringar för att avslöja underliggande diskurser och ideologier (Machin & Mayr, 2012, s. 

20–21). Samtidigt räcker det inte att förstå en text utifrån endast dess semiotiska aspekter – dvs. 

de symboler och tecken de använder för att kommunicera en viss tanke eller idé. Texter måste 

även relateras till andra texter, andra diskursiva uttryck, för att förstå hur texten utgör en viss 

social handling, en viss representation av världen och en viss konstruktion av identitet 

(Fairclough, 2010, s. 232). En kritisk diskursanalys involverar fokus på båda texten i sig och på 
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texten i relation till andra texter och sättet som de två tar sig uttryck i relation till varandra (ibid. 

61). 

I arbetet med att analysera uppsatsens material har fokus på ordval och formuleringar 

framförallt kretsat runt det analytiska koncept Machin & Mayr (2012, s. 39–40) benämner som 

’structural opposites’. Vi är i vardaglig mening familjära med idén att vissa ord har motsatser – 

tungt i motsats till lätt, kallt i motsats till varmt och så vidare. I en mer teoretisk mening innebär 

dessa motsatser att ord inte bara har en innebörd i sig själva utan även är förankrade i ett nätverk 

av relaterade betydelse.  

I en kritisk diskursanalys utgör strukturella motsatser ett sätt att upptäcka tankar och idéer, samt 

bakomliggande ideologier, som inte skrivs ut direkt i text. Om någonting sägs vara bra i en text 

kan vi genom att vända på meningen förstå vad som i motsats utgör något dåligt i samma 

världsbild. För att ta ett exempel relevant för det textmaterial som studeras i uppsatsen 

representerar formuleringen ’rättsosäkra utvisningar är dåliga’ en annan världsbild än 

’utvisningar är dåliga’. Den bakomliggande världsbild kan därmed uttolkas genom att byta ut 

de värderade orden mot sina motsatser för att sedan omformulera meningen så att den 

fortfarande säger samma sak som i originalversionen. Den första formuleringens skulle efter en 

sådan invertering säga att ’rättssäkra utvisningar är bra’ medan den andras skulle säga att ’inga 

utvisningar är bra’. 

Materialet som studerats i uppsatsen innehåller sällan, om någonsin, formuleringar som på ett 

så enkelt sätt kan uttryckas i sin motsats. Trots det har användning av strukturella motsatser till 

ord, meningar eller hela problemformuleringar varit en av de absolut viktigaste metoderna för 

att förstå vilka ideologier och världsbilder som uttrycks i de olika debattartiklarna.  

Framförallt för att besvara uppsatsens frågeställning – om kopplingen mellan de studerade 

debattartiklarna och hegemoniska diskurser – har strukturella motsatser varit ovärderliga. 

Debattartiklarna i materialet uttrycker sällan i klartext vilket sorts samhälle de hoppas skapa 

utan fokuserar istället på problemen de ser i den rådande politiska ordningen. Det är med hjälp 

av strukturella motsatser som denna lucka kunnat överbyggas och debattartiklarna 

kategoriserats i förhållande till hegemoniska diskurser i det svenska civilsamhället. 

För att återkomma till vikten av att analysera en text i förhållande till andra texter har begreppen 

genre, diskurs och stil varit viktiga verktyg för att förstå och kategorisera debattartiklarna i 

uppsatsens material. Ovan nämndes att texter utgör en viss typ av handling, representation och 

konstruktion av identitet, i förhållande till andra tidigare texter. Dessa tre analytiskt distinkta 
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aspekter av vad en text gör benämns i sin tur just som genre, diskurs och stil (Fairclough, 2010, 

ss. 232–233). 

En genre är en viss typ av semiotiskt uttryck (eller form av språklig interaktion). Poesi, 

vetenskapliga artiklar och sms-meddelanden är alla exempel på olika genres. En diskurs, i sättet 

som den tar sig uttryck i text, är ett visst sätt att representera världen. Sättet som man pratar om 

fattigdom, ekonomisk tillväxt eller utbildning (dvs. sättet som dessa representeras inom en viss 

kontext) är alla exempel på diskurser inom en text. Stil är slutligen en viss konstruktion av en 

identitet i en text. En text vars uttryck (vars stil) förmedlar en bild av författaren som ’vanligt 

folk’, som en auktoritet inom området eller som en radikal aktivist är alla exempel på olika 

stilar i en text. 

Genrer, diskurser och stil blandas konstant på mer eller mindre konventionella sätt för att skapa 

olika effekter (ibid. ss. 76–77, 189–192). Konventionella kombinationer av genre, diskurs och 

stil ter sig naturliga och passerar ofta obemärkta medan mer kreativa och utmanande 

kombinationer sticker ut och skapar nya sätt att prata om och se på världen (ibid. s. 64). 

Det är med fokus på varierande stilgrepp, kombination av diskurser och uttryck och 

formuleringar lånade från olika genres av text som uppsatsen kunnat dela upp och kategorisera 

de olika debattartiklarna som utgör uppsatsens material. En debattartikel i materialet kan till 

exempel väva in ett språk från en genre som liknar statliga utredningar medan en annans språk 

kan likna det som används i en privat konversation. Vissa debattartiklar formuleras tydligt från 

perspektivet av en seriös aktör flyktingmottagande medan andra formuleras från perspektivet 

av en typisk del av den svenska väljarkåren. Ytterligare mobiliseras diskurser om mänskliga 

rättigheter, medmänsklighet och ordning i olika kombinationer och varianter genom det 

studerade material. 

Utifrån sättet som kombinationerna kunnat identifieras i analysen från de olika sätt de tar sig 

uttryck har materialet kunnat kategoriseras och kopplas till de hegemoniska diskurserna inom 

fältet. 

5.4 Konstruktion 

I det tredje och sista steget av Hernadis triad konstruerar läsaren en egen förståelse av det lästa 

materialet. I fallet med en akademisk text som en c-uppsatsen involverar den här konstruktionen 

en aktiv argumentation för uppsatsen tolkning av materialet och den slutsats som den specifika 

tolkningen lett till. Samhällsvetenskapliga forskare (och studenter) läser, så att säga, för att 

kunna skriva (Czarniawska, 2004, ss. 70–71). 
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En av uppsatsens största svårigheter har varit att argumentera för den specifika förståelse som 

konstruerats i uppsatsen. Anledningen till detta är att den exakta processen som lett till en viss 

del av slutsatsen inte alltid har varit möjlig att förklara utifrån uppsatsen metodologiska 

begrepp. Även om kritisk diskursanalys tillhandahåller en bred repertoar av analytiska verktyg, 

för att på ett systematiskt sätt plocka isär en text, betyder det inte att den förståelse som växer 

fram ur läsningen alltid kan härledas till ett specifikt metodologiskt grepp. 

Det här problemet blir speciellt tydligt då det som inte sägs i en text, t.ex. underliggande 

antaganden eller dolda slutsatser, kan vara minst lika intressant som det som faktiskt står i texten 

(Fairclough, 2010, s. 60). Vissa metoder finns för att på ett systematiskt sätt demonstrera 

slutsatser om saker som så att säga står mellan raderna. Andra sådana slutsatser och tolkningar 

har inte varit lika lätta att koppla till en viss analytisk process. För att ändå kunna inkludera 

dem i uppsatsens analys har bristen på konkreta metodologiska grepp fått kompenseras med en 

mer utförlig argumentation och exempel.  

Slutligen har kritisk diskursanalys kritiserats för att konstruera sin analys av en text post-hoc 

till en redan befintlig förståelse hos forskaren (Machin & Mayr, 2012, s. 210–211). Alltså, att 

forskaren redan har en mer eller mindre färdig tolkning av materialet den studerar och sedan på 

efterhand använder de analytiska verktyg kritisk diskursanalys tillhandahåller för att motivera 

den. 

En sådan kritik missar dock att uppdelningen av en läsning i olika steg, som rekonstruktion, 

dekonstruktion och konstruktion i Hernadis triad, endast är en konceptuell uppdelning 

(Czarniawska, 2005, s. 51). I den faktiska läsningen av ett material sker dessa steg ofta parallellt 

eller till och med som en integrerad del av varandra. Ett så enkelt samband som att en färdig 

tolkning följts av en cynisk eller falsk analys verkar därmed främmande från den faktiska 

process som ligger bakom uppsatsens analys. 

Vidare, och avslutningsvis, är de analytiska verktyg som används i en kritisk diskursanalys inte 

fullt så främmande från de sätt som människor i en mer vardaglig mening tolkar och analyserar 

en text. Att i en läsning bli uppmärksam på hur ett visst stilgrepp underbygger en viss 

argumentation eller om hur vissa ord verkar höra till en viss representation av världen är 

knappast unikt för kritisk diskursanalys. Det skulle därför som svar på kritiken kunna 

argumenteras att de diskursanalytiska begreppen och metoderna inte är tillägg till en färdig 

tolkning utan ett förtydligande av den typen av tolkningsprocess som ändå skett. Slutresultatet 

av den kritiska diskursanalysen blir därför inte motivering av en tolkning post hoc utan snarare 
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ett sätt att göra den tolkning som skett förståelig och därmed möjlig att ta ställning till för den 

som tolkningen presenteras för. 

5.6 Sammanfattning 

I uppsatsen har 25 debattartiklar publicerade i svenska dagstidningar under perioden 2016–2017 

studerats. I linje med uppsatsens syfte är alla debattartiklarna som studerats författade av 

organisationer inom det svenska civilsamhället.  

Debattartiklarna har studerats genom en kritisk diskursanalys – en skola av metodologi som 

utmärker sig för sin kritiska och ingående analys av språk i sin verkliga användning. Den 

kritiska diskursanalysen har i uppsatsen legat till grund för ett kritiskt och analytiskt 

förhållningssätt till de texter som studerat liksom det bidragit med ett antal konkreta verktyg 

för att avslöja diskursivt innehåll som annars är dolt eller underförstått. Två sådana verktyg som 

varit extra viktiga i uppsatsen är (1) fokusen på de stilmässiga grepp, som de används för att 

konstruera en viss typ av identitet i debattartiklarna, och (2) användning av strukturella 

motsatser för att identifiera  bakomliggande antaganden och outtalade politiska målsättningar. 

6. Resultat 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens resultat. Avsnittet är uppdelat tematiskt i två 

huvudsakliga diskursiva inriktningarna. Först kommer den diskursiva inriktningen som kretsar 

runt det svenska gräns- och asylsystemets legitimitet presenteras. Sedan kommer den diskursiva 

inriktningen som kretsar runt det svenska gräns- och asylsystemets öppenhet presenteras. Efter 

genomgången av de typiska exemplen och de utmärkande dragen för de två huvudsakliga 

diskursiva inriktningarna kommer debattartiklar i materialet som blandar eller uppvisar tecken 

på båda de huvudsakliga inriktningarna presenteras. 

Slutligen kommer en modell över de två huvudsakliga diskursiva inriktningarna i materialet 

och deras tillhörande underkategorier och varianter att konstrueras utifrån den tidigare 

diskussionen. Denna modell kommer sedan att diskuteras kort innan uppsatsen slutligen 

övergår till sin avslutande diskussion och slutsats.  

6.1 Legitimitetsdiskursen 

Diskursen om legitimitet – legitimitetsdiskursen – karaktäriseras av ett fokus på sättet som 

svensk asylpolitik genomförs. Debattartiklar som uppvisar tecken på en legitimitetsdiskurs 

utmärker sig för att formulera sina politiska krav i förhållande till hur asylprocessen är utformad 

och genomfös. I sin renodlade form innehåller diskursen om legitimitet ingen egentlig kritik 
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mot den migrationspolitik som förs i sig – om den är för restriktiv eller för hård – utan endast 

mot hur den är utformade och implementeras. 

Ett typexempl på sättet den renodlad legitimitetsdiskursen tar sig uttryck är Barnrättsbyråns 

debattartikel Våga ta ställning för de ensamkommande som publicerades i Dagens ETC, 

februari 2017. I artikeln berättar Barnrättsbyrån att många ensamkommande ungdomar 

antingen har eller riskerar att hamna på gatan utan försörjning till följd av den rad av 

lagändringar som Barnrättsbyrån menar att Sveriges regering tagit fram ”i hast efter att många 

sökte skydd i Sverige hösten 2015.” (Barnrättsbyrån, 2017).  

Formuleringen om hur snabbt lagändringen gjordes återkommer som en tydlig markör för 

diskursen om legitimitet. Diakoner & präster vid möte för Norra Värmlands kontrakt (2016) 

skriver till exempel att den “nya flyktinglagen var ett i hast hopsnickrat lagförslag […]”. I 

samma anda skriver uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! (2017a) att 

lagändringen är ”en panikartad och ogenomtänkt omsvängning”.  

Anledningen att sådana formuleringar fungerar som en markör för legitimitetsdiskursen är att 

den antyder om (eller åtminstone är neutralt till) att samma lagförslag skulle varit mer 

acceptabelt om det bara varit bättre genomarbetat. Huruvida organisationerna som kritiserar det 

tempo en viss lag tagits fram med också menar att lagen hade sett annorlunda ut om den bara 

tagits fram på ett bättre sätt är en tolkningsfråga.   

Oavsett om så är fallet, alltså om kritiken mot lagens innehåll är underförstådd, är fokusen på 

hastighet karaktäristiskt för det sätt som politiska krav inom legitimitetsdiskursen formuleras. 

Det vill säga att de inte nämner vad för typ av innehåll en bättre lag hade haft. En politisk aktör 

skulle till följd av sådan kritik kunna fortsätta ta fram exakt samma lagar fast i lägre tempo och 

med större noggrannhet. 

Barnrättsbyråns debattartikel, tillsammans med de andra typexemplen på legitimitetsdiskursen, 

utmärker sig på ett liknande, men mer explicit, genom att uttrycka att det är just brister i 

genomförandet av migrationspolitiken som är problemet. Barnrättsbyrån (2016) uppmanar till 

exempel makthavare att ”lindra situationen för våra ensamkommande ungdomar”. Lindringen 

som efterfrågas ska ges genom att de som har makt över de ensamkommandes liv återgår till 

att använda ”den oförändrade sociallagstiftningen som redskap för att hjälpa”. 

Problemet Barnrättsbyrån beskriver är att ensamkommande ungdomar till följd av ett hårdare 

förhållningssätt inom kommuner och stadsförvaltning hamnar på gatan eller i limbo utan 
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ekonomiskt stöd eller ens en god man. Barnrättsbyrån kopplar däremot inte problemet med att 

ensamkommande ungdomar ställs på gatan till utvisningarna som lagändringen 2015 föranlett. 

Istället länkar de konsekvenserna som drabbar de ensamkommande ungdomarna till problem 

med att genomföra utvisningarna. De skriver att “Regeringens hållning är tydlig: har du fyllt 

18 år och fått avslag ska du återvända” men hur ”detta ska ske i praktiken är […] helt 

obegripligt.” (Barnrättsbyrån, 2017). Vidare skriver de att ”återvändande, frivilligt eller med 

tvång, är en lång och ofta krånglig process.”. Barnrättsbyrån tar även i det avseendet stöd från 

myndigheter genom att skriva att ”Gränspolisens budskap är tydligt: att utvisa alla är en omöjlig 

uppgift. Ekvationen går inte ihop.” 

Samma typ av formuleringar går att finna både i debattartiklar av Ersta Diakoni och Diakoner 

& präster vid möte för Norra Värmlands kontrakt. Ersta Diakoni (2017) skriver till exempel 

att de inser att ”alla som söker asyl i Sverige inte kommer att få stanna” och att det enda 

barmhärtiga därmed är ”att så snabbt som möjligt ge besked, ja eller nej.”. Samma formulering 

återkommer i en debattartikel av Diakoner & präster vid möte för Norra Värmlands kontrakt 

(2016), publicerad i Svenska Dagbladet. De skriver: 

“Hela denna lag är en tickande bomb, för den gör att tusentals människor, både 

ungdomar och vuxna, kommer att bli papperslösa och hemlösa om inte 

utvisningarna kan verkställas.” 

Ett sätt att demonstrera det utmärkande draget i den renodlade legitimitetsdiskursen är att ta 

bort de fem sista orden från citatet ovan. Utan de fem sista orden blir formuleringen till en 

generell kritik av asyllagen, medan citatet i originalutformning kopplar problemet till 

genomförandet av asyllagen. Som citatet är formulerat uppstår inte problemet för de ’tusentals 

människor’ i citatet av att de ska utvisas, utan tvärtom av att de inte kom mer kunna utvisas.  

Uppsatsens empiriska material innehåller även exempel på liknande formuleringar i 

debattartiklar som, till skillnad från de ovan, problematiserar den tillfälliga asyllagstiftningens 

innehåll. Skyddsvärnet Göteborg (2017) skriver till exempel att den tillfälliga asyllagstiftningen 

borde ändras men tillägger samtidigt att de varken vill ”öppna gränser eller skapa oordning och 

oreda i asylpolitiken.”. De skriver istället att de ”stoppa diskrimineringen av ensamkommande 

ungdomar som vistats i Sverige sedan 2015”. Poängen här är inte att kommentera valet av 

formulering utan snarare att illustrerar hur positiva förändringar för människor på flykt i explicit 

kopplas till statsapparaten och asylsystemets legitimitet i denna diskurs. 
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En annan sak som utmärker legitimitetsdiskursen är tendensen att formulera sig som om att 

konsekvenserna av asylpolitiken drabbar Sverige som land. Tankesmedjan Timbro (2016) 

skriver till exempel i en debattartikel publicerad i Svenska dagbladet att utvisningar av 

arbetsinvandrare som sker till följd av mindre avvikelser och brist på flexibilitet ”undergräver 

förtroendet för migrationspolitiken.”. Samma tendens går att se även i andra debattartiklar: 

“Denna omänskliga hantering av utsatta människor är ovärdig, ja, hotar själva 

rättssamhället.” (’Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!’, 2017a) 

“Det kan omöjligt vara till fördel för ett samhälle att tusentals människor, på 

laglig väg, okontrollerat ställs utanför all myndighetskontakt.” (’Diakoner & 

präster vid Möte för Norra Värmlands kontrakt’, 2017) 

“Att många sökte asyl på en gång är inte ett godtagbart skäl att behandla barn 

illa. Politikerna måste ta ansvar för att de ungdomar som Sverige har tagit emot 

får livet tillbaka. Sverige behöver inte fler gatubarn.” (FARR, 2017b) 

I samtliga citat ovan är det i första hand ett abstrakt svenskt samhälle som drabbas av 

konsekvenserna för det rådande flyktingpolitiska läget i Sverige. Det är ett stilmässigt grepp 

inom vilket systemets legitimitet konstrueras som intimt sammankopplat med sättet människor 

behandlas. Något som i denna diskurs gäller även när de direkta konsekvenser människor 

drabbas av står i centrum. Organisationen som mobiliserar denna diskurs tar därmed 

demonstrativt rollen som en seriös politisk aktör och formulerar sitt debattinlägg som en 

objektiv bedömning av ett bristfälligt system, i motsats till en politiskt eller ideologiskt driven 

aktör som bara utgår från sina värderingar. 

På så vis utmärks legitimitetsdiskursen av att positiva förändringar för flyktingar genomgående 

kopplas till förbättringar av hur systemet är utformat och fungerar; systemets legitimitet 

formuleras som källan till bättre behandling av flyktingar och stärkta rättigheter medan dålig 

behandling och åsidosatta rättigheter ses som en skada på systemets legitimitet. 

6.2 Öppenhetsdiskursen 

Den andra av de två huvudsakliga diskursiva inriktningarna är i motsats inte intresserad av hur 

asylpolitiken är utformad eller hur de implementeras utan kretsar istället runt vad politiken 

försöker uppnå. Man argumenterar för ett system som på olika vis är mer öppet för flyktingar; 

oavsett om detta ska ske genom lagförändring, en annorlunda migrationspolitisk inriktning eller 

mer medmänsklighet i största allmänhet. 
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Öppenhetsdiskursen är en diskursiv inriktning för ett öppnare system som skiljer sig från 

legitimitetsdiskursen i att den inte säger att det finns problem inom systemet utan att systemet 

(åtminstone som det ser ut just nu) är problemet. Organisationen Individuell människohjälp ger 

uttryck för den här synen i en debattartikel publicerad i Aftonbladet 2016. De skriver: 

“Vi, som möter människor i verkligt behov av andrum, fick själva andnöd när vi 

insåg hur illa det nya systemet gör människor.” (Individuell människohjälp, 2016) 

Liksom de tre citaten i det tidigare avsnittet figurerar det svenska samhället – systemet – som 

en form av aktör. I motsats till de tre sista citaten i avsnittet ovan är det inte systemet som tar 

skada av det bristfälliga sättet som asylpolitiken genomförs utan systemet som gör skada.  

Liknande formuleringar återkommer i andra debattartiklar. Nätverket Vi står inte ut men slutar 

aldrig kämpa (2016b) skriver till exempel att det är samhället som ”vänder ryggen mot 

flyktingarna”. 

Anledningen att det är just ordet ’öppenhet’ som definierar den här inriktningen är att de 

debattartiklarna som kategoriseras till den har gemensamt att de reagerar på att människor 

stängs ute från Sverige. I motsats hoppas och argumenterar de också för ett öppnare system som 

på olika sätt gör plats för och släppa in fler grupper av människor i Sverige. Den här 

argumentationen för öppenhet kan förstås i kontrast till den renodlade versionen av 

legitimitetsdiskursen som den beskrevs ovan. Om legitimitetsdiskursen karaktäriseras av 

argument för bättre behandling av flyktingar och en mer rättssäker asylprocess – oavsett om 

detta leder till att fler människor får stanna i Sverige eller inte – karaktäriseras 

öppenhetsdiskursen av det explicita målet att fler ska få stanna. 

I den renodlade versionen av öppenhetsdiskursen sker därför knappt några referenser till sättet 

som en ny, bättre och öppnare politik faktiskt skulle genomföras. Ett antal debattartiklar ger 

uttryck för en sådan mer renodlad fokus. Refugees Welcome Stockholm skrev två av dessa, 

publicerades i Dagens Nyheter respektive Dagens ETC under 2017. I båda debattartiklarna 

understryker Refugees Welcome Stockholm redan i rubrikerna att systemets utformning i sig 

inte är det viktiga. Den första av dessa debattartiklar heter ”Att det är lagligt gör det inte rätt: 

Sluta utvisa människor till Afghanistan” och den andra "Lagligt men omoraliskt att utvisa unga 

till Afghanistan". 

Som det syns i rubrikerna spelar faktumet att utvisningarna sker på ett sätt som är godtagbart 

inom systemets ramar – att de är lagliga – ingen egentlig roll. Det som spelar roll är människors 

behov av skydd och att visa medmänsklighet mot dessa människor. Refugees Welcome 
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Stockholm skriver på samma tema att ”den svenska modellen är byggd på solidaritet” men att 

den kommer sluta fungera om ”vi utestänger människor från krigsdrabbade länder” (Refugees 

Welcome Stockholm, 2017a). För att ytterligare understryka att det är systemet i sin helhet som 

kritiseras skriver Refugees Welcome Stockholm att utvisningarna är fel oavsett om det går att 

“utvisa människor till Afghanistan utan att bryta mot internationella förpliktelser” (Refugees 

Welcome Stockholm, 2017b).  

Att tillhöra öppenhetsdiskursen innebär dock inte att villkorslöst ställa sig bakom helt öppna 

eller ens generellt öppnare gränser. Som ett exempel på det skriver Refugees Welcome 

Stockholm följande: 

“En återkommande invändning mot att följa en mer human bedömning i 

asylärenden är att vi helt enkelt inte har råd, att vi inte kan rädda alla, att ”båten 

är full”. Det kanske är sant, Sverige kan nog inte rädda alla människor som flyr. 

Men dessa afghaner som ska skickas tillbaka är en till antalet begränsad grupp, de 

är inte ”alla”. Och de är i stort behov av skydd.” (Refugees Welcome Stockholm, 

2017a). 

Refugees Welcome Stockholm (2017a) skriver vidare att initiativ för ”amnesti för unga 

afghaner” är mycket bra men att de i deras mening inte går ”tillräckligt långt med tanke på 

situationen i landet”. Just krav på amnesti är en typisk markör för en öppenhetsdiskurs då kravet 

på flyktingamnesti för en viss grupp inte antyder om någon som helst generell öppning av 

gränssystemet utan endast på en tillfällig öppning för en specifik grupp. 

Tillsammansskapet (2017) argumenterar i en debattartikel i Dagens ETC för ”Amnesti för alla 

papperslösa”. Debattartikeln är skriven följande på terrordådet i Stockholm våren 2017 och är 

djupt kritisk mot de politiska förslagen på att genom olika typer av kontrollsystem för att hindra 

asylsökande från att gå under jorden. Tillsammanskapet (ibid.) kallar dessa förslag för 

”tanklösa” och säger istället att det ”enda rimliga” är ”att införa en amnesti för alla papperslösa 

och ge dem samma rättigheter och skyldigheter som alla andra”.  

Trots att det huvudsakliga kravet i debattartikeln är amnesti pratar Tillsammansskapet också 

om problemen med en hårdnad flyktingpolitik och stängda gränser. Vilket kan illustreras med 

citat som: ”Konsekvenserna av etablissemangets stängda gränser har börjat synas nu” (ibid.).  

Motivationen till att kräva amnesti – som en tillfällig öppning av systemet snarare än en ändring 

av systemet – verkar samtidigt vara ren pragmatism. Tillsammansskapet verkar inte ha någon 
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tilltro till att den grupp som i debattartikeln beskrivs som ’etablissemanget’ ska ändra sig när 

det kommer till värderingar. Tillsammanskapet skriver: 

“Vi är väl medvetna om det tröttsamma argumentet om att det skulle sända ut 

signaler i omvärlden att flyktingar som får avslag på sin asylansökan här får 

stanna ändå. det finns dock ett enkelt svar på det. de flyktingarna kommer inte till 

Sverige. det har Stefan Löfven och Gustav Fridolin med hjälp av sina borgerliga 

vänner ordnat. och gränserna är mer eller mindre stängda till hela Europa. det 

går inte att ta sig hit. Så den diskussionen är rätt överflödig i dagsläget.” 

(Tillsammanskapet, 2017) 

I citatet ovan formuleras de stängda gränserna som något dåligt samtidigt som de stängda 

gränserna också verkar vara kärnan i argumentet för amnesti. Som nämnt ovan, 

Tillsammansskapet litar till synes inte på att politikerna plötsligt ska ändra sin syn på att ta emot 

flyktingar och använder därmed faktumet att gränserna är stängda som ett argument för att ge 

papperslösa amnesti. Tillsammansskapets debattartikel utgör på så vis ett tydligt exempel på 

hur öppenhetsdiskursen kan innebära ett relativt begränsat krav på öppenhet. 

En annan grupp som argumenterar för amnesti är uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska 

ungdomar!. Som ett led i denna argumentation ber de Stefan Löfven att ge möjligheten för 

riksdagen att ge afghanska ungdomarna amnesti i en debattartikel i Dagens ETC. Uppropet 

skriver att om riksdagen bara fick chansen skulle de flesta riksdagsledamöter ”trycka ja knappen 

inför frågan om beviljande av amnesti för just dessa ungdomar” (Stoppa utvisningarna av 

afghanska ungdomar!, 2017b).  

Lagändringen som enligt Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! skapat behovet av 

flyktingamnesti ses inte heller som problematisk på grund av sin utformning utan för att 

politikerna som tagit fram den är ”fullständigt vilse i värderingar, de om humanitet, om 

medmänsklighet, om empati eller om ren och skär godhet” (ibid.).  

Medmänsklighet återkommer som tema i ett flertal debattartiklar som ger uttryck för diskursen 

för öppenhet. Nätverket Vi står inte ut (2017b) skriver att de vägrar se sina vänner deporteras 

på grund av att regeringen ”håller sig med ett regelverk som motverkar medmänsklighet”. På 

liknande vis skriver Sveriges kristna råd: 

”Medkänsla och viljan att engagera sig för andra är grundläggande mänskliga 

egenskaper. [...] Som medmänniskor är vi varandras angelägenhet. Villkoren för 
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de barn, unga och familjer som drabbas av 2016 års asyllagstiftning angår oss 

alla.” (Sveriges kristna råd, 2016b) 

De debattartiklar som talar om medmänsklighet tenderar att uppvisa en viss nostalgi för ett 

tidigare och enligt deras upplevelse bättre Sverige. Individuell människohjälp (2016) formulerar 

det till exempel som att ”vi som land plötsligt kastade tidigare värderingar åt sidan” i och med 

den hårdnande svenska flyktingpolitiken. I en liknande mening skriver nätverket Vi står inte ut 

(2017b) att Sverige är byggt på ”etiska, humanistiska principer” men att de inte längre känner 

igen sig i sitt eget land när ”samhället vänder ryggen mot flyktingarna”. 

Ett alternativt tema till medmänsklighet i debattartiklar som tillhör öppenhetsdiskursen är 

mänskliga rättigheter. Dessa debattartiklar skiljer sig från de som är fokuserade på 

medmänsklighet i att de inte ställer mjuka krav baserade på värderingar utan hårda krav 

baserade på internationella bestämmelser. 

Två exempel på debattartiklar som argumenterar för öppnare gränser med hjälp av mänskliga 

rättigheter är Rädda Barnens Ungdomsförbunds debattartikel Utvisningarna till Afghanistan 

måste sluta och Tvångsutvisa inte till Afghanistan vilken är skriven i samarbete mellan 

Flyktinggruppernas riksråd (FARR), Sveriges kristna råd och nätverket ’Vi står inte ut’. 

Formuleringar från de respektive debattartiklarna nedan utgör tydliga exempel på hur argument 

för öppenhet konstrueras från ett rättighetsperspektiv: 

“I Barnkonventionen står det klart och tydligt att barn ska skyddas mot krig och 

att inget barn får användas som soldat. Dessutom står det att ett barn på flykt har 

rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.” (Rädda Barnens 

Ungdomsförbund, 2017) 

“Om Sverige ska respektera flyktingars rättigheter kan vi inte fortsätta att 

tvångsutvisa människor till Afghanistan.” (Flyktinggruppernas riksråd, Vi står inte 

ut & Sveriges kristna råd, 2017) 

Sammanfattningsvis är det som karaktäriserar öppenhetsdiskursen ett fokus på förändring för 

öppenhet, oavsett hur eller i vilken omfattning denna förändring ska ske. Öppenhetsdiskursen 

skiljer sig på så vis från legitimitetsdiskursen som har ett fokus på förändring för legitimitet, 

oavsett om det leder till ett öppnare system eller inte. 

6.3 Blandning och överlapp: legitimitet och öppenhet 

Samtidigt som de två diskursiva inriktningarna skiljer sig från varandra och det finns ett antal 

debattartiklar som endast ger uttryck för den ena eller andra diskursen befinner sig flertalet av 
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debattartiklarna någonstans mellan. Vissa av dessa debattartiklar kopplar explicit den ena 

diskursiva inriktningen till den andra genom att till exempel uttrycka att ett legitimare system 

också kommer att vara ett öppnare system eller tvärtom att ett öppnare system också är ett 

legitimare system. Andra innehåller olika markörer från båda diskurserna men kopplar inte ihop 

dem på ett tydligt sätt. Andra debattartiklar ger starkt uttryck för den ena diskursiva inriktningen 

men endast ett svagt uttryck för den andra. 

Till kategorin som explicit kopplar de två diskursiva inriktningarna till varandra tillhör 

Flyktinggruppernas riksråds (FARR) (2017b) debattartikel De unga som tagits emot måste få 

livet tillbaka. I debattartikeln skriver FARR: 

“[…] människor som behöver skydd har rätt att få det, oavsett om de är 15, 18 

eller 50 år gamla. Skyddsskälen ska bedömas efter verkliga risker utan 

spekulationer om skyddande nätverk och möjligheter i länder som befinner sig i 

krig.” (Flyktinggruppernas riksråd, 2017b) 

I citatet ger FARR starkt uttryck för en koppling mellan legitimitet och öppenhet. De kritiserar 

å ena sidan systemets legitimitet genom att kritisera spekulationer och felbedömningar på 

migrationsverkets sida. Samtidigt som de å andra sidan gör det tydligt att problemen med 

systemets legitimitet är att det stänger människor som borde ha rätt att stanna ute.  

Problemen som FARR (ibid.) beskriver med asylprocessens utformning och genomförande är 

många. De kritiserar till exempel att asyldomar visserligen ”går att överklaga” men att de 

domstolar som hanterar överklagandet tillåter migrationsverket att ställa ”orimliga beviskrav 

för skyddsbehov och åldersbedömningar”. 

I debattartikeln är det dock genomgående tydligt att problemet med den bristande (illegitima) 

asylprocessen är att den leder till ett mer utestängande gränspolitik. FARR (ibid.) skriver att den 

lagändring som gjort att ”ingen asylsökande ska få permanent uppehållstillstånd” och tagit bort 

möjligheten för familjeåterförening helt öppet går ut på att ”avskräcka människor från att 

komma hit”. Kärnan till problemet med asylprocessen som FARR formulerar det är att den 

förnekar människor deras rättigheter, inte att den är undermåligt utformad. 

Fokusen på rättigheter är, med några undantag, en återkommande länk mellan 

öppenhetsdiskursen och legitimitetsdiskursen i debattartiklarna uppsatsens studerat. Sveriges 

kristna råd skriver i en debattartikel att förslaget till den tillfälliga asyllagstiftningen ”har 

många brister” och att det ”skapar oklarheter och leder till oönskade konsekvenser”. En sådan 

formulering visar på kritik av lagförslagets legitimitet. Samtidigt leder dessa brister framförallt 
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till konsekvenser kopplade till människors rätt att komma till och stanna i Sverige. Sveriges 

kristna råd (2016a) skriver bland annat att de är oroade för förslaget riskerar begränsa ”rätten 

till familjeåterförening” och ha väldigt negativa konsekvenser ”särskilt ur ett 

barnrättsperspektiv”. 

Sveriges kristna råd visar genom sättet de skriver att de inte bara är intresserade av att öppna 

upp Sverige för fler människor utan även att de bryr sig om systemets utformning och 

hållbarhet. I den meningen skriver de att familjer ska kunna återförenas på ett ”rimligt och 

humant” sätt, att ”snabb familjeåterförening är en bidragande orsak för en lyckad integration” 

och slutligen att Sverige har möjlighet att ”i god ordning ta emot fler människor”.  

Det som specifikt gör att de här citaten signalerar en argumentation för både öppenhet och 

legitimitet är ordval och formuleringar som ’rimligt’, ’god ordning’ och ’lyckad integration’. 

Man visar genom sådana formuleringar att man inte bara eftersträvar ett öppnare system utan 

att man också bryr sig om att ett sådant systems utformning. 

Ett annat exempel på en kombination av öppenhetsdiskursen och legitimitetsdiskursen går att 

se i en debattartikel skriven i samarbete mellan Individuell Människohjälp och Barnens Rätt i 

Samhället (BRIS). De skriver att “Sveriges sätt att hantera asylrätten” innebär en ”omänsklig 

fortsättning på mardrömmen” för barn som flytt till Sverige (Individuell Människohjälp & 

BRIS, 2017). De fortsätter debattartikeln genom att kritisera faktumet att ändringen av 

”asyllagstiftningen klubbades igenom utan beredskap för de psykosociala konsekvenser som 

flertalet tunga remissinstanser förutsåg” (Ibid.). Debattartikeln avslutas sedan med att ställa ett 

krav typiskt för öppenhetsdiskursen och ett krav typiskt för legitimitetsdiskursen. De skriver: 

”Tillsammans kräver vi nu två saker: Att Sverige, utifrån rådande säkerhetsläge, 

stoppar utvisningarna till Afghanistan och att regeringen omgående åtgärdar de 

stora brister i tillgången till vård och hälsa för den här gruppen barn och unga.” 

(Individuell människohjälp & BRIS, 2017) 

En ytterligare kategori av debattartiklar som innehåller båda diskurserna är de som 

huvudsakligen ger uttryck för en diskurs men samtidigt inkluderar någon eller några markörer 

för den andra. Ett exempel på en debattartikel som huvudsakligen ger uttryck för en 

legitimitetsdiskurs är en debattartikel skriven av Skyddsvärnet Göteborg vilken publicerades i 

Svenska dagbladet 2016. I debattartikeln markeras legitmitetsdiskursen med formuleringar om 

att de kritiserade åldersbedömningar ”är viktiga men måste göras på ett tillförlitligt sätt” 

(Skyddsvärnet Göteborg, 2016). Samtidigt finns det i debattartikeln en viss spänning mellan de 
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förbättringar man faktiskt kräver (vilka präglas av att eftersträva ett legitimare asylsystem) och 

den värld man egentligen verkar vilja ha (präglad av större öppenhet). Spänningen går tydligt 

att se i följande citat: 

”Beslutsfattare bör etiskt motivera sina beslut. Etikens syfte är att reflektera över 

praxis. En sak är att stänga gränser och signalera till omvärlden att det är slut på 

efterlevandet av internationella konventioner om mänskliga rättigheter och 

barnkonventionen. Men vilken signal skickar politikerna, när vi börjar behandla 

barn och ungdomar som redan är här på ett omänskligt sätt.” (Skyddsvärnet 

Göteborg, 2016) 

Som stycket är formulerat blir de stängda gränserna det mindre onda i den rådande 

migrationspolitiken och behandlingen av barn och unga det mer onda. Det formuleringen verkar 

vilja säga är att om systemet ska vara stängt måste det åtminstone vara legitimt. Debattartikeln 

avslutas sedan med ett krav på en förändring av praxis (snarare än lagar) mot ”generösare 

tolkningar för uppehållstillstånd för ensamkommande ungdomar” samt att den ”ratificerade 

barnkonventionen” faktiskt ska tillämpas (ibid.).  

På så vis ger Göteborgs Skyddsvärn uttryck för en argumentation som hela tiden är centrerad 

på att systemet som det ser ut idag ska skötas bättre snarare än förändras. Samtidigt görs det 

tydligt genom debattartikeln att resultatet av en sådan förändring hade varit att fler barn kunnat 

stanna i Sverige. 

Någon debattartikel som tvärtom varit fokuserad på öppenhetsdiskurs, men inkluderade en 

mindre framträdande legitimitetsdiskurs, återfanns inte i materialet. Den grupp av debattartiklar 

som potentiellt skulle kunnat tillhöra denna kategori har redan diskuterats utifrån sin fokus på 

mänskliga rättigheter. Anledningen att öppenhetsdiskursen ändå aldrig tog överhand i dessa 

artiklar är att de (även när de genomgående argumenterade för ett öppnare asylsystem) alltid 

inkluderade en motsvarande fokus på det nuvarande systemets brist på legitimitet i förhållande 

till internationella konventioner om mänskliga rättigheter. 

6.4 Ytterligare variationer i diskurs 

Utöver att ge uttryck för de huvudsakliga diskursiva inriktningarna skiljde sig debattartiklarna 

i uppsatsen i hur de definierade den grupp av flyktingar de skrevs i stöd till. Den huvudsakliga 

skillnaden låg mellan de debattartiklar som tydligt definierade vilken grupp som artikelns krav 

rörde och de debattartiklar som krävde förbättringar för flyktingar generellt eller för en bred 

alternativt vagt definierad grupp. 
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Till den första kategorin av debattartiklar, de som krävde förbättringar för en definierad grupp, 

hörde till exempel debattartiklar skrivna för ensamkommande ungdomar eller ännu mer 

specifikt ensamkommande ungdomar från Afghanistan. Till denna kategori tillhör 

debattartiklar skrivna av nätverket Vi står inte ut (2017a), Barnrättsbyrån (2017) och Refugees 

Welcome Stockholm (2017a; 2017b). 

Det som skiljer dessa debattartiklar, plus några ytterligare, från resterande debattartiklar är att 

de argumenterar för en ökad öppenhet för en viss grupp utifrån den specifika gruppens situation. 

Dessa specifika behov kopplas inte heller till allmänna mänskliga rättigheter, vilket hade gjort 

att debattartiklarnas krav i förläningen kunnat leda till potentiella förbättringar för andra 

grupper. För att exemplifiera skriver Refugees Welcome Stockholm (2017a) att det ”är dags att 

Sverige gör en ny bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan” för att därmed kunna sluta utvisa 

människor till ”ett land med ett starkt försämrat säkerhetsläge och utan fungerande 

statsapparat”. 

En ytterligare diskursiv variation i materialet, som kommer bli specifikt viktig i uppsatsens 

avslutande diskussion, är den grupp av debattartiklar vars argumentation inte är inriktad på att 

skapa öppnare gränser utan snarare på att öppna gränserna helt eller rent utav avveckla dem. 

Det starkaste exemplet på en sådan diskurs återfanns i Sveriges Ungdomsråds debattartikel Det 

finns inget andrum - varken i flykt eller kamp. 

Genom hela debattartikeln gör Sveriges ungdomsråd det tydligt att gränssystemet i sig är 

problemet. De skriver till exempel att Sverige har ”gått från att manifestera för öppna gränser 

och solidaritet” till att ”iskallt förhandla med människoliv” (Sveriges ungdomsråd, 2016). De 

skriver även att Europas ”livsfarliga murar” upprättats med flit och genom ”politisk vilja” 

(ibid.). Med formuleringar som dessa gör Sveriges ungdomsråd det tydligt att de inte efterfrågar 

öppnare gränser utan öppna gränser. Man vill på så vis inte ha ett system som är öppet för fler 

människor utan istället ett system som inte stänger människor ute alls. 

Samma tanke bekräftas av att Sveriges Ungdomsråd argumenterar för politiska strategier som 

går ut på att vägra att acceptera stängda gränser snarare än att bara öppna dom. De skriver och 

uppmanar både organisationer och vanliga människor ”som vill se mänskliga rättigheter bli till 

verklighet” att agera tillsammans, oavsett ”om det gäller demonstrationer på gatan”, att ”skriva 

ett remissvar” eller att ”hjälpa en familj att hitta ett boende för natten” (ibid.).  

Samma typ av argumentation går även att återfinna hos Rädda Barnens Ungdomsförbund 

(2016) som också ger uttryck för ett mer kategoriskt motstånd mot gränser. De skriver i en 
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debattartikel i Dagens ETC att utvisningar är “blodiga och ovärdiga en demokratisk stat”. Med 

en sådan formulering gör Rädda Barnens Ungdomsförbund det tydligt att ingen flyktingpolitik 

som involverar utvisningar är acceptabelt för ett demokratiskt samhälle.  

I uppsatsen har dessa debattartiklar kategoriserats som en avvikande del av öppenhetsdiskursen.  

Anledningen att de ses som en del av diskursen är att de i en viss mening eftersträvar ett öppnare 

system. Anledningen att de samtidigt ses som avvikande från resterande debattartiklar i 

öppenhetsdiskursen är att de inte egentligen vill ha öppnare gränser utan snarare inga gränser. 

Man vill alltså inte huvudsakligen förändra det rådande systemet så att flera människor 

inkluderas utan snarare avveckla det rådande systemet då det över huvud taget förutsätter 

möjligheten att exkludera. 

6.5 En diskursiv modell 

För att sammanfatta presentationen av uppsatsen resultat kunde två huvudsakliga diskurser 

identifieras från de 25 debattartiklarna som studerats: (1) en diskurs fokuserad på legitimitet i 

svensk flyktingpolitik och (2) en diskurs fokuserade på öppenhet i svensk flyktingpolitik.  

Samtidigt som alla debattartiklar i olika grad gav uttryck för ena, andra eller en kombination av 

båda de huvudsakliga diskurserna fanns det variationer som de två huvudkategorierna inte 

kunde förklara. Öppenhetsdiskursen delades därmed upp i två subkategorier: (a) en diskurs för 

öppenhet, inriktad på att ge fler grupper av människor rätt att stanna i Sverige och (b) en diskurs 

för öppenhet, fokuserad på att minska möjligheten att alls stänga människor ute från Sverige. 

Den senare subkategorin av öppenhetsdiskursen representerades endast av några enstaka 

debattartiklar i uppsatsens material. 

Vidare kunde den första av de två subkategorierna (inriktad på att ge fler grupper av människor 

rätt att stanna i Sverige) i sin tur delas upp i två ytterligare subkategorier: (i) en diskurs inriktad 

på att ge en definierad kategori människor rätt att stanna i Sverige och (ii) en diskurs inriktad 

på att ge en bred eller vagt definierad grupp av människor rätt att stanna i Sverige.  

Vidare så fanns det en hel del överlapp mellan diskursen om legitimitet och diskursen om 

öppenhet. Framförallt i de fall när de var centrerade på mänskliga rättigheter. Den här länken 

mellan öppenhet och legitimitet gjorde det i flera fall svårt att kategorisera debattartiklar som 

tillhörande den ena eller den andra kategorin då de tog sig uttryck på liknande sätt. 
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Som ett resultat av uppsatsens studie och som ett sätt att illustrera det uppsatsen kommit fram 

till (om hur de olika debattartiklarna formulerar sina diskurser i förhållande till varandra) har 

följande diskursschema konstruerats: 

 

I den övre raden syns de två huvudsakliga diskursiva inriktningarna och i raderna under syns 

det sätt som de kan delas upp i skilda subkategorier. Horisontellt i schemat är de olika diskursiva 

kategorierna ihopkopplade med pilar som är menade att illustrera skillnaden mellan de olika 

kategorierna. Samtidigt ger de allra flesta debattartiklarna inte uttryck för endast en diskursiv 

inriktning utan istället olika kombinationer och blandningar av d  e olika inriktningarna. På 

så vis kan de horisontella pilarna även ses som ett spektrum varpå olika typer diskursiva uttryck 

kan hamna. 

Diagonalt är huvudkategorierna kopplade till sina subkategorier med hela pilar. Dessa pilar 

visar att den övre kategorin egentligen är uppdelad i underordnade subkategorier. Det finns 

även streckade diagonala pilar som illustrerar en relation eller en likhet mellan vissa diskursiva 

kategorier. En av dessa relationer går mellan legitimitetsdiskursen (1) och diskursen för en 

öppnare gränspolitik (a). Pilen illustrerar i det fallet den likhet som diskuterades ovan, dvs. att 

legitimitetsdiskurser med en stark koppling till mänskliga rättigheter ofta liknar debattartiklar 

som ger uttryck för diskursen om öppenhet. 

Den andra streckade diagonala pilen går mellan en öppnare gränspolitik för en bred grupp (ii) 

och avvecklandet av gränser (b) och är menad att illustrera den likhet som fanns mellan artiklar 

som formulerade sina krav på öppnare gränser som så allmänna att de började likna en generell 

kritik av gränsers legitimitet. 
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7. Hegemonisk inverkan 

Om resultatet, som det beskrivits i avsnittet ovan, utgör svaret på uppsatsens första 

frågeställning; om vilka diskurser som mobiliseras till stöd för flyktingar, utgör diskursschemat 

svaret på uppsatsens andra frågeställningen; om hur dessa diskurser formuleras i förhållande 

till varandra. Svaret på den tredje frågeställningen; om hur debattartiklarnas diskurser 

formuleras i förhållande till hegemoniska diskurser, kommer presenteras efter en kort 

diskussion nedan. 

I de hegemoniska diskurser som uppsatsen argumenterat att aktörer inom det svenska 

civilsamhället agerar i förhållande till är statens roll som suverän utövare av politisk makt 

självklar. Politisk kamp förväntas och förutsätts därmed ske inom ramarna för och i samarbete 

med staten. Att staten har rätt att både ge och neka människor tillträde till sitt territorium blir 

därmed också självklart även om sättet eller utsträckning kan diskuteras. 

Med bakgrund av både King och Agnews diskussion om stat, gränser och medborgarskap (som 

både intimt sammankopplade och grunden till att människor kan bli exkluderade från ett visst 

territorium) utgör det enda egentliga motståndet mot staten debattartiklar som ger uttryck för 

en öppenhetsdiskurs inriktad på att ifrågasätta gränsers legitimitet (kategori ’b’ i 

diskursschemat). Av alla debattartiklar som studerats i uppsatsen ger som nämnt endast ett fåtal 

uttryck för en sådan gränskritisk diskurs. 

I motsats ger den övervägande merparten av debattartiklarna på olika vis uttryck för diskurser 

formad av eller anpassade efter den stadscentrerade hegemoniska diskursen – som den beskrivs 

generellt av Agnew och specifikt av Reuter. Utifrån uppsatsens studie verkar Reuter därmed få 

rätt i sin att beskrivning av det svenska civilsamhället som en form av nationalstatens väktare. 

Vidare, utifrån de slutsatser som redaktörerna av Public and Political Discourses of 

Migrationen drar om migrationspolitiska diskurser, utgör de debattartiklar som bygger sin 

argumentation på de mänskliga rättigheterna de mest strategiska på lång sikt. I både De Genova, 

King och redaktörernas ovans mening har dessa debattartiklar visserligen begränsningen i att 

dessa rättigheter alltid kommer begränsas av statens vilja att faktiskt efterleva dem. Samtidigt 

kan man fråga sig om en alternativ diskurs, fokuserad på nedmonterandet av Sveriges gränser, 

skulle kunna ha någon egentlig genomslagskraft i svensk kontext. Även om en sådan position i 

uppsatsens mening framträder som den mest filosofiskt sunda ekar den relativt ihåligt i 

jämförelse med de debattartiklar som formulerar konkret politik utifrån en universell mänsklig 

rätt till rörlighet. 
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Som en alternativ tredje väg till diskurser för mänskliga rättigheter eller mot gränser måste 

uppsatsen därmed sälla sig till Haynes et al. när de argumenterar för att den starkaste diskursen 

för flyktingars rättigheter är den om mänsklig rörlighet som något evigt och ostoppbart. Utifrån 

en sådan utgångspunkt blir statens frånhållande av rättigheter och gränsregimens existens lika 

sadistiska och absurda. Istället för att bygga en diskurs som endast är en negation av det rådande 

och ’självklara’ politiska systemet ställer man i motsats rörlighet som det självklara och det 

rådande systemet som en negation av detta. På samma sätt förändras den mänskliga rätten till 

rörlighet till något som från första början står bortom statens mandat att begränsa. Diskussionen 

vänder därmed från staten som garantör av rättigheter till staten som förnekare av dessa. 

En sådan diskurs lyser tyvärr med sin frånvaro i de debattartiklar uppsatsen analyserat. Även 

om ett antal av artiklarna har sin kärna i de mänskliga rättigheterna väljer merparten att söka 

mer begränsade förändringar för mer begränsade grupper av migranter. Detta kan självklart 

vara en strategiskt sund eller rentutav nödvändig strategi i många olika situationer. Imperfekt 

politik i en imperfekt tid som King benämner det.  

Avslutningsvis ställer sig uppsatsen dock frågande om inte även dessa debattartiklar skulle 

kunna inkorporera en diskurs om mänsklig rörlighet. Något som exempelvis skulle gå att göra 

genom att tala om en viss grupp migranter som ett led i en lång kedja av andra som tvingat 

genomlida Sveriges gränsregims våld. Specifika mål och enskilda diskursiva inriktningarna blir 

på så vis sammanvävda i en gemensam diskurs som inte bara gynnar de som brukar dem utan 

alla diskurser för flyktingars rättigheter. 

8. Slutsats 

Det uppsatsen kommit fram till är att det svenska civilsamhället på många sätt fortfarande är 

präglat av en stor tilltro till och ett intimt samarbete med den svenska staten. Genom ett brett 

och varierat material har en rad olika diskurser om medmänsklighet, mänskliga rättigheter och 

legitimitet, för att nämna några få, mobiliserats i olika kombinationer. Man har argumenterat 

för specifika gruppers rätt att stanna i Sverige, för en förbättrad behandling eller för en 

generösare flyktingpolitik. Samtidigt har tilltron till staten, som suverän utövare av politisk 

makt, med ensamrätt att både inkludera och exkludera människor från den svenska statens 

territorium, förblivit ett genomgående tema. 

Uppsatsen tar inte på sig att bedöma vilken diskursiv strategi som fungerar bäst för någon 

enskild organisation eller i någon enskild situation utan förslår istället en sammanlänkande 

diskursiv inriktning i form av att diskursen om mänsklig rörlighets evig- och ostoppbarhet. Med 
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en sådan utgångspunkt argumenterar uppsatsen att varje enskild organisation kan fortsätta agera 

på det sätt de tror är nödvändigt samtidigt som de tillsammans förändrar förutsättningarna för 

den migrationspolitiska debatten i grunden på ett sätt som alla skulle tjäna på.   
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