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Sammandrag 
Undersökningen är en ideationell textanalys av åtta artiklar ur två specialbilagor som kretsar 

kring flyktingkrisen. Bilagorna släpptes precis efter att en bild på en drunknad flyktingpojke 

publicerats i media och kom från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Analysen syftar till 

att, med teoretisk utgångspunkt i systemisk funktionell grammatik, utreda vilken beskrivning 

av världen som skapas i tidningarnas språk. Utifrån ordet flykting undersöks den 

lexikogrammatiska realiseringen av ordet i en transitivitetsanalys och i nominal-

sammansättningar. Resultatet påvisar att flykting är ideationellt underordnat samt att det finns 

skillnader mellan de två tidningarna: Dagens Nyheter framställer i större grad än Svenska 

Dagbladet flyktingarna som utgångspunkt för händelserna. Sammantaget leder resultatet till 

diskussionen vad flyktingkrisen egentligen åsyftar om flyktingarna inte är utgångspunkten i 

rapporteringen.  

 

Nyckelord: SFG, transitivitetsanalys, nominalsammansättning, flykting, flyktingkris. 
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1 Inledning 
Den 2 september 2015 släpptes en bild på en 3-årig pojke uppspolad på en strand i den turkiska 

badorten Bodrum. Den syriske flyktingpojken Alan Kurdi hade drunknat när han tillsammans 

med sin familj försökte ta sig över Medelhavet till Europa. Bilden spreds snabbt över hela 

världen, i sociala medier och i pressen. Likt bilden på flickan i Vietnam som är täckt i napalm 

eller bilden på utmärglade människor i nazitysklands koncentrationsläger, har bilden på Alan 

Kurdi – på kort tid – blivit en historisk bild. Effekterna av bilden är enorma, hela världen har 

reagerat och satt flyktingkrisen i ett helt nytt perspektiv. Mustafa Can skriver i Svenska 

Dagbladet (2015:1) ”Flyktingen har fått ett namn. Ett ansikte. En historia. Och har fått Europa 

och den allmänna medkänslan att vakna.”.  

Även om flyktingsituationen varit aktuell i medierna länge blev bilden på Alan Kurdi 

startskottet för ett enormt medialt uppbåd. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

släppte veckorna efter bildpubliceringen bilagor som var särskilt fokuserade på 

flyktingrapporteringen, med temat medmänsklighet.  

Med anledning av det stora uppbådet vill jag undersöka hur flyktingarna och deras 

situationen i världen framställs. Jag vill veta hur språket i tidningstexterna beskriver 

flyktingsituationen och därmed vilken generell bild som skapas om flyktingarna och det som 

händer. Genom att analysera flyktingarnas roller i rapporteringen vill jag – utifrån en systemisk 

funktionell grammatisk analys – undersöka om de är förstadeltagare, andradeltagare eller ingår 

i omständigheter samt undersöka i vilka typer av processer de förekommer. Orden 

flyktingkatastrof, flyktingproblem och flyktingström används också flitigt i pressen. Vilket 

efterled som används tillsammans med förledet flykting är av stor vikt för skapandet av 

förståelsen för flyktingsituationen. Genom att studera dessa nominalsammansättningar vill jag 

undersöka hur de skapar betydelse i texten med ett ideationellt perspektiv.  

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att se hur pressen, genom språket, framställer flyktingarna och 

den flyktingrelaterade situationen som har uppstått i världen. Jag vill närmare bestämt, med 

hjälp av en ideationell analys, undersöka vad Sveriges två största, rikstäckande dagstidningar 

skapar för syn på en av världens just nu största kriser. Min frågeställning är: Vilken beskrivning 

av verkligheten skapas av språket i DN:s och SvD:s texter? Vilka ideationella betydelser har 

flykting i satserna och i de nominala sammansättningarna?  
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1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens är indelad i 7 kapitel. Först sker en generell genomgång av systemisk funktionell 

grammatik som teori, vilket kopplas till den ideationella metafunktionen som metod och följs 

av ett forskningsexempel. Sedan går jag igenom material och hur analysen genomförs mer i 

detalj. Därefter följer resultatet med löpande analys. Sedan följer diskussionen och förslag till 

framtida forskning och slutligen en sammanfattande avslutning.  
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2 Teori och metod 
I denna del redogör jag för den systemisk funktionella grammatiken samt den ideationella 

metafunktionen. Eftersom den systemisk funktionella grammatiken är en teori som anger 

metoder för textanalys redovisas teori och metod i ett sammanhang.  

 

2.1 Systemisk funktionell grammatik 
Systemisk-funktionell lingvistik, eller systemisk-funktionell grammatik (SFG) som det också 

kallas, är en växande gren inom den språkvetenskapliga forskningen som påbörjades av 

Michael Halliday under 1970-talet (Holmberg & Karlsson 2006:10). Modellen utgår ifrån 

grammatik som funktion och betydelse snarare än form. Holmberg och Karlsson menar att 

grammatiken är funktionell och inte primärt formell eftersom "den utgår från språkets förmåga 

att skapa betydelse i kommunikation mellan människor" (2006:18). För att kunna förstå 

betydelsen av ett yttrande måste man också se allt språk rent lexikogrammatiskt samt i en 

kontext, det vill säga i en relation och i en verksamhet, menar Holmberg och Karlsson 

(2006:18−21). Lexikogrammatiken består av själva orden eller betydelsen, kontexten är 

yttrandets sammanhang, relationen uttrycker vilka som är sändare och mottagare och 

verksamheten är där språket fungerar som kommunikationsmedel.   

SFG kretsar kring tre huvudsakliga metafunktioner: den interpersonella, den ideationella 

och  den textuella. Den interpersonella metafunktionen handlar om hur språket skapar relationer 

mellan sändare och mottagare. Den ideationella metafunktionen berör språkets funktion att 

beskriva världen. Den tredje metafunktionen, den textuella, samverkar med de två tidigare och 

skapar en textuell betydelse. Enligt Holmberg och Karlsson är de två första de mest 

huvudsakliga och den tredje en "hjälpfunktion" till de två andra (2006:18). De tre 

metafunktionerna kan sägas vara tre olika metoder, utifrån vilka en text kan analyseras.  

2.2 Den ideationella metafunktionen 
I språket beskrivs världen och i den ideationella metafunktionen beskrivs ”våra erfarenheter av 

världen omkring oss” (Holmberg & Karlsson 2006:73). Man skulle också kunna säga att i allt 

språk finns det en ideationell struktur, vilket är den verklighet som språket bygger upp. Språket 

både beskriver och skapar erfarenheter. Erfarenheterna av världen omkring oss byggs upp 

lexikogrammatiskt genom ord, syntax och grammatik. Hur den ideationella metafunktionens 

struktur fungerar kan synliggöras genom att man utreder vilka processer som ingår i olika satser 
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och vilka som deltar i en process – en transitivitetsanalys. Men den ideationella strukturen kan 

också illustreras med de ideationella grammatiska metaforerna.  

2.2.1 Transitivitetsanalys 
I genomgången av transitivitetsanalysen utgår jag ifrån Grammatik med betydelse av Holmberg 

& Karlsson (2006:73–107). De menar att ett sätt att se hur verkligheten byggs upp av språket 

är genom att analysera processer. En process är när något händer, hörs, yttras eller är; och 

realiseras, oftast men inte nödvändigtvis, av huvudverbet i en sats (processkärnan). Till dessa 

processer kan sedan deltagare av olika slag kopplas (första- eller andradeltagare). Det är 

framförallt lexikogrammatiken som avgör vad för slags process som sker. Det är betydelsen i 

processkärnan som avgör vilken process som realiseras.    

 När man undersöker vilka processer och deltagare som finns i en text genomförs en 

transitivitetsanalys. Karlsson (2011:22) förklarar att transitiviteten binder ”ihop deltagare med 

hjälp av processer, och gör det med utgångspunkt i en deltagare och med riktning mot en 

annan”. I meningen ”Libanon tar emot flyktingar” utgår processen ”tar emot” från 

förstadeltagaren ”Libanon” och riktar sig mot andradeltagaren ”flyktingar”. Det är också viktigt 

att ha i åtanke att alla processer inte är transitiva, det vill säga att det inte alltid går att koppla 

en andradeltagare till processen – ”flyktingar anländer” kan exempelvis inte har någon 

andradeltagare. Detta beror på om processkärnan, som oftast realiseras av ett verb, är 

intransitivt, transitivt eller bitransitivt, det vill säga om verbet kan koppla ett eller flera objekt 

eller ej. Det finns också fall där processen inte har någon förstadeltagare, detta kan ske när 

processen är passiv som i ”flyktingarna uppmanas att…”. I det exemplet finns det en 

andradeltagare men det passiva verbet döljer vem som är förstadeltagare. När man kopplar 

deltagare och omständigheter till en process ”använder vi samtidigt språket för att skapa 

erfarenheter av verkligheten, helt enkelt genom att vi måste välja hur vi ska förstå världen: vilka 

skeenden vi sätter i centrum och vilka deltagare och omständigheter som därmed följer” 

(Holmberg & Karlsson 2006:74). 

 Själva processen återfinns i satskomplex. Inom SFG brukar man skilja på fria satser, bundna 

satser och inbäddade satser. Till satskomplexet hör de fria och de bundna satserna. En fri sats 

motsvarar i stort en huvudsats i den traditionella grammatiken, medan bundna och inbäddade 

satser i stort motsvarar bisatser i den traditionella grammatiken. Skillnaden mellan bundna och 

inbäddade satser är att endast en bunden sats kan representera en språkhandling; vilket en 

inbäddad sats inte kan göra, den fungerar istället som en del av en språkhandling. (Karlsson 

2011:32–33) 
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I svensk transitivitetsanalys utgår man vanligtvis från fyra olika processtyper: materiella, 

relationella, verbala och mentala. De olika processtyperna uttrycker olika skeenden. Därmed 

realiserar de olika funktioner och betydelser i språket. De deltagare som är knutna till 

processerna har olika betydelser i yttrandet och skapar på så sätt en bild av verkligheten. 

Processtyperna och deras deltagare illustreras med några exempel ur mitt texturval i Tablå 1 

nedan.  

 

Tablå 1 De olika processtyperna och deras deltagare 

 
 

Den materiella processtypen uttrycker att någonting sker (göra) och till den kopplas 

förstadeltagaren aktör och andradeltagarna mål, utsträckning och mottagare. Den mentala 

processtypen uttrycker ett inre skeende (uppleva) och till den kan kopplas förstadeltagaren 

upplevare och andradeltagaren fenomen. Den relationella processtypen uttrycker hur saker 

förhåller sig (vara), till den kopplas förstadeltagaren bärare, utpekad och existerande och 

andradeltagaren attribut och värde. Den verbala processen uttrycker någon form av 

kommunikation (säga), till den kopplas förstadeltagaren talare och andradeltagaren lyssnare, 

utsaga och talmål. Alla typer av andradeltagare illustreras dock inte i Tablå 1 (utsträckning, 

mottagare, lyssnare och talmål). Vidare visar tablån att alla processer inte behöver ha två 

deltagare eller en omständighet. Detta beror på, som nämndes ovan, processkärnans 

transitivitet.  
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De olika processtyperna har inte några strikta gränser sig emellan utan skillnaden mellan 

dem är framförallt i vilken ”värld” de utspelar sig. Det finns tre sådana ”världar”: den fysiska 

världen, den medvetande världen och den abstrakta relationsvärlden. Beroende på i vilken eller 

vilka världar processen uttrycks klassas de alltså som olika processtyper (Holmberg & Karlsson 

2006:78).  

2.2.1.1 De olika processtyperna 
När en processkärna agerar i den fysiska/materiella världen klassas den som den materiella 

processtypen. Det vill säga att något görs eller att något händer. Det är också den vanligast 

förekommande processtypen (Holmberg & Karlsson 2006:84). Som tidigare nämnts kan det 

finnas både förstadeltagare och andradeltagare i en materiell process, men det är inte ett måste. 

Aktör är förstadeltagare och mål är den vanligaste andradeltagaren. Det kan förekomma 

ytterligare andradeltagare nämligen: utsträckning och mottagare. För att en andradeltagare ska 

kunna klassas som en utsträckning krävs en särskild relation mellan processkärnan och 

andradeltagaren, där andradeltagaren fyller ut betydelsen i processen.  

 En materiell process skapar ofta en konkret bild av verkligheten, framförallt genom att 

verkligheten på sätt och vis blir fysisk av att tillhöra den här typen. Hallesson framhåller att 

materiella processer gör texter ”rörliga, fysiska och förankrade i tid och rum” (2011:44).  

 När ett skeende utspelar sig i medvetandevärlden, alltså snarare symboliskt än fysiskt, 

klassas det som en mental process. Tankar, känslor och sinnesintryck är typiska representanter 

i den här kategorin och därför benämns förstadeltagaren upplevare. Det som förstadeltagaren 

sedan tänker, känner eller upplever är andradeltagaren fenomen.  

Den mest abstrakta av de fyra processtyperna är den relationella; den utspelar sig dessutom 

i de abstrakta relationernas värld. Processer som uttrycker relationer och samband mellan olika 

deltagare kategoriseras här. Det finns tre typer av förstadeltagare som kan kopplas till en 

relationell processkärna: bärare, utpekad och den existerande. Till bärare kopplas 

andradeltagaren attribut, i den relationen påvisas någons eller någots egenskaper. Till utpekad 

kopplas andradeltagaren värde, där relationen påvisar identitet eller etikett. Förstadeltagaren 

den existerande har inte någon andradeltagare utan påvisar bara sakers existens och realiseras 

ofta genom verb som finns, existerar eller lever.  

 När en process kommunicerar ett budskap blir den en verbal process. Denna processtyp faller 

dock inom två världar eftersom yttranden kan ske rent konkret men också symboliskt. Därför 

kan man säga att processtypen agerar både inom den fysiska världen och inom den medvetande 

världen. Talaren är den enda förstadeltagaren men det finns tre olika andradeltagare: lyssnare, 
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utsaga och talmål. Lyssnare är den som mottar det som yttrats. Utsagan representerar själva 

yttrandet. Talmål liknar målet i en materiell process och är det som det yttrade riktar sig mot. 

Den verbala processen används ofta för att låta någon komma till tals eller för att skapa olika 

perspektiv i språket.  

Omständigheter är inte en processtyp, utan ”kringinformation” till processen. Om processen 

och deltagarna är den ideationella kärnan i en sats kan man säga att omständigheterna besvarar 

frågor som när, var, hur och varför kring den ideationella kärnan. Omständigheter liknar på 

många sätt den traditionella grammatikens adverbial. Och precis som för adverbial finns det 

olika typer av omständigheter: orsak, tid, rum etc. Exempelvis används omständigheter för att 

specificera eller anknyta en process till något, som i Tablå 1 där ”vid gränsen” förtydligar var 

Sverige tar emot flyktingar.  

2.2.2 Lexikogrammatiken i de nominala sammansättningarna 

På det ideationella planet uttrycker en nominalsammansättning i stor grad hur verkligheten 

återspeglas i en text genom lexikogrammatiken. Eftersom en sammansättning är en lexikal 

realisering så är det intressant att se på dessa både utifrån ordbildning och utifrån ideationell 

funktion. Inom ordbildningslära kan man undersöka hur olika sammansättningar bildas, vilken 

betydelse de får, om  de är beständiga eller flyktiga och hur man förstår en sammansättning 

(Josefsson 2005). Inom SFG kan man se hur nominalsammansättningar skapar ideationell 

betydelse och hur de realiseras lexikogrammatiskt.  

2.2.2.1 Ordbildningslära 

Nominala sammansättningar består av olika led, vanligtvis ett förled och ett efterled. Generellt 

brukar förled fungera som bestämning, och efterled fungerar som huvudled och anger vad som 

betecknas eller bestäms (Josefsson 2005:84). I ordet flyktingläger är då flykting förled och 

bestämning till efterledet läger – det är en särskild sorts läger. Detta kan jämföras mot 

lägerflykting, där sammansättningen snarare betyder en flykting som bor i ett läger. I båda fallen 

är sammansättningen en hyponym till huvudledet. Man kan också skilja på betydelsen hos 

helheten eller betydelsen hos delarna. I exemplet är de relativt lika, men man kan tänka sig ord 

där leden representerar vitt skilda saker och där betydelsen av helheten kanske inte är självklar.  

Det finns sammansättningar som är lexikaliserade, det vill säga finns upptagna i ordböcker; 

och sammansättningar som är konventionaliserade, det vill säga som av en språkgemenskap 

blivit allmänt erkända enligt en slags betydelse men som inte är lexikaliserade. Men det finns 
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också nybildade sammansättningar som antingen har en självklar betydelse eller en 

kontextbaserad betydelse. Sådana nybildade sammansättningar blir oftast endast tillfälliga 

bildningar och plockas inte upp av någon språkgemenskap eller ordbok, även om de förstås i 

sin kontext av omgivningen (Josefsson 2005:82–89). 

Många sammansättningar kan ha flera betydelsemässiga tolkningsmöjligheter, där den 

sammansatta betydelsen inte framgår av leden utan det är helheten som skapar betydelsen. 

Liljestrand beskriver detta som ”att a + b inte är lika med ab utan med c” vilket han 

exemplifierar med sammansättningen smörgås (1993:44). Det finns också sammansättningar 

som kan vara tvetydiga, jämför exempelvis majoritetsförtryck och minoritetsförtryck. I båda 

sammansättningarna menas förmodligen att majoriteten förtrycker minoriteten, men rent 

betydelsemässigt skulle de kunna betyda bägge delarna (Liljestrand 1993:34).   

2.3 Ett forskningsexempel 
Att använda sig av just den ideationella metafunktionen för textanalys inom systemisk 

funktionell grammatik är vanligt, och har tidigare också använts för att göra just analyser av 

tidningstext. I antologin Funktionell textanalys (Holmberg, Karlsson & Nord 2011) presenteras 

flertalet artiklar som gör textanalyser utifrån den systemisk funktionella grammatiken och just 

den ideationella metafunktionen. En av dessa artiklar är skriven av Yvonne Hallesson, 

”Abstraktion i en DN-ledare” (2011), och den undersökningen närmar sig min analys på flera 

plan.  

Hallesson vill fastställa abstraktionsgraden i en argumenterande ledare genom att se närmare 

på den ideationella strukturen och textens koppling till dess verksamhet. Analysen är kvalitativ 

och görs dels genom en transitivitetsanalys, dels genom att analysera de grammatiska 

metaforerna och dels genom att studera nominala referenter, vilket är abstrakta uttryck som inte 

kan räknas som grammatiska metaforer.  

Analysen visar att abstraktionsgraden på texten är hög. Bland processtyperna dominerar den 

relationella processtypen, vilket är typiskt för abstrakta texter och vanligt i exempelvis 

vetenskaplig text. Den undersökta ledaren har tämligen många grammatiska metaforer. 

Hallesson anser att detta höjer abstraktionsgraden eftersom grammatiska metaforer packar 

informationen och därmed gömmer deltagare och processer; vilket i sin tur bidrar till att 

komprimera texten. De nominala referenterna delas in efter konkret–abstrakt och specifikt–

allmänt, vilket ger tre grupper av referenter: abstrakta, generella och specifika. Referenterna 

hamnar främst i den abstrakta kategorin och hon konstaterar också att de flesta tillhör en politisk 
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diskurs. Hallesson kan alltså tydligt påvisa att abstraktionsgraden i texten är mycket hög, vilket 

hon anser borde vara ovanligt för journalistisk text som ska rikta sig till en bred mottagargrupp. 

Men eftersom texten är en ledare och befinner sig i debattdelen av tidningen menar hon att det 

kanske är normalt att vissa politiska förkunskaper krävs hos läsaren.  

 Även om min undersökning varken är kvalitativ eller har som syfte att analysera 

abstraktionsgraden i tidningstext finns det flera likheter i analysupplägget. Precis som i min 

undersökning behandlar Hallessons analys flera delar av den ideationella strukturen: kontext, 

verksamhet och lexikogrammatik och låter de olika delarna inom den ideationella 

metafunktionen tillsammans säga något om den ideationella strukturen.  
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3 Material och analysens genomförande 
I denna del redogör jag för materialet som ligger till grund för analysen samt för hur analysen 

genomförs.  

3.1 Texturval 
Jag har valt två av Sveriges rikstäckande dagstidningar som underlag för min analys: Svenska 

Dagbladet (SvD) och Dagens Nyheter (DN). Båda tidningarna gav ut särskilda bilagor kort efter 

att bilden på den drunknade pojken publicerats det är därför jag har valt dessa två tidningar som 

mitt material.  

Måndagen den 7 september 2015 släppte SvD sin måndagsupplaga där hela nyhetsdelen 

hade tema flyktingkrisen. Veckan därpå, den 13 september 2015, släppte DN en specialbilaga, 

”#jagdelar”, med temat allas lika värde som fokuserade på flyktingsituationen. DN:s bilaga 

släpptes endast på nätet och var tänkt som material till ”skolor eller andra intresserade” (Opitz, 

2015). SvD:s nyhetsbilaga, ”flyktingkrisen”, består av 20 texter och DN:s specialbilaga, 

”#jagdelar”, består av 14 texter. Gemensamt för de två bilagorna är att de gavs ut sig i samma 

tidsperiod och förmedlar liknande budskap.  

För analysen krävs en avgränsning; jag har således valt ut fyra artiklar ur respektive tidnings 

”specialutgåva”, se Tablå 2 . Texterna i urvalet liknar varandra i genre, ämne och längd. Två 

artiklar har samma skribent, men det påverkar inte materialets funktion att besvara syftet.  Alla 

texter har dels nominalsammansättningar med förledet flykting- dels ordet flykting i texten. 

(artiklarna kommer hädanefter att refereras till som sin respektive bokstav). 

 

Tablå 2 Undersökningens artikelurval 

Tidning Artikel Journalist Genre 

Dagens Nyheter (a) Desperationen på stationen växer Roger Turesson reportage 

Dagens Nyheter (b) Bara hoppet lever Erik Ohlsson ledare 

Dagens Nyheter (c) Rika Europas börda väger relativt lätt Michael Winiarski analys 

Dagens Nyheter (d) Världen väljer att blunda Michael Winiarski analys 

Svenska Dagbladet (e) Flykten från helvetet blir Europas kris Gunilla von Hall reportage 

Svenska Dagbladet (f) Låtsasargument i flyktingdebatten Martin Ådahl ledare 

Svenska Dagbladet (g) EU saknar gemensam flyktingpolitik Rolf Gustavsson kolumn 

Svenska Dagbladet (h) EU glider isär om flyktingar Therese Larsson Hultin analys 
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3.2 Analysens genomförande  
Tanken med analysen är att jag, med hjälp av den ideationella metafunktionen, ska kunna 

klarlägga vilken beskrivning av verkligheten som språket skapar i texterna. De olika 

processtyperna, de olika deltagarrollerna och de nominala sammansättningarna skapar olika 

sammanhang och olika bilder av verkligheten. Jag vill även undersöka om det finns några 

skillnader mellan de två tidningarna, DN och SvD. Analysen är kvantitativ och har ett 

komparativt perspektiv.   

För den ideationella transitivitetsanalysen används Holmberg och Karlssons modell, se ovan 

2.2. I undersökningen analyseras alla fria satser där ordet flykting, flyende eller asylsökande 

ingår och alla fria satser där nominalfrasen människor på flykt eller människor som flyr ingår 

(dessa kommer hädanefter att benämnas ”flykting”). Orden emigrant, immigrant eller migrant 

behandlas inte eftersom de varken har samma betydelsemässiga eller samma juridiska innebörd 

som ”flykting” och därmed faller utanför syftet. Synonymer eller pronomen som refererar till 

”flykting” inkluderas inte i analysen eftersom undersökningen fokuserar på den lexikala 

realiseringen av ”flykting” och vilken funktion den får i språket. Vid avgörandet av vilken typ 

av process som realiseras i satsen går funktion och betydelse alltid före form. Men till hjälp 

används också Lassus processtypsordlista (2010:247–249).  

 Traditionell ordbildningsteori ligger till grund för den ideationellt lexikogrammatiska 

analysen av de nominala sammansättningarna. Alla sammansättningar i texterna som har 

förledet flykting- ingår i analysen. Sammansättningarnas efterled samt relationen mellan för- 

och efterledet i sammansättningen analyseras utifrån sitt betydelseskapande.  

 Tanken är att transitivitetsanalysen tillsammans med analysen av nominal-

sammansättningarna ska ge en tydlig bild av den ideationella strukturen och att de båda ska 

lyfta fram funktionen av den lexikogrammatiska realiseringen av ”flykting” i texterna.  
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4 Resultat 
I denna del presenteras undersökningens resultat uppdelat efter de två ideationella analyserna. 

Men jag redogör först för texternas generella sammanhang. Analys av resultatet görs löpande. 

4.1 Kontexten, relationen och verksamheten 
För att kunna analysera de utvalda artiklarnas ideationella funktion måste texterna först sättas i 

sitt sammanhang. Alla artiklar är skrivna för rikstäckande dagstidningar och utgivna en 

respektive två veckor efter att bilden på den drunknade flyktingpojken släpptes. Sändaren är 

alltså både tidningarna och journalisterna; mottagaren är tidningarnas läsekrets. Båda 

tidningarna har specialteman: SvD har flyktingkrisen och DN har allas lika värde. Tidningarnas 

respektive chefredaktör klargör också syftet med dessa specialtidningar i sina redaktörspalter, 

nämligen vikten av att stå upp för mänskliga rättigheter och vikten av att vara en medmänniska 

(Wolodarski 2015, Karén 2015).  

Kontexten är tydligt bunden till flyktingsituationen i världen och det klargörs också att båda 

tidningarna tar en human ståndpunkt i frågan. Eftersom artiklarna är skrivna av journalister för 

en tidning agerar texterna i en journalistisk verksamhet. Skillnaden mellan bilagorna är att 

SvD:s var en bilaga i en tryckt tidning medan DN:s specialbilaga endast släpptes på nätet. Där 

skiljer sig tidningarna åt eftersom DN på så sätt skapar en mer interaktiv relation med sina 

läsare. DN uppmanar även läsarna att använda #jagdelar för att sprida vidare samma budskap 

på nätet. Det finns också skillnader i artiklarnas genrer: reportage, analys, kolumn och ledare. 

De tre sistnämnda liknar varandra i stil, de är mer abstrakta än vad genren reportage är. Även 

om genrerna representerar olika kategorier kan man fastslå att de tillhör en journalistisk 

verksamhet. På det stora hela kan man alltså säga att det är en flyktingbaserad kontext, en 

journalistisk verksamhet och en given och relativt enkelinriktad relation mellan sändare och 

mottagare.  

4.2 ”Flyktingarnas” deltagande i processer 
För att se hur mycket texterna är kopplade till en flyktingfokuserad kontext presenteras här den 

ideationella transitivitetsanalysen som utgår ifrån ”flyktingarnas” deltagande och närvaro i 

texterna. För tydligheten delar jag upp resultatet i fyra delar: fria och bundna satser, 

deltagarroller, processtyper och processtypernas deltagarroller.  
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4.2.1 Fria och bundna satser 

För att se vad som är ideationellt över- och underordnat  i texterna undersöks i hur många fria 

och bundna eller inbäddade satser ordet ”flykting” förekommer, se tabell 1. Man kan tänka sig 

texten som en pjäs där varje sats är en roll; fria satser är huvudroller och bisatser är biroller. 

Således är de fria satserna viktigare för sammanhanget och därmed ideationellt överordnade.   

 

Tabell 1 Antal förekomster av "flykting" i satser per artikel och tidning 

 
 

Det man tydligt kan se i tabell 1 är att ordet ”flykting” förekommer fler gånger i fria satser än i 

bundna satser. Däremot är det inte en övervägande majoritet, de förekommer 33 gånger i fria 

satser 27 gånger i bundna eller inbäddade satser. Att ”flykting” förekommer mer i fria satser 

visar att texterna agerar i en flyktingfokuserad verksamhet. Men att placera något i en bunden 

eller i en inbäddad sats betyder även att det göms undan lite; det tillhör inte huvudbudskapet 

och är snarare underordnad eller förgivettagen information. Eftersom nästan hälften av 

förekomsterna av ”flykting” befinner sig i bundna eller inbäddade satser är det därför lite svårt 

att säga hur viktiga de är för texten. Det är helt enkelt inte entydigt huruvida ”flykting” placeras 

som ideationellt över- eller underordnat. 

Det finns också tydliga skillnader mellan de två tidningarna. DN har fler satser med 

”flyktingar” i än SvD. Sammanlagt 36 av de 60 satserna med ”flykting” förekommer i DN. 

Vilket leder till att DN även har fler förekomster gällande ”flykting” i fria satser och ”flykting” 

i bundna eller inbäddade satser än SvD.  

 I artikelfördelningen kan man också se skillnader. De två reportagen, artikel (a) och (e) är 

de som har flest fria satser med ”flykting” i sig. Men även där har DN en klar majoritet. De två 
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artiklar som har minst antal förekomster av ”flyktingar” i sina satser är en analys och en kolumn 

(artikel (d) och (g)). Artikel (g) saknar också ordet ”flykting” i fria satser; där förekommer 

”flykting” endast i bundna eller inbäddade satser.  

4.2.2 ”Flyktingarnas” funktion i de fria satserna  

Huruvida flyktingarna är förstadeltagare eller andradeltagare i en process säger mycket om 

deras funktion och betydelse för texten. Som tidigare nämnts avgör en en transitivitetsanalys 

vem eller vad som är utgångspunkten för en process och vem eller vad den processen riktar sig 

mot. Att förstadeltagaren oftast står före andradeltagaren i en sats pekar på en textuell 

överordning, det vill säga att den är viktigare än andradeltagaren. Det är också vanligare att det 

saknas en andradeltagare än att det saknas en förstadeltagare. Vilket underbygger den 

ideationella tanken om att förstadeltagaren är mer viktigare i betydelseskapandet än 

andradeltagaren. För att förtydliga hur ”flyktingarnas” deltagande i en fri sats kan se ut följer 

några exempel nedan. Exempel 1 är ett utdrag ur artikel (a), exempel 2 är ett utdrag ur artikel 

(b) och exempel 3 är ett utdrag ur artikel (h).  

 

1. Ytterst få flyktingar (vill) stanna i Ungern 

 förstadeltagare processkärna omständighet 

 

2. Libanon […] (har) tagit emot 1,5 miljoner flyktingar från Syrien […] 

 förstadeltagare processkärna andradeltagare omständighet 

 

3. EU glider isär om flyktingarna 

 förstadeltagare processkärna omständighet 

 

I exempel 1. är ”flykting” förstadeltagare, i exempel 2. är ”flykting” andradeltagare och 

exempel 3. är ”flykting” omständighet. I dessa exempel är det tydligt vad som är textuellt 

överordnat men även ideationellt överordnat. Förstadeltagaren står först i satsen, därefter 

kommer eventuella andradeltagare och sist eventuella omständigheter. I dessa satser är även 

förstadeltagaren essentiell. Men det är bara i exempel 2. som processkärnan är transitiv och som 

andradeltagaren är nödvändig för processen. Omständigheterna är däremot inte nödvändiga för 

processens funktion.  

För att se den interna ideationella strukturen i varje sats undersöks ”flykting” som deltagare 

och omständighet, se tabell 2.  
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Tabell 2 Antal förekomster av "flykting" som deltagare och omständighet i de fria satserna per 

artikel och tidning 

 
 

I tabell 2 ser man att fördelningen mellan ”flyktingarnas” position som förstadeltagare och 

andradeltagare är relativt jämn. Ungefär hälften av förekomsterna definieras som 

förstadeltagare och lite mindre än hälften definieras som andradeltagare.  

Detta ger, liksom resultatet från tabell 1, en otydlig bild av vad som anges som viktigt och 

relevant. Det är också intressant att se att ”flyktingarna” i tre satser fungerar som omständighet; 

vilket egentligen inte är en deltagarroll, men som ändå säger mycket om i vilket sammanhang 

de bidrar till skapandet av textens betydelse.  

I transitivitetsanalysen finns också tydliga skillnader mellan tidningarna och mellan 

artikeltyperna, vilket påvisas i tabell 2. DN representerar 13 av de 16 förekomsterna av 

”flykting” som förstadeltagare, SvD representerar endast 3 förstadeltagare. Där kan man alltså 

tydligt se att DN framställer ”flyktingar” som förstadeltagare oftare än SvD. Den informationen 

stämmer överens med det tidigare resultatet från tabell 1 och påvisar att DN ger ”flyktingarna” 

mer plats i texten. SvD har också mer än dubbelt så många ”flyktingar” som andradeltagare än 

förstadeltagare. Dessutom har SvD dubbelt så många förekomster av ”flykting” i positionen 

omständighet, vilket är en underordnad position som endast ger extrainformation som inte är 

direkt nödvändig för satsen. Att DN har fyra gånger fler förekomster av flykting som 

förstadeltagare än SvD pekar på att de två tidningarna har olika fokus. 

Förstadeltagarna är främst närvarande i reportagen och mindre närvarande i analyserna och 

kolumnerna. Reportaget, (e), är den enda texten i SvD som har ”flykting” som förstadeltagare. 
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Men den har även ”flykting” som andradeltagare och i positionen omständighet. I SvD:s ledare, 

(f), förekommer ”flykting” endast som andradeltagare; medan ”flykting” i DN:s ledare, (b), har 

olika funktioner och förekommer både som första- och andradeltagare men också som 

omständighet. Anmärkningsvärt är att analysen, (c), och reportaget, (e), är de två artiklar som 

liknar varandra mest i fördelningen. Vilket skulle kunna betyda att de två texterna, trots sina 

olika genrer, har liknande ideationell struktur och alltså skapar liknande beskrivningar av 

omvärlden.   

4.2.3 Processtyper 

Vilka processtyper som förekommer avslöjar i vilken värld språket placerar det som beskrivs. 

Den materiella processtypen behandlar som sagt processer som sker i den fysiska världen.  

Eftersom själva flyktingsituationen sker i den fysiska världen känns det således naturligt att en 

stor andel av processerna skulle tillhöra den materiella processtypen. Dessutom utgörs texterna 

av artiklar som beskriver faktiska händelser som är starkt förankrade i tid och rum. Nedan, i 

exempel 4., finns en sats ur artikel (h) som har en materiell process.  

 

4. […] EU:s gamla medlemsländer tar emot flest asylsökande 

 förstadeltagare 

aktör 

processkärna 

materiell  

andradeltagare 

mål 

 

I exemplet är ”flykting” andradeltagare och mål för den materiella processen och EU:s gamla 

medlemsländer är förstadeltagare och aktör (som nämndes tidigare ingår även asylsökande i 

undersökningen och inräknas i ”flykting”). Det intressanta med den materiella processkärnan 

tar emot är att den gömmer ytterligare en process. För att kunna ta emot något måste man först 

få något. Det vill säga att det finns en dold process inuti processen, eller att det inbäddat i 

processkärnan ryms en tidigare process som föregår processen tar emot. Eftersom det är 

asylsökande som tas emot kan man alltså anta att den dolda processen som ledde till 

mottagandet har just de asylsökande som förstadeltagare. Om man dekonstruerar 

konstruktionen kan man tänka sig två satser som skulle kunna se ut så här: ”De asylsökande 

anländer till EU. EU:s gamla medlemsländer tar emot flest asylsökande.”. Effekten av att denna 

process bäddas in i tar emot är att de asylsökande får funktionen andradeltagare när de hade 

kunnat vara förstadeltagare.  
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De relationella processerna uttrycker hur saker och ting förhåller sig gentemot varandra och 

används till exempel för att beskriva vem som är flykting. I exempel 5. finns en sats ur artikel 

(b) som har en relationell process. 

 

5. […] invånarna i Libanon är  flyktingar 

 förstadeltagare 

bärare 

processkärna 

attributiv relationell  

andradeltagare 

attribut 

 

I exemplet är ”flyktingar” en form av egenskap som tillskrivs förstadeltagaren ”invånare”. 

”Flyktingar” fungerar här som andradeltagaren attribut och används för att kategorisera 

invånarna i Libanon. Satsen är mycket abstrakt och beskriver endast ett förhållande mellan 

deltagarna.     

De mentala processerna sker i en abstrakt tankevärld och därför finns det inte heller så många 

sådana processer i texten. I exempel 6. finns en sats ur artikel (d) som har en mental process. 

 

6. Det (ska) jämföras med de miljoner flyktingar […] 

  processkärna 

mental 

andradeltagare 

fenomen 

 

Här förekommer ”flyktingar” som andradeltagaren fenomen. I exemplet finns det inte någon 

förstadeltagare.  

I tabell 3 framgår vilka processtyper som förekommer i texterna. Eftersom det inte 

förekommer några verbala processer där ”flykting” är deltagare har jag valt att utesluta den 

processtypen i tabellen. Med flykting menas, som tidigare nämnts, flykting, flyende, 

asylsökande, människor på flykt eller människor som flyr och inte när en flykting är omnämnd 

vid namn och får uttala sig i en intervju.  

 

 

 

 

 



 22 

Tabell 3 Fördelning av de olika processtyperna i fria satser där ”flykting” förekommer per 
artikel och tidning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vanligaste processen är klart och tydligt den materiella, som motsvarar tre fjärdedelar av 

processerna. Den relationella processtypen och den mentala processtypen förekommer fem 

respektive tre gånger i texterna.  

Som tidigare återfinns två tredjedelar av alla processer hos DN, vilket är naturligt eftersom 

tidningen hade fler fria satser med ”flykting”. Båda tidningarna har liknande fördelning av 

processtyperna. I DN förekommer de relationella processerna inte alls i reportaget, (a). I SvD 

däremot är det endast i reportaget, (e), som det förekommer relationella processer. Vilket skulle 

kunna betyda att de två texterna, trots sin gemensamma genre, har olika ideationell struktur och 

alltså skapar olika beskrivningar av omvärlden.   

4.2.4 Processtypernas deltagarroller 

Tillsammans ger tabell 1–3 en god översikt över den transitiva ideationella strukturen. Därför 

presenteras inte ytterligare en tabell som tar fasta på de exakta deltagarrollerna. Däremot 

kommenteras de här i korthet. Alla former av deltagare förekommer inte i texterna. I den 

materiella processtypen återfinns ”flykting” som förstadeltagren aktör. Men ”flykting” 

uppträder endast mål och aldrig som de andra andradeltagarna utsträckning och mottagare. I 

den mentala processtypen förekommer ”flykting” både som upplevare och fenomen. I den 

relationella processtypen kan man skilja på tre sorters processer:  attributiv, identifierande eller 

existentiell relationell process. I texterna förekommer attributiv relationell process, där 

Artikel Materiell Relationell Mental Alla processer 

(a) 7 0 1 8 

(b) 4 1 0 5 

(c) 3 1 1 5 

(d) 1 1 0 2 

DN total 15 3 2 20 

(e) 4 2 0 6 

(f) 3 0 1 4 

(g) 0 0 0 0 

(h) 3 0 0 3 

SvD total 10 2 1 13 

     

Total 25 5 3 33 
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”flykting” både förekommer som förstadeltagren bärare samt som andradeltatagaren attribut. 

Existentiell relationell process förekommer också och då står ”flykting” som den enda möjliga 

deltagaren det existerande. ”Flykting” är aldrig deltagare i någon identifierande relationell 

process. 

4.3 De nominala sammansättningarna 
De nominala sammansättningarna består alla av ett förled och ett efterled. Förledet flykting-  är 

även en avledning av en ideationell grammatisk metafor. Verbet att fly har nominaliserats till 

substantivet flykt, som har fått avledningen –ing, vilket konkretiserar och personifierar 

substantivet. Men packar vi upp ordet ser vi att det betyder en människa/person som flyr/är på 

flykt. Alla sammansättningar är substantivistiska och till viss del självförklarande i sin kontext 

och finns uppställda i tabell 4. 

 

Tabell 4 De nominala sammansättningarnas förekomster per artikel och tidning 

Det är tydligt att användandet av sammansättningar med flykting- som förled används frekvent 

i båda tidningarna. Men de sammansättningar som klart sticker ut i användande är 

flyktingkatastrof, flyktingkris, flyktingorgan, flyktingpolitik och flyktingström vilka alla har fler 
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än tre förekomster. Vad gäller fördelningen per tidning har SvD några fler sammansättningar 

än DN. SvD använder sig också oftare av ordet flyktingkris, vilket kanske inte är förvånande 

eftersom det är temat i bilagan. Gällande skillnaden per artikel är det intressant att de två 

reportagen är så olika. I artikel (a) finns det endast tre sammansättningar medan det i artikel (e) 

finns elva sammansättningar, dessa representerar även största och minsta antalet förekomster 

av sammansättningar i artiklarna. Detta speglar resultatet från reportagen i 

transitivitetsanalysen; där DN:s reportage ”flykting” som deltagare i processer förekom 

betydligt fler gånger än i SvD:s reportage.  

4.3.1 De nominala sammansättningarnas betydelse 

Man kan anta att alla sammansättningar är konventionaliserade eftersom de befinner sig i 

tidningstext men nio av de nitton sammansättningarna är redan lexikaliserade: flyktingfråga, 

flyktinghjälp, flyktingkommissariat, flyktingkatastrof, flyktingläger, flyktingström, 

flyktingpolitik, flyktingproblem och flyktingvåg (SAOL 2006). Eftersom flyktingkris inte är 

lexikaliserat är det intressant att både DN och SvD använder ordet så pass mycket. Även om 

betydelsen av en konventionaliserad sammansättning kan vara uppenbar i sin kontext, finns det 

utrymme för tvetydighet vad gäller betydelsen av sammansättningen. Exempelvis ordet 

flyktingkris, som används 3 respektive 5 gånger av tidningarna, skulle kunna tolkas på olika 

sätt. Några exempel på tolkningar som kan göras är: ’Flyktingar i kris’ (jmf. finanskris), ’kris 

på grund av flyktingar’ (jmf. sjukdomskris), ’kris angående antalet flyktingar’ (jmf. 

bostadskris). Man skulle mycket väl kunna tänka sig att just den här sammansättningen betyder 

allt detta, men exemplet påvisar ändå att det finns en betydelsediskrepans i förståelsen av 

sammansättningen. Dessa tolkningar är dessutom endast ett axplock eftersom ordet kris inte 

bara har en samhällelig betydelse utan också kan syfta på en personlig kris. Då kan man tänka 

sig att flyktingkris betyder ’en personlig/psykologisk kris som uppstår hos en flykting’.  

Ett annat exempel på en tvetydig sammansättning är flyktingbåt, där man också kan tänka 

sig olika tolkningar. Det skulle kunna vara ’en sorts båt’ (jmf. segelbåt), ’en båt som är byggd 

av flyktingar’ (jmf. indianbåt/vikingaskepp), ’en båt byggd för flyktingar’ (jmf. passagerarbåt) 

eller ’en båt som transporterar flyktingar’ (jmf. fiskebåt). Den sistnämnda är också troligtvis 

det som avses i detta fall.  

En annan tydlig skillnad som finns mellan sammansättningarna, som inte beror på om de har 

lexikaliserats eller hur relationen mellan för- och efterledet ska tolkas, är i vilken ideationell 

”värld” de befinner sig. Exempelvis är det stor skillnad mellan ordet flyktingläger, som 

beskriver en plats som en flykting kan bo på, och på ordet flyktingkaos, som beskriver en 
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situation som har uppstått. Detta kan jämföras med processtypernas indelning i de tre 

ideationella ”världarna”. Kan sammansättningen sägas befinna sig i den fysiska världen, den 

medvetande världen eller den abstrakta relationsvärlden? Man kan tänka sig att skillnaden 

ligger i om sammansättningen befinner sig utanför oss själva i en fysisk verklighet som man 

kan ta på, inom oss själva på ett symboliskt plan i våra tankar och i vårt agerande eller om det 

är helt abstrakt fenomen som inte går att ta på. Detta kan också relateras till den traditionella 

uppdelningen av substantiv som abstrakta eller konkreta (NE 2015). I Tablå 3 delar jag därför 

in sammansättningarnas efterled i en ideationell betydelsetablå. I denna uppdelning har jag 

använt mig av den grundläggande betydelsen i efterledet och inte den metaforiska betydelsen 

som finns i en del av efterleden.  

 

Tablå 3 De nominala sammansättningarnas efterled indelade i tre ideationella världar per 
tidning 

Fysiska världen Medvetande världen Abstrakta relationers värld 

DN SvD DN SvD DN SvD 

kommissariat 

läger  

organ  

pojke 

ström 

båt 

läger  

organ  

ström 

våg 

fråga  

mottagande  

politik 

problem 

debatt 

hjälp 

motståndare 

politik 

katastrof 

kris  

tragedi 

kaos 

katastrof 

kris  

situation  

statistik 

 

I uppdelningen avgör efterledets bärande idé och betydelse vilken värld den tillhör. Man kan 

kanske tänka sig att några efterled skulle kunna placeras i flera världar. Men i tablån har de 

endast delats in i en värld för att tydligare kunna utläsa ett resultat. Den fysiska världen är i sig 

ganska lätt att få ett grepp om. Men gränsen mellan den medvetande världen och den abstrakta 

relationernas värld är mer diffus – de är båda två symboliska världar med vaga gränser. 

Skillnaden dem emellan är att den medvetande världen representerar efterled som kan kopplas 

till den mentala och den verbala processtypen. Den abstrakta relationernas värld representeras 

däremot snarare av abstrakta fenomen än tankar och agerande.  

Tablån visar att sammansättningarna skapar olika ideationella bilder. Tidningarna har en 

jämn fördelning mellan de olika världarna. Men den skillnad som går att utläsa mellan 

tidningarna är att SvD har fler sammansättningar i den abstrakta relationsvärlden. Skillnaden är 
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marginell men skulle kunna antyda att SvD skapar en beskrivning av världen som är mer 

abstrakt och att DN:s beskrivning är mer konkret.  

Vidare kan man se att flera efterled speglar negativa skeenden. I SAOL (2006) kan man läsa 

om orden: kris ”mycket svår situation”, tragedi ”sorgespel; sorglig händelse”, problem ” vansklig 

fråga, spörsmål; svårigheter, uppgift att lösa”, katastrof ” stor olycka med omfattande förstörelse; 

personlig olycka” samt kaos ”total och vild oordning”. Förutom att dessa ord har negativa 

definitioner, såsom ”svårighet”, ”sorglig” och ”olycka” kan man inte heller påstå att de har 

positiva konnotationer.  

Innehållsmässigt är det intressant vad de olika efterleden har för konnotationer. Kopplingen 

till vatten och naturkrafter är tydlig: -våg, -ström, -katastrof, -tragedi och -kaos. Värt att notera 

är att några av dessa ord även är lexikaliserade. Orden inger betydelsen att det är något 

opåverkbart fenomen. Intressant att notera är att kopplingen till vatten återkommer i texterna, 

exempelvis dugga och välla är två vattenbaserade verbmetaforer som används för att beskriva 

läget. 

Att dessa nominalsammansättningar används i så pass stor omfattning som de görs i de två 

bilagorna underbygger att kontexten är flyktingfokuserad. Men den diskrepans som tydligt 

finns i tolkningen av sammansättningarna göra ändå att det är svårt att utröna huruvida 

händelserna utgår ifrån flyktingarna.  
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5 Diskussion av resultatet 
I den här delen diskuteras resultatet samt den löpande analysen. Vidare besvaras syftet och 

frågeställningarna och jag lägger fram förslag på framtida forskning.  

5.1 Två tidningar – två världar? 
Resultatet från den ideationella analysen ger flera slutsatser om hur DN och SvD skapar en 

beskrivning av verkligheten utifrån flyktingar. Tidningarna liknar varandra gällande kontext 

och verksamhet: flyktingfokuserad kontext och journalistisk verksamhet. Men de skiljer sig en 

aning angående relationen: DN har en något mer interaktiv relation med mottagarna.  

 Transitivitetsanalysens resultat påvisade däremot större skillnader mellan tidningarna. I den 

framkommer det att DN har fler förekomster än SvD av ”flykting”, både gällande förekomster 

i fria satser samt förekomster som förstadeltagare. Detta anger att DN ger ”flyktingarna” mer 

utrymme i språket än SvD och pekar på att de två tidningarna har olika fokus eller teman. 

Angående fördelningen av processtyperna har de två tidningarna liknande fördelning: tre 

fjärdedelar av respektive tidnings processer tillhör den materiella typen. Vilket bekräftar 

texternas journalistiska verksamhet, eftersom den materiella processtypen konkretiserar och 

förankrar språket i tid och rum.  

 Den ideationella analysen av de nominala sammansättningarna genererar även den 

resultat som kan peka på skillnader och likheter tidningarna emellan. Att båda tidningarna 

använder sig av många nominalsammansättningar med flykting som förled är tydligt. 

Tidningarna använder sig dessutom av många liknande sammansättningar samt av många icke-

lexikaliserade sammansättningar. Men SvD har fler förekomster av nominalsammansättningar 

än DN. Skillnaden mellan SvD:s och DN:s förekomster av sammansättningar är dock inte så 

stor. Man hade kunnat tänka sig att den stora skillnaden som uppkom i transitivitetsanalysen 

här skulle motsvaras av ett spegelvänt resultat. Det vill säga att SvD skulle ha använt sig av 

sammansättningarna som språkstrategi för att skapa sin flyktingkontext och att DN inte skulle 

ha gjort det; utan alltså ha ganska få nominalsammansätningar med flykting. Ett sådant resultat 

hade pekat på att tidningarna realiserar flyktingarna lika mycket men på olika vis. Men så är 

alltså inte fallet, det är tydligt att DN totalt sett ger flyktingarna mer utrymme än vad SvD gör. 

Att dessa nominalsammansättningar används i så pass stor omfattning som de görs i de två 

bilagorna underbygger att kontexten är flyktingfokuserad. Men den diskrepans som tydligt 

finns i tolkningen av sammansättningarna göra ändå att det är svårt att utröna huruvida 

händelserna utgår ifrån flyktingarna. I tolkningen av sammansättningarna visar resultatet i 



 28 

Tablå 3 att fördelningen mellan världarna är relativt jämn. Därmed kan man säga att språket 

skapar olika typer av betydelser genom sammansättningarnas lexikogrammatik. Men SvD:s 

sammansättningar befinner sig oftare i den abstrakta relationens värld, om än marginellt. Detta 

pekar på att SvD:s texter i mindre grad än DN:s konkretiserar flyktingarna i det ideationella 

skapandet.  

 Sammantaget visar alltså den ideationella analysen att DN i större grad än SvD skapar en 

beskrivning av verkligheten där flyktingar spelar en större ”roll”. Medan flyktingarna i SvD 

endast har en ”biroll”.  

 Det är intressant att de två tidningarnas bilagor ger så olika resultat när de är skapade i samma 

kontext – flyktingsituationen. Bilagorna har dock två olika teman: allas lika värde och 

flyktingkrisen. Det kanske är detta som spelar in i texternas betydelseskapande? DN påvisar en 

större närvaro av flyktingar för att bilagan behandlar just lika värde och medmänsklighet. Det 

vill säga att språkets beskrivningar påverkas av den bakomliggande tanken och temat för texten, 

det vill säga att de har ett mänskligt värde och att de framställs som betydelsefulla för 

sammanhanget. Man kan också tänka sig tvärtom, att det är temat allas lika värde som 

återkommer i den ideationella strukturen. Men det är viktigt att ha i åtanke att den ideationella 

strukturen endast uppfattas som sådan i jämförelse med SvD. Generellt måste DN ändå anses 

realisera flyktingar som ideationellt underordnade.  

 På samma sätt kan man reflektera över SvD:s tema och betydelseskapande. Man hade kunnat 

tänka sig att SvD, som har temat flyktingkrisen, borde framhäva flyktingarna mer. Eftersom 

temat flyktingkris borde utgå ifrån flyktingarna. Men flyktingarna är dels ganska frånvarande i 

processerna dels ideationellt underordnade vilket antyder att de inte är centrala i 

betydelseskapandet. Berör då texterna verkligen temat eller är temat något annat? Eftersom 

flyktingarna som sagt endast spelar en ”biroll” och inte är grunden i betydelseskapandet kanske 

SvD inte skriver om flyktingarnas kris, utan om någonting annat – kanske är det en kris för 

världen eller berör det Europas kris? SvD:s rubricering i artikelurvalet stöder det senare 

resonemanget: ”Flykten från helvetet blir Europas kris” (von Hall 2015), ”EU glider isär om 

flyktingarna” (Larsson Hultin 2015), ”EU saknar gemensam flyktingpolitik” (Gustavsson 

2015).  

 Löpande genom resultatdelen har det även funnits intressanta aspekter av skillnader och 

likheter mellan artiklarna. Genrerna analys, kolumn och ledare har genom hela undersökningen 

uppvisat liknande resultat vilket påvisat att de i stort skapar liknande verkligheter och antyder 

att de tre genrerna närmar sig varandra stilmässigt. De två reportagen däremot både reflekterar 

och motstrider varandras resultat. Transitivitetsanalysen visar att reportagens resultat liknar 
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varandra gällande gällande realiseringen av ”flykting”. SvD:s reportage hade dock inte i 

närheten lika många realiseringar av ”flykting” i varken fria satser eller som förstadeltagare 

som DN:s. I fördelningen av nominalsammansättningar skiljer sig resultatet väsentligt. Där 

uppvisade DN:s reportage minst antal förekomster medan SvD:s reportage hade flest 

förekomster. Detta kan bero på tidningarnas olika teman som diskuterades ovan, men kanske 

också antyder att de två texterna skiljer sig stilmässigt eftersom de skapar olika bilder av världen 

på två skilda sätt. 

5.2 En flyktingfokuserad kontext? 
Vad kan man då dra för gemensamma slutsatser angående vilken beskrivning av verkligheten 

tidningarna skapar? Transitivitetsanalysen allena ger inte ett entydigt svar om vilken betydelse 

”flyktingarna” har i språket. Fördelningen av förekomsterna av ”flykting” var generellt jämnt 

fördelat. Vilket, om man återgår till teatermetaforen, inte entydigt visar om ”flyktingarna” 

innehar huvudrollen eller birollen. Men totalt förekom ”flykting” ideationellt underordnade 

positioner, såsom bundna/inbäddade satser, andradeltagare och omständighet. Detta pekar alltså 

på att flyktingarna inte innehar en betydelsemässig huvudroll i den ideationella strukturen.  

 Sammansättningarna är också de som bidrar till hur skapandet av verkligheten ska förstås 

av läsaren. Betydelsediskrepansen som uppvisades i tolkningarna av sammansättningarna 

belyser kontextens olika verkligheter. Även sammansättningarnas indelning i de tre ideationella 

världarna belyser de olika formerna av betydelseskapande. De sammansättningar som indelas 

under den abstrakta relationernas värld bidrar till att anknyta kontexten till ett 

samhälleligt/världsligt perspektiv istället för ett flykting/människa perspektiv. Detta 

återkommer även i de naturkraftrelaterade orden, som antyder att själva flyktingsituationen 

skulle vara ett opåverkbart naturfenomen och inte ett människorelaterat händelseförlopp. 

Sammansättningarnas definitioner och konnotationer är också i många fall av negativ karaktär. 

Sammantaget skapas då en abstrakt, svårtolkad och negativ beskrivning av omvärlden som inte 

utgår ifrån flyktingar.  

5. 3 Slutsats 
”I språket beskrivs världen och i den ideationella metafunktionen beskrivs ’våra erfarenheter 

av världen omkring oss’”, står det under 2.2. Att beskriva omvärlden genom text är det 

nyhetstidningar ägnar sig åt. Det är därför intressant att just studera denna typ av texter för att 

se vilken beskrivning och vilken betydelse som språket skapar i dessa texter. 
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För att besvara frågeställningarna och syftet kan man alltså säga att de två tidningarna skapar 

olika beskrivningar av omvärlden. DN:s språk skapar en konkretare bild av verkligheten som i 

större grad utgår ifrån flyktingarna än SvD:s språk. Språket i SvD:s rapportering skildrar 

däremot en kris som utgår från en annan förstadeltagare och realiserar inte ”flyktingarna” som 

en central part i krisen. Tillsammans framställer tidningarna flyktingarna som ideationellt 

underordnade. Det vill säga att texterna skapar en beskrivning av verkligheten där flyktingarna 

inte är utgångspunkten. Flyktingarna är alltså undangömda i den ideationella strukturen och i 

den beskrivna världen spelar flykting endast en biroll i den större flyktingkrisen. Därför kan man 

fråga sig om Mustafa Can (2015:1) verkligen hade rätt i att ”Flyktingen har fått ett namn. Ett 

ansikte. En historia. Och har fått Europa och den allmänna medkänslan att vakna.”.  

5.4 Framtida forskning 
Det finns mycket man skulle kunna forska om gällande tidningstext och textanalys kopplad till 

systemisk funktionell grammatik – men även rapporteringen kring flyktingkrisen. Den här 

undersökningen fokuserar kring ett visst tillfälle. Men med tanke på hur mycket som har skrivits 

om flyktingkrisen endast år 2015 finns det gott om stoff till fortsatt forskning. Man skulle 

exempelvis kunna undersöka hur språket skapar olika flyktingfokuserade verkligheter över 

tiden; bara under hösten 2015 har pressens fokus förändrats från drunknade flyktingar till hur 

Sveriges flyktingmottagande sköts. Man skulle även kunna utveckla forskningsfrågan som 

behandlas i den här uppsatsen och göra en mer allomfattande systemisk funktionell analys som 

utgår ifrån de tre metafunktionerna tillsammans.  
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