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Sammanfattning 
!
Syftet med studien är att generera förståelse för hur verkligheten 
konstrueras genom skriftliga politiska debattartiklar. Diskursen som 
undersöks i studien är de gränskontroller som Sveriges regering införde den 
18 december 2015. I studien undersöks vilka typer av argument som 
används och hur de bidrar till konstruktionen av problemet samt hur 
diskursen förändras över tid. Studien har avgränsats till svenska 
nyhetstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 
Expressen. Den studerade perioden är halvårsperioden kring beslutsdatumet 
för gränskontroller. Studien är kvalitativ och har utgångspunkt i 
socialkonstruktionismen. Den metodologiska och teoretiska ansatsen är 
diskursanalys. 
!
Studiens resultat genererade tre typer av diskurser: pragmatiska och 
humanistiska argument, välfärd kontra öppenhet samt ad hominem-
argument och fokus på ansvar. Diskursens förändring över tid delades in i 
tre perioder: från att svenska gränskontroller var avlägset, till fokus på 
terrorattentaten i Paris, till fokus på svenska gränskontroller.  
!
Nyckelord: Gränskontroll, flyktingkris, socialkonstruktionism, diskursanalys, 
diskurs, makt, argumentationsanalys, dagstidningar 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1. INLEDNING 
I den politiska debatten idag ser vi hur invandringsfrågan tagit stor plats och är den 
fråga som är viktigast för väljare i Sverige (Delin, 2016, 8 februari). 
Opinionsmätningen visar att 40 % i Sverige anser att integration och invandring är 
den viktigaste politiska sakfrågan, vilket är en stor andel fler än skola och utbildning 
som hamnade på andra plats med 18 % (ibid.).  !
Dessa tendenser går att observera i politiska debatter på flera håll runt om i världen 
och detta avspeglar sig också i valresultat runt omkring i världen. Till exempel kan vi 
i Sverige konstatera att stödet för Sverigedemokraterna vars politik till stor del kretsar 
kring invandringsfrågan är stort. Vidare i Europa har Storbritannien genom 
folkomröstning beslutat att lämna EU, i en valrörelse som till stora delar handlade om 
invandringspolitiken (Ivarsson, 2016, 25 juni). Presidentvalet i USA vanns nyligen av 
Donald Trump vars kampanj lade ett stort fokus på invandringsfrågan (Larsson, 2016, 
31 augusti).  !
Tidigare har det funnits andra exempel på hur specifika samhällsproblem präglat 
debatten och sedermera påverkat valresultatet. Exempel på detta är hur miljöfrågan 
blev stor i valet 1988, i och med eftermälet av Tjernobylolyckan, där Miljöpartiet 
hade ett positivt valresultat. Piratpartiet steg i opinionen under Piratebay-rättegången 
2009 och Feministiskt Initiativ växte när feminism präglade debatten 2014 (Lindberg, 
2015, 2 december).  !
2015 var flyktingkrisen ett faktum och präglade starkt den politiska debatten. Stora 
flyktingströmmar av människor från bland annat Mellanöstern och Afrika innebar att 
över en miljon asylsökande kom till Europa, vilket är den största strömmen flyktingar 
sedan andra världskriget (Fores, 2016). Detta fick naturligtvis konsekvenser för EU-
länderna och hur detta skulle hanteras präglade den allmänna debatten starkt. !
Hur denna debatt såg ut är det problemområde som vi i denna studie vill undersöka. 
För att göra detta har vi studerat hur debatten såg ut i Sveriges fyra största morgon- 
och kvällstidningar; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 
  
Debatten som studerats i detta arbete kretsar kring Sveriges regerings beslut att införa 
yttre gränskontroller. Den 18:e december 2015 beslutade regeringen detta vilket 
motiverades med argument om stora migrationsströmmar som hotade Sveriges 
välfärd.  !
Studien har genomförts ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där verkligheten 
anses konstrueras genom social interaktion (Berger & Luckmann, 1967). Våra 
grundläggande antaganden om världen betraktas vara beroende av hur vi talar om och 
beskriver verkligheten (ibid.). I den politiska debatten är sättet vi beskriver, och 
argumenterar kring samhällsproblem avgörande för hur vi genom språket konstruerar 
vår verklighetsuppfattning. !
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I debatten som fördes i tidningarna argumenterade journalister och politiker för olika 
åsikter om hur vi bör förhålla oss till problemet och hur det bör hanteras. Genom 
denna debatt beskrivs världen på olika sätt och ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv blir således sociala strukturer verkliga för oss genom sättet verkligheten 
konstrueras.  !
Vi anser det vara intressant att göra en diskursanalys kopplat till detta problem. Ur ett 
sociologiskt perspektiv syftar denna studie till att undersöka hur dessa 
verklighetskonstruktioner sett ut i tidningsdebatten om gränskontroller i Sverige. !!
1.1 Bakgrund 
Nedan redogörs kortfattat om flyktingkrisen som har betydelse för denna studie 
eftersom det låg till grund för de politiska besluten som fattades och således även hur 
debatten fördes kring gränskontroller i Sverige. Vi redogör kort om propositionen, 
lagen och förordningar angående gränskontroller och vad dessa innebär. På så vis 
kontextualiseras problemet som studien koncentreras kring.  !
Konflikter i Mellanöstern har på senare år orsakat stora flyktingströmmar (Sveriges 
Radio, 2015). Kriget i Syrien som skördat en kvarts miljon offer tvingade miljontals 
människor på flykt. Över en miljon asylsökande kom till Europa år 2015 och flera 
EU-toppmöten insattes i hopp om att lösa problemet med de stora 
flyktingströmmarna till EU-länderna. I takt med att flyktingströmmarna fortsatte 
införde EU stärkta kontroller vid unionens gränser och vissa Europeiska länder 
byggde stängsel för att hindra flyktingar att komma in i landet. De stora 
flyktingströmmarna resulterade i att Sverige tog emot rekordmånga flyktingar år 
2015 (ibid.). !
Den 13:e november 2015 utfördes ett antal samordnade terrordåd, där terrorister slog 
till mot flera platser i Parisområdet (Sveriges Television, 2015). Utanför 
nationalarenan Stade de France, under en landskamp i fotboll mellan Frankrike och 
Tyskland, sprängde sig flera självmordsbombare. På öppen gata användes 
automatvapen för att skjuta mot människor på uteserveringar och även där utlöste en 
terrorist en självmordsbomb. I konsertlokalen le Bataclan sköt tre terrorister ihjäl 
konsertbesökare, tog överlevande som gisslan och utlöste en självmordsbomb innan 
franska insatsstyrkan lyckades inta lokalen. I dåden dödades 130 personer och över 
350 personer skadades (ibid.).  !
Sveriges regering skrev propositionen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för 
den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet den 9:e december 2015 
(Prop. 2015/16:67). !
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Det huvudsakliga argumentet i propositionen låg i att migrationsströmmarna har ökat 
till den grad att viktiga samhällsfunktioner såsom boende, skola, sjukvård och 
socialtjänst tar skada av den höga belastningen. Regeringen menade att den rådande 
situationen är sådan att den ur ett vitt perspektiv utgör ett allvarligt hot mot den 
allmänna ordningen och den inre säkerheten i landet (ibid.). !
Lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den 
inre säkerheten i landet trädde i kraft den 21:a december 2015. Den upphör att gälla 
den 21:a december 2018 (SFS 2015:1073). !
Förordningen om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna 
ordningen eller den inre säkerheten i landet, det vill säga de regler som är kopplade 
till lagen, började gälla den 4:e januari 2016 (SFS 2016:723). Förordningen gäller i 
tre månader och kan förlängas efter regeringens bedömning. I skrivande stund har 
förordningen kring id-kontrollerna förlängts till 3:e februari 2017 (Regeringen, 
2016). !!
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att generera förståelse för hur verkligheten konstrueras i 
skriftliga debattartiklar om politik. Syftet kommer att besvaras genom dessa 
frågeställningar: !

1. Vilka typer av argument använder debattörerna i sina artiklar och hur 
bidrar det till konstruktionen av problemet?  

2. Vilka förändringar över tid i sättet att argumentera kan urskiljas? !!
1.3 Avgränsningar 
Lagen och förordningen som beskrivits ovan klubbades igenom den 18:e december 
2015, vilket är beslutet som denna studie kretsar kring. Vi har studerat de politiska 
debattartiklar som under en sexmånadersperiod, tre månader innan och tre månader 
efter beslutet, skrevs om fallet. Enligt Foucault (1993) förändras diskurser över tid.  
Med detta i åtanke valdes en sexmånadersperiod, vilket gav oss möjligheten att se om 
och hur den förändringen såg ut. Samtidigt gav tidsbegränsningen en hanterbar 
mängd artiklar. !
Det empiriska materialet är hämtat från ledare och debattartiklar i de fyra största 
svenska nationella morgon- och dagstidningarna, vilka är Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Aftonbladet och Expressen (TS Mediefakta, 2015).  !!!!!
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1.4 Disposition 
I det första kapitlet introduceras studiens problemområde och varför den är 
sociologiskt relevant. En kort bakgrund beskrivs för att kontextualisera problemet. 
Utifrån problematiseringen görs problemet forskningsbart och studiens syfte och 
frågeställningar presenteras. Slutligen presenteras och motiveras studiens 
avgränsningar. !
Det andra kapitlet redogör för de teorier studiens resultat analyserats och diskuterats 
utifrån. Teorierna som presenteras är beroende av studiens metod eftersom dessa i 
denna studie är tätt sammankopplade. !
I det tredje kapitlet presenteras studiens val av metod, vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter och praktiskt tillvägagångssätt. Forskningsetiska överväganden och 
kvalitetsaspekter av studien redogörs. I kapitlet diskuteras slutligen studiens metod.  !
I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat utifrån materialet som studerats. 
Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna från kapitel ett. !
I det femte kapitlet diskuteras studiens resultat djupare utifrån de teorier som 
presenterats. Frågeställningarna besvaras och förslag på framtida forskning 
presenteras.  !
Arbetsbördan har disponerats jämbördigt oss emellan under processens gång. Arbetet 
med materialet delades upp jämlikt och genomfördes separat eftersom det krävdes 
mycket jobb med varje artikel som studerades. Analysen av materialet har däremot 
genomförts tillsammans genom diskussion av utvalda delar av materialet. 
Textproduktionen delades upp så att David ansvarade för kapitel ett och tre och 
Simon ansvarade för kapitel två och fyra. Diskussionsavsnitten har producerats 
tillsammans och övriga kapitel har, även om textframställningen delades upp, ständigt 
diskuterats oss emellan för att säkerställa kvaliteten.  !!
2. TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan ges en presentation av tidigare forskning inom problemområdet samt de 
teorier som ligger till grund för studiens analys och val av metod. I denna studie är 
teori och metod tätt sammankopplade och i detta kapitel redogörs de teoretiska 
utgångspunkter som är essentiella för studiens genomförande. 
!!!!!!!!
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2.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning har i den här studien använts för att illustrera hur studier av den 
här typen är viktiga ur ett samhällsperspektiv, och  har sedan används för att jämföra 
med resultaten i denna studie i diskussionskapitlet. För att söka efter artiklar 
användes databasen Google Schoolar och sökorden construction, konstruktion, 
media, press, newspaper(s), nyhetstidning(ar), immigrant(s), refugee(s), invandrare 
och flykting(ar). !
Denna studies syfte är att undersöka vilka typer av argument som använts i 
debattartiklar och hur det  bidrar till konstruktion av problemet. Därför lades fokus på 
tidigare forskning som kretsade kring hur människor och grupper konstrueras genom 
språket.  !
Den tidigare forskning som vi fann intressant kan delas in i två teman. Det första 
temat kretsar kring studier om hur språket i nyhetstidningar konstruerar flyktingen 
eller invandraren. Det andra temat kretsar kring begreppet etnicitet, och hur 
människan genom språket delar upp människor i olika grupper. Två artiklar från varje 
tema valdes ut. !
Studien av Bianca-Florentina Cheregi The media construction of anti-immigration 
positions: The discourse on the Romanian immigrants in the British Press (2015) har 
fokus på Storbritannien och dess tre mest lästa tidningar; The Independent, Daily 
Mail och The Guardian. Diskursen som undersöks är rumänska invandrare. 271 
artiklar undersöktes. I studien kom det fram att tidningarna hade olika fokus i 
konstruktionen av den rumänske invandraren. Cheregi (2015) upptäckte att The 
Guardian hade ett stort fokus på invandraren och de ekonomiska konsekvenserna för 
samhället. Daily Mail hade större fokus på kriminalitet och tiggeri. En av Chergis 
slutsatser var att tidningarna porträtterar den rumänske invandraren som ”de” medan 
britterna som ”oss”, vilket skapar en polarisering mellan grupperna. På det viset 
förstärks känslan av utanförskap hos den rumänske invandraren (ibid.). !
Ovanstående är intressant då forskaren haft stort fokus på språket, hur språket formar 
diskursen kring rumänska invandrare. I vår studie, har vi också fokuserat på språket, 
och hur argumenten formar diskursen kring flyktingkris och gränskontroll. !
Forskaren Ylva Brune (1998) forskade om journalistiken kring invandringen 1993, då 
många människor från de forna Jugoslavien tog sig till Sverige. Studiens resultat 
visade att media använde sig av ordval som ”invasion” och ”flyktingström”. Enligt 
Brune (1998) får sådana ord konsekvensen att främlingsfientliga försvarar sina 
handlingar genom att hänvisa till att de försvarar sig mot denna ström eller invasion. 
Brune (1998) skriver vidare att tidningarna sällan tog upp flyktingens perspektiv och 
att stort fokus handlade om hur viktiga Sveriges kontrollåtgärder mot 
”flyktingströmmarna” var (ibid.). !
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Det andra temat av tidigare forskning kretsar kring begreppet etnicitet. Trots att vi i 
vår studie inte har något fokus på någon viss etnicitet, kan den tidigare forskningen 
lyfta fram hur vi konstruerar människor genom att dela upp individer i olika grupper. !
Fredrik Barth (1998) med sin antologi Ethnic Group and Boundaries, har sitt fokus 
på att försöka förstå hur etnicitet konstrueras genom gränsdragningar. En etnisk grupp 
skapas i relation till andra grupper (ibid.). !
Puskás och Åhlund (2013) menar att Barth's antalogi var banbrytande, då Barth 
flyttade fokus från att försöka förstå vad etnicitet är till att förstå hur etnicitet 
konstrueras genom gränsdragningar (ibid.).   !
Puskás och Åhlund (2013), skriver att konstruerandet av etnicitet innebär att skapa 
skillnader mellan olika grupper. Sedan försöker människor hitta en mening, en 
förståelse av skillnaderna mellan grupperna.  Konstruerandet av etnicitet skapar på 
det viset ett motsattsförhållande, en opposition, mellan ”vi” och ”dem”. ”Vi” är en 
föreställd sammanflätad, sociokulturell och homogen politisk enhet som definieras 
som nationen och dess invånare som är i majoritet (ibid.).  !
Puskás och Åhlund (2013) skriver vidare att det därför är angeläget att studera 
etnicitet i förhållande till nationen och nationens majoritetsbefolkning. Vidare skriver 
Puskás och Åhlund (2013), som refererar till Thomas Hylland Eriksen, hur etniska 
grupper kan definieras. Etniska grupper kan således definieras genom sina relationer 
till andra grupper, den ger sig till känna som gränser och gränsen själv är en produkt 
med olika betydelser som kan ändras efter hand, med tiden (ibid.). !!
2.2 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionismen presenteras här utifrån Berger och Luckmanns (1967) teori 
eftersom de var pionjärer för detta perspektiv att betrakta världen. Social-
konstruktionismen har legat till grund för studiens vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter och sättet att betrakta verklighetens beskaffenhet vilket genomsyrar 
arbetets teoretiska referensram. Denna teori är väsentlig som utgångspunkt för att 
förstå de begrepp som senare presenteras i detta kapitel och hur de använts i denna 
studie. !
Enligt Berger och Luckmann (1967) skapar och formar människan det mänskliga 
samhället tillsammans, med sociokulturella och psykologiska formationer. Ingen av 
dessa formationer kan förklaras med biologiska faktorer, som begränsas till det yttre 
av de aktiviteter som människan skapar. Det är svårt för en människa att utvecklas till 
en människa om denne är isolerad, lika svårt är det för en människa i isolation att 
utveckla ett samhälle. Människan och dess mänsklighet är oupplösligt sammanflätat 
med samhället (ibid.).  !
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Berger och Luckmann (1967) menar vidare att det finns en social ordning som är en 
produkt av vår mänskliga aktivitet. Den sociala ordningen produceras av människan 
genom en pågående och ständig externalisering. Vidare kan den sociala ordningen till 
exempel kopplas till kunskap. Den sociala ordningen bestämmer vilken kunskap som 
är mer sann än annan (ibid.).  !
All mänsklig aktivitet kan bli habitualiserade. Vilken handling som helst som 
upprepas tillräckligt frekvent, formas till mönster (ibid.). !

”Habitualized actions, of course, retain their meaningful character for the 
individual although the meanings involved become embedded as routines in his 
general stock of knowledge, taken for granted by him and at hand for his projects 
into the future” (Berger & Luckmann, 1967, s. 52) !

Som en följd av habitualiseringen behöver människan inte definiera varje situation 
om och om igen. !
Socialkonstruktionismen använder även begreppet institutionalisering, vilket uppstår 
när ömsesidiga typifieringar av habitualiserade handlingar genomförs av flera 
personer i en grupp (Berger & Luckmann, 1967). Till exempel om politiker 
argumenterar för att invandring är problemet bakom allt och upprepar detta 
tillräckligt, kan denna argumentation bli en del av gruppens förråd av kunskap, som 
gruppen tar för givet. Idén om, och argumentationen kring att invandringen är 
problemet bakom allt har då blivit habitualiserat och en institutionalisering inom 
gruppen som säger detta.  !
En vanlig kritik till det socialkonstruktionistiska perspektivet, är att konsekvensen av 
socialkonstruktionistiskt tänkande innebär att ingenting egentligen inte finns då 
allting är socialt konstruerat. Det innebär till exempel att den nation vi lever i, i vårt 
fall Sverige, inte finns objektivt. Emellertid avfärdar socialkonstruktionismen denna 
kritik, som illustreras av följande citat; !

”Society is a human product. Society is an objective reality. Man is a social 
product. It may also be evident that an analysis of the social world that leaves out 
any one of these three moments will be distortive” (Berger & Luckmann, 1967, s.
55) !

Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är 
en social produkt. Detta går att tolka som att den nation vi lever i, Sverige, finns 
objektivt. Utifrån denna tolkning är idén om Sverige påhittad av människan, genom 
att människan har externaliserat denna idé genom varandra. Med andra ord; Sverige 
som nation existerar objektivt, men idén om Sverige är dock socialt konstruerad. !
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För denna studie är de socialkonstruktionistiska antaganden om världen högst 
relevanta eftersom de påverkar sättet språket formar vår verklighetsuppfattning. I 
argumentationer om gränskontroller som studerats i denna studie bidrar texterna till 
att definiera verkligheten på olika sätt och påverkar sedermera den omvärlds-
uppfattning som exempelvis politiska beslut fattas utifrån. Den språkliga 
dimensionen av verklighetskonstruktioner har utifrån detta utvecklats av flera 
teoretiker vilka vi nedan ska redogöra för. !
Sammanfattningsvis är människan och samhället sammanflätat. Genom mänsklig 
aktivitet skapas sociala ordningar, som påverkar till exempel syn på kunskap, vad 
som anses vara mer sant och mindre sant. Centrala begrepp inom social-
konstruktionismen är bland annat social ordning, habitualisering, typifiering och 
institutionalisering. !
I nästa kapitel kommer olika teorier om diskurser att beskrivas. Likt 
socialkonstruktionism konstrueras människans kunskaper enligt dessa teorier inom 
samhällets ramar. Samhället påverkar individen och individen påverkar samhället. 
Samhällets ramar kallas för diskurs. Diskursen dirigerar vad som får och inte får 
sägas, genom så kallade kunskapsregimer. Därför anser vi att diskurs som teoretiskt 
begrepp är en väsentlig påbyggnad av vår teoretiska referensram. Vi anser att 
socialkonstruktionismen och diskursbegreppen går hand i hand. !!
2.3 Diskurs som teoretiskt begrepp 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är diskurs ett omtvistat begrepp och har 
ingen entydig definition. Definitionerna skiljer sig i fråga om vad diskurs betyder och 
vad det omfattar (ibid.). En förenklad definition, som på ett sätt fångar en liten, likväl 
en väsentlig del av begreppet diskurs är följande; !

”… diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7) !

Denna studies teoretiska utgångspunkt angående begreppet diskurs är framför allt 
baserad på teoretikerna Michel Foucault, Norman Fairclough, Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe samt Derrida. Diskursbegreppet kommer nedan utifrån dessa 
förklaras teoretiskt eftersom de med sina olika inslag haft betydelse för studiens 
metodval och analys.  !!!!!!!!
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2.4 Diskursens påverkan på sanning och kunskap 
Enligt Börjesson (2003) lär Foucault vara den som närmast förknippas med begreppet 
diskurs. Som en vidareutveckling av det socialkonstruktionistiska perspektivet menar 
Foucault att människans kunskap inte är en objektiv spegling av verkligheten. 
Foucault menar att kunskap konstrueras inom diskurser. Inom dessa diskurser finns 
kunskapsregimer som deklarerar vad som är sanning och osanning. Inom diskursen 
finns det påståenden som det inte går att tala om, dessa påståenden skulle inte 
accepteras som förnuftiga (ibid.).  !
Foucault (1993) menar att det inte finns en sanning kring verklighetens natur och 
därför är det lönlöst att söka efter en sådan sanning. Det vi som individer kan göra är 
att studera de rådande diskurser för att förklara och tolka en del av verkligheten, 
utifrån de diskurser som vi själva är en del av (ibid.). Foucaults syn på verklighetens 
beskaffenhet är att det bara går att finna alternativa tolkningar och idéer om 
verkligheten (Thomassen, 2007).  !
Foucaults syn på sanning kan också ses utifrån ett socialtkonstruktionistiskt 
perspektiv; diskursen är socialt konstruerad, diskursen formas av människor och 
diskursen formar människor, vilket påminner om den dialektiska synen mellan 
människan och samhället som socialkonstruktionismen utgår ifrån (Berger & 
Luckmann, 1967).  !
Michel Foucault (1993) menar att det finns regler som är kopplade till diskursen och 
som kontrolleras genom en utestängningsprocess. Det fungerar som olika 
maktpraktiker, där vissa institutioner och människor har i större utsträckning, 
företräde att representera sanningen, medan andra individer utestängs. De som 
utesluts, deras ord, väger inte lika tungt som de med företräde till sanningen 
(Foucault, 1993). Dessa regler, som kan förstås som en utveckling av Berger och 
Luckmanns (1967) idé om social ordning, delas in i tre olika teman. Var och en av 
dessa beskrivs mer utförligt här nedan;  !
Foucault (1993) kallar en regel för det förbjudna ordet. Förbudet innebär att 
människor inte får säga allt, det går inte att prata om vad som helst när som helst. 
Slutligen får inte vem som helst prata om vad som helst. De som får tala om saker, är 
de med makt. Såsom politiker och ansedda akademiker. Dessa förbud är hårdare i 
vissa diskurser, Foucault syftar framför allt på diskurser om sexualitet och politik 
(ibid.). !
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Den andra regeln, eller utestängningsprocessen, kallas för avskiljandet av vansinne. 
Foucault menar att ”dåren” har blivit bemött på ett särskilt sätt i alla tider. Dårens 
yttrande har varit obefintliga och vars tal inte ägt någon sanning i vissa diskurser, i 
andra tider och diskursen har dåren tvärtom, setts som vis och har accepterats att 
komma till uttryck, vars yttrande setts som alternativa sanningar. Dagens diskurs 
består av ett kunskapssystem där psykologer, läkare och terapeuter har 
tolkningsföreträde, i syfte att behandla eller bota den vansinniga (Foucault, 1993). I 
den här studien kan den här utestängningsprocessen vara intressant för hur vissa 
åsikter ryms inom diskursen och andra inte. !
Den sista regeln, eller utestängningsprocessen, kallas för viljan till sanning. Det är det 
system av institutioner som hanterar motsättningen mellan det sanna och falska i en 
diskurs. Foucault menar att dessa system av institutioner fungerar som en tvingande 
makt, och dess vilja till sanning fungerar som ett utestängningsprocess där viss 
kunskap anses som sann och annan kunskap som falsk (Foucault, 1993).  !
Detta kopplar vi till de socialkonstruktionistiska begreppen social ordning och 
institutionalisering, där en social ordning produceras och upprätthålls genom en 
ständig externalisering av institutionaliserade kunskaper, som sedan dirigerar vilken 
kunskap som är mer sann än annan (Berger & Luckmann, 1967).  !
Enligt Foucault (1993) kan sanningen förstås genom historien då sanningen baseras 
på etablerade kunskaper i samhället. Det finns olika etablerade tekniker för 
kunskapsinhämtning där vissa personer blir kunskapssubjekt som har en funktion att 
bekräfta eller dementera olika typer av sanningar. Dessa bekräftade, verifierade 
sanningar, ses som den sanna kunskapen och förlitar sig på institutionellt stöd för att 
få legitimitet. Denna vilja till sanning strävar efter att finna den sanna diskursen och 
ses således som en utestängningsprocess som utövar makt över diskurser (ibid.).  !
Denna process kan ses som intressant i denna studie för att se vilken eller vilka 
sanningar som ledarskribenterna och debattörerna lägger vikten på. Skribenterna kan 
ses som kunskapssubjekt, det vill säga de med makt över diskursen, och genom att 
analysera deras argument är det möjligt att skönja de sanningar som ses som mer sant 
inom diskursen. Vissa argument kan även härledas till andra kunskapssubjekt som 
verifierar sanningen, till exempel om argumenten underbyggs med fakta från statens 
offentliga utredningar eller statistiska centralbyrån. På så vis kan vissa utvalda 
sanningar etableras och vidare konstrueras en verklighet baserat på dessa.  !
De ovanstående tre utestängningsprocesserna är tätt sammankopplade, det förbjudna 
ordet och avskiljandet av vansinne är beroende av viljan till sanning som verifierar 
sanningen inom diskurserna. Dessa tre teman förklarar de kunskapsregimer som styr 
sanningen inom diskursen och visar på kopplingen mellan makt och vetande. Denna 
koppling kan förstås utifrån den socialkonstruktionistiska tanken om hur verkligheten 
är beskaffad och påverkar alltså sättet vi ser på omvärlden.  !
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Även om Foucault är den som främst förknippas med begreppet diskurs och är den 
som utvecklade begreppet måste vi även lyfta in andra, för den här studien, viktiga 
teoretiker vars bidrag givit ytterligare dimensioner för analysen. !!
2.5 Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
Faircloughs kritiska diskursanalys är ett sätt att betrakta diskurser som baseras på 
Foucaults uppfattning att diskurser påverkar maktförhållanden (Watt Boolsen, 2007). 
Genom diskurser bildas normer där underförstådda rätt och fel gör att uppfattningar 
av vad som anses vara normalt ställs mot det som anses vara avvikande (Foucault, 
1993). På så vis skapas skiktningar som gör att sociala maktfördelningar kan 
produceras och reproduceras.  !
Dessa maktförhållanden har, med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys, 
granskats i denna studie. Maktförhållanden kan dels synas genom att studera vilka 
som får komma till tals i en given diskurs, men också genom att analysera vilka 
sociala strukturer som skapas och befästs genom språket (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). !
Fairclough presenterar en diskursmodell som består av tre dimensioner; den textuella 
dimensionen, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken (Watt Boolsen, 
2007). Den textuella dimensionen består av empirisk data, alltså det urval av texter 
som gjorts. Den diskursiva praktiken handlar om på vilka sätt texten är producerad, 
hur den konsumeras och i under vilka omständigheter. Till den diskursiva praktiken 
går  det alltså att t.ex. knyta andra diskurser som löper in i varandra för att förstå hur 
det för läsaren blir en begriplig text som konstruerar någon slags mening.  !
Inom ramen för diskursen invandring är det möjligt att sätta andra diskurser om t.ex. 
rasism, islamofobi eller nationalism som till synes ligger väldigt nära varandra. 
Problem kan då uppstå när olika diskurser överlappar varandra vilket bidrar till att 
begreppen blir tvetydiga och svårbegripliga, vilket i sin tur får konsekvenser för hur 
sociala maktförhållanden konstrueras genom dessa diskurser. Detta sker samtidigt 
inom den tredje dimensionen, den sociala praktiken, som är den kontext som ramar in 
den kommunikativa verksamheten i historiska, kulturella och sociala strukturer 
(ibid.). !!!
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2.6 Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori 
Laclau och Mouffes diskursteori syftar till att belysa hur det sociala fältet fungerar 
som en väv av betydelsebildningsprocesser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Likt Focault och Fairclough menar de att verkligheten konstrueras genom 
språkbruket men lägger ett annat fokus på hur olika konventioner tävlar om 
betydelsebildningen av olika sociala fenomen. Genom diskurser tävlar alltså olika 
traditioner om att fastställa betydelsen av olika fenomen. Detta kallar de den 
diskursiva kampen (Forkby, 2007). Den diskursiva kampen är de processer som avgör 
hur vår verklighet konstrueras genom att vissa betydelsebildningar blir 
konventionaliserade och således uppfattas som naturliga (ibid.).  !
Genom detta resonemang finner vi en hegemoni inom de diskursiva praktikerna som 
konstrueras genom dessa processer. Det innebär att vissa betydelsebildningar kommer 
att dominera andra och på så sätt underförstått ha ett större anspråk på sanningen. 
Dessa sanningsanspråk är vad Laclau och Mouffe menar är av särskilt intresse att 
studera. Problemet med denna hegemoni är att den implicerar maktförhållanden där 
den dominerande positionen strävar efter att bevara sin överordnade position 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   !!
2.7 Dekonstruktion 
Då utgångspunkten i studien är att språket ses som en social konstruktion och att det 
är språket i textformat som kommer att analyseras, är begreppet dekonstruktion 
relevant att använda i detta sammanhang.   !
Begreppet dekonstruktion kommer från den fransk-algeriska filosofen Jacques 
Derrida. Ordet dekonstruktion syftar på både de-struere, som betyder bryta ned och 
con-struere, som betyder bygga upp (Thomassen, 2007). Ändamålet med 
dekonstruktion är att plocka isär texter och begrepp för att se hur de är uppbyggda, 
vad de är uppbyggda av och i vilken kontext de byggts upp i.  !
Genom dekonstruktion dras ord och formuleringar fram som läsaren inte genast 
lägger märke till (Thomassen, 2007). Sedan vänds och vrids orden för att på så vis 
undersöka släktskap med andra ord och vilka associationer som skapas. Genom detta 
utmanas textens gränser och dolda mönster och motsättningar lyfts fram. Med detta 
visar Derrida att texten kan tolkas på flera olika sätt. Derrida menar att det inte finns 
någon bestämd sanning i texter, utan i texter finns det snarare olika idéer och 
alternativa tolkningar av verkligheten (ibid.). !
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är dekonstruktion en utgångspunkt där det 
undersöks vad texten ger sig ut för att säga och vad den säger. Med hjälp av 
dekonstruktion undersöks även det som inte sägs i texten eller vad som utesluts 
genom brukandet av textens begrepp. En dekonstruktion av läsningen avslöjar textens 
inbäddade hierarkier och synliggör de binära kontraster som finns i våra tankar och 
språk. De binära kontrasterna kan förstås som orden och begreppens antonymer, det 
vill säga motsatsord (ibid.).  !
Till exempel om svenskar beskrivs som trevliga och stabila, utgår vi från att det finns 
människor och grupper som besitter de motsatta egenskaperna, som då är otrevliga 
och labila. Genom att undersöka frånvaron av ord genom att reflektera över ordens 
binära kontraster, synliggörs dolda påståenden av den andra, det vill säga det som inte 
nämns (Kvale & Brinkmann, 2014). !
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är diskursanalytikern alltid förankrad i 
en eller annan diskursiv strukturering. Det finns inget hopp om att diskursanalytikern 
ska kunna gå ut, utanför rådande diskurser och säga någonting om sanningen. Därför 
ses dekonstruktion som ett logiskt verktyg inom diskursanalysen (ibid.). !

”Dekonstruktionens arbete verkar inte på strukturerna utifrån. Det är bara möjligt 
och effektivt, koordinerar bara sina angrepp, i den mån det äger rum inuti dess 
strukturer (Derrida, 1970 s. 73)” !!

2.8 Sammanfattning  
Berger och Luckmanns (1967) socialkonstruktionistiska teori utgör en viktig 
grundpelare i denna studie. Socialkonstruktionismen handlar kortfattat om att våra 
uppfattningar om världen grundar sig på sociala konstruktioner genom våra sätt att 
interagera med varandra. Utifrån detta perspektiv anses språket påverka hur dessa 
verklighetsuppfattningar etableras. Denna syn på språk har präglat denna studie och 
genomsyrat arbetet i valet av andra teorier och metod. !
Vidare har begreppet diskurs utvecklats av flera teoretiker som på olika sätt bidragit 
med intressanta inslag som varit viktiga för den här studien. Den gemensamma 
nämnaren som varit av särskilt intresse i denna studie är att det inom diskurser finns 
olika aspekter av makt och sociala strukturer som formar och formas av samhället. 
Utifrån studiens syfte att undersöka hur verkligheten konstrueras har dessa aspekter 
ur ett sociologiskt perspektiv varit intressanta att undersöka.  !
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Kortfattat handlar dekonstruktion om att bryta ned texter och att vrida och vända på 
ord för att undersöka vad texten utgör sig för att säga och vad den säger. Genom 
dekonstruktion undersöks även vad texten inte säger. Detta kan genomföras genom 
att reflektera över ordens binära kontraster. Ett syfte med dekonstruktion är att 
synliggöra dolda hierarkier som finns inbäddade i människans tankar och språk. 
Derrida (1970) menar att texter inte gör anspråk på någon form av sanning, utan 
texten visar endast på att det finns olika alternativa idéer och tolkningar av 
verkligheten. !!
3. METOD 
I det här kapitlet presenteras de vetenskapliga utgångspunkter, metodval, praktiskt 
tillvägagångssätt, kvalitetsaspekter och forskningsetiska överväganden som påverkat 
studien. Diskursanalys som metod utvecklas utifrån föregående kapitel. Till sist förs 
en diskussion om eventuella problem med studiens metod. !
3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter !
3.1.1 Ontologi och epistemologi 
Studiens ontologi och epistemologi är avgörande för karaktären på arbetet och är 
grundläggande för utförandet och resultatet. Ontologi syftar till verklighetens 
beskaffenhet och epistemologi syftar till synen på kunskap (Gustavsson, 2004). Den 
här studien har genomsyrats av ett socialkonstruktionistiskt sätt att betrakta dessa 
frågor. Det innebär att den ontologiska grunden bygger på att verkligheten är socialt 
konstruerad. Detta kan ställas i kontrast mot den ontologiska realismen där 
omvärlden anses vara objektiv och alltså oberoende av subjektiva uppfattningar, samt 
idealismen vars ontologi baseras på subjektivitet och förankras i perspektiv- och 
positionsbundenhet (ibid.).  !
Denna studies syfte är att undersöka hur verkligheten konstrueras genom  
debattartiklar om politik och studien har haft en utgångspunkt i en 
socialkonstruktionistisk ontologi. Genom den vetenskapsteoretiska utgångspunkten 
betraktas språket som ett socialt fenomen varigenom verkligheten konstrueras.  !
Hade utgångspunkten varit en ontologisk realism hade det inneburit att språket 
betraktats som en avbild av en objektiv verklighet, vilket innebär att verkligheten 
överhuvudtaget inte kan konstrueras genom språket. Denna ansats anser vi vara 
begränsad eftersom vårt intresse och fokus är hur människan använder språket som 
verktyg för att göra världen begriplig. En ontologisk idealism hade inneburit att vår 
studies fokus borde riktats på individernas upplevda verklighet, vilket inte är fallet. 
En socialkonstruktionistisk ontologi har alltså genomsyrat denna studie och präglat 
utformandet av den.  !
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En positivistisk epistemologi förknippas med realism och objektivism och 
interpretativismen förknippas med idealism och subjektivism. Epistemologiskt är 
utgångspunkten i denna studie i enighet med socialkonstruktionismen att kunskap 
bildas genom sociala överenskommelser. Utifrån detta har syftet med studien 
utformats för att undersöka hur debattartiklarna konstruerar verkligheten. Detta 
förutsätter att synen på språket är att det spelar en central roll för hur kunskap 
genereras. Vedertagna sanningar och fenomen är således beroende av hur vi talar om 
dem, vilket innebär att de formar och omformas av omvärlden (Berger & Luckmann, 
1967). Just denna process är speciellt intressant för oss i denna studie och är vad 
studien syftar till att undersöka. Ett epistemologiskt avstamp i social-
konstruktionismen har på så vis påverkat studiens genomförande.  !
3.1.2 Induktion och deduktion 
Ett ställningstagande forskaren gör i forskningsprocessen är huruvida arbetet sker 
deduktivt eller induktivt. Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att forskningen 
bedrivs efter hypoteser där tidigare forskning och teorier står som grund för det som 
avses att undersökas. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att den insamlade 
empirin styr forskningsprocessen och teorin genereras utifrån den (Thomassen, 
2007).  !
I den här studien har ett induktivt tillvägagångssätt applicerats eftersom inga 
hypoteser har prövats. Analysarbetet har istället utgått från det empiriska materialet 
och på så vis har resultaten genererats utan att utgå från tidigare forskning eller 
förutbestämda teser. Inför arbetet ville vi behålla våra våra möjligheter att själva tolka 
resultatet utan att vara låsta i teorier vi valt innan. Studien har däremot utgått från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket påverkat arbetets karaktär på det vis att vi 
betraktat materialet utifrån denna teoretiska bakgrund, men detta har använts som ett 
perspektiv snarare än en teori vi testat hypotetiskt på det empiriska materialet. !
3.1.3 Kvalitativ metod  
Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats har 
använts eftersom syftet varit att generera förståelse för det valda problemområdet. 
Användandet av en kvalitativ metod är mer lämplig när studien avser bidra med just 
förståelse för det undersökta fenomenet, medan en kvantitativ metod lämpar sig 
bättre när forskaren istället vill finna förklaringsmodeller (Gustavsson, 2004). Med en 
ontologisk och epistemologisk utgångspunkt i att verkligheten betraktas som socialt 
konstruerad har vi valt en kvalitativ metod för att det är det bästa sättet att kunna 
undersöka, tolka och analysera hur verklighetskonstruktioner äger rum i diskurser 
(ibid.).  !
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Hade studiens intresse varit att istället t.ex. undersöka vilka ord som förekommer 
mest frekvent i diskursen hade kvantitativ metod varit mer lämpad eftersom intresset 
då hade varit att mäta något som betraktats vara objektivt. Den här studien syftar till 
att tolka och analysera hur texterna bidrar till verklighetskonstruktionen, snarare än 
observera mätbara variabler, vilket gör att en kvalitativ metod varit bäst lämpad för 
att uppfylla studiens syfte.  !!
3.2 Diskursanalys 
I denna studie har diskursanalys använts som metod för att undersöka det valda 
problemområdet. Diskursanalys är en metod som baseras på utgångspunkten att 
verkligheten formas och förändras genom social interaktion (Kvale & Brinkmann, 
2014). Således förutsätter diskursanalysen som metod att språket inte kan betraktas 
som ett objektivt verktyg att beskriva verkligheten, utan språket bör förstås som ett 
fenomen som bidrar till den sociala konstruktionen av verkligheten. Detta 
överensstämmer väl med de ontologiska och epistemologiska utgångspunkter samt 
syftet med denna studie.  !
Genom diskursanalys avser forskaren belysa språket och språkbrukets väsentliga roll 
för produktionen, reproduktionen och föränderligheten av den sociala verkligheten. 
En diskurs syftar till människans bestämda sätt att beskriva och förstå utsnitt av 
världen (Watt Boolsen, 2007). Genom språkbruket skapas normer som utgör en viktig 
beståndsdel för mänskliga beteenden (ibid.). Diskursen kring olika samhälleliga 
fenomen spelar således en avgörande roll för hur vi betraktar och förhåller oss till 
dessa.  !
Genom att använda diskursanalys som metod innebär det att metoden och teorin är 
sammanflätade med varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det blir på så vis 
problematiskt att applicera en diskursanalytisk metod om inte vissa teoretiska 
förutsättningar uppfylls. De ontologiska och epistemologiska antaganden forskaren 
måste grunda studien på kräver ett stringent förhållande mellan metod och teori vilket 
innebär att diskurser måste förstås som en social interaktion med medföljande 
konsekvenser.  !
Varje diskurs utgår från kontexter, och vad och hur det talas om olika fenomen 
påverkas av en historisk, kulturell och social kontext (Watt Boolsen, 2007). Samtidigt 
påverkar diskurser uppfattningar av verkligheten genom att språket både tilldelar och 
utesluter egenskaper hos de omtalade fenomenen i användandet av det (Foucault, 
1993). Det innebär att det alltså finns ett dialektiskt förhållande däremellan som är av 
intresse i en diskursanalys. Det är i just denna process som verklighetskonstruktionen 
ständigt äger rum, vilket är studiens syfte att undersöka. Det som är intressant är 
alltså inte vilka bakomliggande faktorer eller motiv som kan urskiljas från en text 
utan snarare vilka konsekvenser den får för skapandet av den sociala verkligheten 
(Kvale & Brinkmann, 2014).  !

!16



Genom att studera diskurser är det som forskare viktigt att förstå att samtidigt som 
man ämnar ställa sig utanför diskursen och analysera den genom metod och teori, 
alltid själv utgår från bestämda diskurser i sin analys (Foucault, 1993). En analys som 
inte bottnar i de diskurser som analyseras är alltså omöjlig att genomföra. Målet med 
diskursanalysen bör vara att bidra med tolkningar och förståelse över vilka 
konsekvenser diskursen får för den sociala konstruktionen av verkligheten. På så sätt 
blir den sociala verkligheten mer begriplig på ett överliggande plan.  !
Eftersom Foucault (1993) menar att det inte finns en sanning om verklighetens 
beskaffenhet är det just genom diskursanalys mer angeläget att försöka förstå vilka 
konsekvenser en diskurs får för våra subjektiva uppfattningar i förhållande till den 
sociala interaktionen. Sanningsanspråket är alltså inte av samma väsentliga intresse 
som ur ett positivistiskt perspektiv. !
Eftersom diskursanalys utgår från att språket och språkbruket bidrar till skapandet av 
identiteter och sociala relationer, och inte kan betraktas som en neutral avbild av 
verkligheten ligger det i linje med att utgå från ett socialkonstruktionistiskt synsätt 
vilket vi gjort i denna studie. Syftet blir på så vis inte att försöka finna någon 
allmängiltig sanning om förhållanden i omvärlden, vilket kan vara fallet om studien 
utgår från andra vetenskapsteoretiska grunder, utan snarare att förstå språkets 
begränsningar och vilka följder det får för våra grundläggande antaganden om 
världen.  !!
3.3 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Faircloughs kritiska diskursanalys är en analysmetod vi har kommit att använda 
eftersom den utgår från en samhällskritisk utgångspunkt där forskaren intresserar sig 
för de maktförhållanden som skapas i diskursiva praktiker. Den kritiska 
utgångspunkten innebär att forskaren genom diskursanalysen avser syna de 
missförhållanden som rådande maktförhållanden innebär för vissa sociala grupper 
(Fairclough, 2003).  !
Fairclough (2003) menar att sociala ojämlikheter konstrueras av diskursiva praktiker 
och att det därför viktigt att försöka förstå förhållandet mellan språkbruket, 
maktförhållanden och hegemoni.  !
Utifrån den utgångspunkten har vår ambition varit att granska den diskursiva 
praktiken om gränskontroller för att se hur dessa maktförhållanden konstrueras 
genom språket.  !!!
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3.4 Laclau och Mouffes diskursteori 
I en politisk diskurs är den diskursiva kampen vi beskrivit i teoriavsnittet central. Den 
bygger inte enbart på att definiera sociala fenomen, utan även hur vi ska förhålla oss 
till dem. Även om målet med politiska debatter ofta i huvudsak är att argumentera för 
hur världen borde se ut implicerar det ett sätt att beskriva världen som den ser ut idag. 
Genom att applicera Laclau och Mouffes diskursteori på denna studie har vi kunnat 
studera hur dessa processer sett ut i olika politiska argumentationer och hur de gör 
anspråk på betydelsebildningen av fenomenet och vad som ryms inom diskursen. Att 
undersöka den diskursiva kampen har varit ett sätt för oss att studera hur olika 
argumentationer tävlar om att definiera problemet samt hur dessa förändrats över 
tiden.  !!
3.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de val vi gjort under arbetsprocessen 
och hur dessa påverkat studien från insamling och urval av material, vilka verktyg vi 
använt för att bearbeta materialet och hur resultaten presenterats.  !
3.5.1 Insamling och urval av material 
Utifrån ett gemensamt intresse för politiken och språket kunde ett problemområde 
identifierats som vi båda fann intressant. Vi konstaterade dock snabbt att det finns en 
stor mängd olika sätt att undersöka språkets betydelse för politiska diskussioner. Våra 
val av den specifika diskursen gränskontroller, och valet av tidningar som forum 
bottnade i att göra problemet forskningsbart. !
Innan arbetet med den här studien började läste vi ett antal teori- och metodböcker 
om diskurser och diskursanalys för att utveckla en teoretisk kunskap som vi senare 
kunde praktisera. Vi insåg därav att problemområdet måste avgränsas på flera sätt.  !
Vi valde att fokusera på debatten om gränskontroller i Sverige eftersom det var ett 
ämne som vi visste var omdebatterat vilket innebar att det inte fanns brist på material. 
Diskursen upplevde vi ändå vara både tydlig, viktig ur ett samhällsperspektiv och 
aktuell. Vi valde att undersöka hur det skrivits om gränskontroller i just tidningar 
eftersom empirin på så vis blev lättillgänglig för oss, i och med att det fanns 
publicerade, offentliga artiklar att läsa och arbeta med.  !
För att finna materialet sökte vi efter artiklar i databasen Mediearkivet Retriever med 
hjälp av en bibliotekarie på Linköpings Universitet. Sökorden som användes var 
gränskontroll, gränskontroller, id-kontroll, id-kontroller, flyktingkris och flykting-
kriser. Utifrån sökningen avgränsades materialet till debattartiklar och ledare 
eftersom det i den typen av texter sker en argumentation kring problemet, snarare än 
en objektiv rapportering av saker som ägt rum, vilket var det vi ville undersöka.  !
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Vi fokuserade på de största nationella tidningarna vars räckvidd är störst vilket vi 
ansåg gav en viss tyngd till artiklarna. Artiklarna är alltså publicerade i Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet eller Expressen. Ytterligare avgränsningar 
gjordes utifrån en tidsaspekt. Vi fann det intressant att se om diskursen på något sätt 
förändrades från före till efter beslutet om svenska gränskontroller och valde därför 
artiklar som publicerades under en period om sex månader. Det totala antalet artiklar 
blev då 60, vilket vi ansåg vara en för syftet rimlig mängd.  !
3.5.2 Analysverktyg 
För att bearbeta och bryta ner materialet använde vi oss av argumentationsanalys. 
Argumentationsanalys är i grunden ett filosofiskt verktyg för att bryta ner 
argumentationer för att kunna bedöma styrkan och svagheten i argumenten 
(Björnsson, Kihlblom & Ullholm, 2009). Eftersom vår studies syfte inte är att 
bedöma styrkan i argumenten har vi istället använt argumentationsanalys som ett 
verktyg för att på ett tydligt sätt bryta ner texten och göra den enklare att tolka och 
kategorisera. Vi upplevde att vi på så vis kunde komma runt stilistiska grepp i 
texterna och fokusera på de faktiska argumenten i texten. !
Genom att använda argumentationsanalys bryts argumenten ner i pro- och 
contraargument. Proargument är argument som talar för tesen och contraargument 
talar mot tesen (ibid.). Denna strategi användes för att undersöka likheter och 
skillnader i hur argumentationerna såg ut för att vidare kunna tolka hur det bidrar till 
att konstruera problemet. Exempel på hur vi konkret arbetade med texterna finns i 
bilaga 1. !
För att sedan tolka materialet användes diskursanalys som metod. Materialet 
analyserades genom att identifiera olika mönster i argumentationerna och hur det 
genom diskursen bidrar till att konstruera problemet på olika sätt. Detta gjordes 
genom att se hur det i artiklarna fördes en diskursiv kamp där språket används för att 
definiera problemet. Genom att studera hur problemet på olika sätt definieras i 
artiklarna gjordes de analyser och tolkningar kring hur verkligheten konstrueras 
vilket låg till grund för studiens resultat. Samtidigt studerades materialet ur ett kritiskt 
diskursanalytiskt perspektiv för att se vilka sociala strukturer som skapas och befästs 
genom diskursen. !
3.5.3 Resultatredovisning 
Studiens resultat har presenterats efter de frågeställningar som formulerades. I 
resultatet har citat använts för att tydliggöra vad som legat till grund för studiens 
resultat och hur det framkommit. Av de 60 artiklar som analyserats har alla inte 
återgetts i resultatet. Dock har alla artiklar varit relevanta för resultatet, eftersom de 
visat på de tendenser och mönster i argumenten som presenterats i resultatet.  !!!!
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3.6 Kvalitetsaspekter 
För att säkerställa en studies kvalitet är det vanligt att inom vetenskapen tala om 
begreppen reliabilitet och validitet mot vilka studiens pålitlighet kan bedömas. Enligt 
Gustavsson (2004) kan reliabilitet definieras som; i vilken grad ett mät-
tillvägagångssätt frambringar samma resultat vid upprepade mätningar. Till exempel 
om vi använder oss av en våg för att väga en kropp ska vågen visa samma resultat 
varje gång den kroppen vägs. Visar den samma resultat varje gång anses mät-
tillvägagångssättet vara reliabelt och bör då betraktas vara pålitligt. Det sistnämnda är 
ett exempel på kvantitativ forskning, eftersom det mäter något som anses vara 
objektivt.  !
Inom samhällsvetenskaplig forskning kommer upprepade mätningar av samma objekt 
aldrig ge precis samma resultat (Gustavsson, 2004). Istället för reliabilitet kan ordet 
trovärdighet användas inom den kvalitativa forskningsgrenen, vilket syftar till 
bedömningen av studiens pålitlighet genom metodvalet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Ett stringent förhållande mellan teori och metod stärker trovärdigheten i en studie 
med socialkonstruktionistisk grund (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), och är efter 
den devis denna studie bedrivits.  !
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) härstammar validitet i vanligt språkbruk, till 
sanningen, korrektheten och styrkan i ett yttrande. Inom samhällsvetenskapen har 
validitet kommit att handla om metoden undersöker det den är avsedd att undersöka. 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet även bottnar i att forskaren är kritisk 
till sin egen analys. Forskaren ska spela djävulens advokat inför sitt eget resultat. Det 
finns inga ofelbara beslutsregler i hur forskaren fastslår validiteten i kvalitativ 
forskning. Forskarens angreppssätt blir istället att analysera de källor till möjliga 
förvrängningar som kan göra kvalitativa tolkningar och observationer ogiltiga (Kvale 
& Brinkmann, 2014). För att stärka tillförlitligheten i våra resultat har vi kontinuerligt 
diskuterat våra analyser oss emellan för att undvika bias och kontrollera om det 
funnits alternativa förklaringar.  !
Som forskare med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv finns det en förståelse kring 
att reliabiliteten inte kommer vara särskilt hög eftersom den grundar sig i ett 
positivistiskt sätt att se på vetenskapen. Om en annan forskare gör ett upprepat försök 
att genomföra våra studier kommer det troligtvis inte generera i exakt samma resultat. 
Resultatet påverkas av forskarens verklighetsuppfattning som är färgad av dennes 
sociala kontext och sociala position (Berger & Luckmann, 1967). Denna studie bör 
således betraktas som en version av hur världen kan beskrivas. !
När det kommer till validiteten i vår studie, kan den förstärkas genom att vi är 
kritiska till använda källor och vårt resultat. Resultatet står i direkt paritet till det 
valda materialet och detta är också det enda vi avser säga någonting om. 
Överförbarheten mot andra fall av diskurser kan med andra ord betraktas som låg, 
men som syftet med kvalitativa studier är detta heller inte målet med studien.  !
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Som tidigare presenterats är forskaren alltid en del av den diskurs som analyseras och 
förförståelsen har således en betydelse i forskningsprocessen. Av den anledningen har 
vi använt oss av många citat från det empiriska materialet eftersom det förtydligar 
vilken grund våra tolkningar och observationer är gjorda på. Det ökar transparensen i 
vår studie samtidigt som vi möjliggör för en utomstående läsare att förstå hur vi 
tolkat våra observationer. !!
3.7 Forskningsetiska överväganden 
I arbetet med att bedriva forskning är det viktigt att forskaren värderar de etiska 
aspekter denne kan ställas inför för att behålla en god forskningssed. Vetenskapsrådet 
(2002) har därför utformat ett antal forskningsetiska principer forskaren bör ta i 
beaktning i genomförandet av sin forskning för att undvika att personer kommer till 
skada. !
Med forskningskravet vill Vetenskapsrådet (2002) att forskning ska bedrivas utifrån 
kända vetenskaper för att utveckla och förbättra kunskaper. Syftet med forskning bör 
vara att utveckla samhället och individer, vilket vi anser överensstämmer med våra 
mål för vår forskning. Syftet i denna studie är att generera förståelse för hur 
verkligheten konstrueras i politiska debattartiklar om gränskontroller, vilket är ett 
samhällsproblem som berör många människor. Detta motiverar varför studien är 
viktig ur ett sociologiskt perspektiv (ibid.). !
Individskyddskravet, vars syfte är att skydda individer från skada, delas in i fyra 
kategorier; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att de som 
berörs av forskningen ska informeras om syftet. Samtyckeskravet innebär att 
individerna i en studie ska ha gett sitt samtycke till sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet innebär att individer som behandlas i forskningen ska bevaras 
anonyma och nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in vid forskningen 
endast använts till studiens syfte. Vid bedrivande av forskning är det viktigt att 
forskaren uppfyller dessa krav såtillvida det är möjligt samtidigt som forskningens 
bidragande av kunskap står i proportion till de risker denne eventuellt ställs inför 
(ibid.).  !
Eftersom denna studie endast behandlar offentliga texter som publicerats i Sveriges 
fyra största dags- och kvällstidningar har det inte varit ett problem att uppfylla de 
etiska kraven i denna studie.  !!
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3.8 Sammanfattning 
Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod, där debattartiklar från de fyra 
största nationella dags- och kvällstidningarna som behandlar ämnet gränskontroller 
har analyserats. Materialet som studerats är de artiklar som publicerats under en 
sexmånadersperiod centrerat kring beslutet att stänga Sveriges gränser. Studien har 
genomförts med ett induktivt tillvägagångssätt utifrån en socialkonstruktionistisk 
ontologi och epistemologi. En diskursanalys med en kombination av Faircloughs 
kritiska diskursanalys och Laclau och Mouffes diskursteori har använts som metod 
för att analysera materialet.  !!
3.9 Metoddiskussion 
Enligt Wenneberg (2001) får socialkonstruktionismen bland annat kritik från den 
positivistiska skolan. De har en tro på rent objektiv kunskap där sociala och 
subjektiva faktorer endast kommer till tal när positivismen talar om fel och brister i 
tänkandet. De menar att det sanna förklarar sig endast på grund av det är sant. Bara 
vid det tillfälle då vetandet är falskt får det sociala en plats i förklaringen, vilket 
skulle innebära att resultatet i en socialkonstruktionistisk studie alltid kan 
ifrågasättas. Ur detta synsätt är det viktigt att ta reda på vad som sant och giltigt.  !
Socialkonstruktionismen vänder sig emot detta förhållningssätt och ställer sig därmed 
inte frågan om kunskapen är sann eller giltig. Snarare undrar de hur kunskapen har 
tillkommit och producerats (Wenneberg, 2001). Detta är också syftet med denna 
studie och resultatet bör därför betraktas som en version av verkligheten snarare än 
en objektiv avspegling av verkligheten.  !
Utifrån den socialkonstruktionistiska synen på kunskap kan vi som författare också 
ställa oss frågan hur vår egen kunskap har tillkommit och producerats. En annan 
socialkonstruktionistisk utgångspunkt är att vår kunskap påverkas av den tidsanda 
(”Zeitgeist”) som vid en viss tidpunkt är dominerande i vårt samhälle (Wenneberg, 
2001). Vår kunskap påverkas i så fall av rådande commonsense-diskurser och normer 
som troligtvis kommit att påverka denna studie.  !
Det ovanstående kan kopplas till begreppet förförståelse, som egentligen är ett 
hermaneutiskt begrepp, emellertid som socialkonstruktionister lånar och tar lärdom 
av. Vi anser således att begreppet även kan vara relevant utifrån ett social-
konstruktionistiskt perspektiv. Gustavsson (2004) menar att det är viktigt att tänka på 
att våra känslor, språk, begrepp, föreställningar och personliga erfarenheter är något 
som vi har med oss i ryggsäcken. Förförståelsen är aldrig neutral utan har alltid en 
riktning. Det kan vara en viktig sak att tänka på när vi ska förstå en företeelse (ibid.).  !
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Vi som socialkonstruktionister kan tänka på förförståelse när vi ser på hur vår egen 
kunskap har tillkommit och producerats. Vi har till exempel försökt se till att våra 
politiska värderingar står utanför analysen eftersom detta inte har något med studiens 
syfte att göra. Det är dock omöjligt att helt ställa sig utanför den diskurs som studeras 
vilket gör att det även går att betrakta denna studie som en diskursiv konstruktion. 
Även om förförståelsen är oundviklig behöver den alltså inte påverka resultatet på ett 
negativt sätt.  !
Ur ett forskningsetiskt perspektiv anser vi att en kritisk diskursanalys av texter om 
gränskontroller är viktig eftersom det kan fylla en viktig kunskapslucka för dessa 
frågor. Syftet med studien är inte att, likt de texter som studerats, presentera lösningar 
på fenomenet i sig utan snarare att analysera hur de bidrar till konstruktionen av 
verkligheten. Detta får vissa konsekvenser för de etiska överväganden vi ställts inför.  !
Våra etiska övervägande har varit tydligast i urvalsprocessen där vi skulle kunna få 
kritik för att vi inte haft samtycke från individerna som står bakom de texter vi 
kommit att analysera. Vi anser däremot att det varit etiskt försvarbart att genomföra 
studien eftersom en kritisk diskursanalys inte avser att säga något om personen vars 
text analyseras eller vilka motiv som ligger bakom detta. Fokus har istället lagts på 
att undersöka vilka konsekvenser texterna får för konstruktionen av verkligheten, 
vilket gör att analysansatsen ligger på en annan nivå som är bortom individen.  !!
4. RESULTAT 
I detta kapitel kommer studiens resultat presenteras. Resultatet presenteras utifrån de 
frågeställningar som formulerats i kapitel ett. Den första frågeställningen besvaras i 
avsnitt 4.1, 4.2 och 4,2. Den andra frågeställningen besvaras i avsnitt 4.4. Citat 
används regelbundet för att statuera exempel på hur kategoriseringar tolkats fram 
och kommenteras i anknytning till att de presenterats. !
Utifrån den första frågeställningen om vilka typer av argument som använts kunde 
det urskiljas tre olika återkommande typer av diskurser; den första typen var 
pragmatiska och humanistiska argument. Den andra typen var välfärd kontra 
öppenhet. Den tredje typen var ad hominem-argument och fokus på ansvar. Vi 
kommer nedan presentera dessa diskurser var och en för sig i den ordning som 
skrivits ovan. !!
4.1 Pragmatiska och humanistiska argument 
Den här typen av argument har vi delat in i fyra mindre delar. Dessa är proargument 
av pragmatisk karaktär, contraargument av pragmatisk karaktär, proargument av 
humanistisk karaktär och contraargument av humanistisk karaktär. Proargument är 
argument för att införa gränskontroller och contraargument är argument mot att införa 
gränskontroller. !
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Pragmatiska argument var de argument vi fann som var mer sakliga, nyttobetonade 
och förde resonemang kring praktiska problem som exempelvis ekonomi, 
bostadsbrist, belastning för sjukvården och skolor. !
De humanistiska argumenten var de argument som var av moralisk och empatisk 
karaktär. Dessa argument var också ofta inriktade på relationer. !
Ibland är det en hårfin skillnad mellan de humanistiska och pragmatiska argumenten. 
Emellertid är de stora skillnaderna att de humanistiska argumenten mer går in på 
individnivå; hur den enskilda människan påverkas. Den pragmatiska argumentationen 
ligger på en strukturell nivå, exempelvis hur det påverkar institutioner. !
4.1.1 Proargument av pragmatisk karaktär !

”Den ökande arbetsbelastningen för Migrationsverket, länsstyrelser som flaggar 
för brist på skollokaler och personal, och ansträngd arbetsmiljö för människorna 
som jobbar i socialtjänsten måste hanteras. Det samma gäller bristen på lokaler 
som kan användas som flyktingbostäder.” (Swedin, 2015, 17 oktober) !
“Steg för steg har regeringen bytt tonart om flyktingmottagandet. I slutet av förra 
veckan växlade de socialdemokratiska ministrarna tydligt till moll. Samtidigt 
höjdes volymen mot omvärlden: Vår gräns är nådd. … Givetvis ska det tas på 
allvar att Migrationsverket inte längre kan ge asylsökande tak över 
huvudet.” (Wolodarski, 2015, 9 november)  !

I exemplen ovanför argumenterar skribenterna för de negativa konsekvenserna med 
flyktingvågen till Sverige. Brist på bostäder, skolpersonal och att myndighetspersonal 
blir överbelastade som en konsekvens av denna flyktingvåg. De argument som ställer 
invandringen mot välfärden var återkommande. Detta kommer vi även tillbaka till i 
avsnitt 4.2. !

”Vid slutet av Migrationsverkets prognosperiod, 2019, riskerar enbart 
kommunersättningarna för ensamkommande uppgå till 30 miljarder kronor. Det 
motsvarar nästan hela biståndsbudgeten.” (Gudmundson, 2015, 28 oktober) !
”Upp till 190 000 asylsökande väntas till Sverige i år. Det är mer än ett helt 
Uppsala - Sveriges fjärde stad. Bara sedan augusti har det anlänt ungefär 60 000 
asylsökande. Ett helt Halmstad. Tyvärr kan vi inte förvänta oss något nytt 
Uppsala eller Halmstad.” (Gudmundson, 2015, 28 oktober) !

I de två exemplen ovan, stödjer skribenterna sina teser med hjälp av siffror. Det första 
exemplet bygger sin tes på de ekonomiska kostnaderna och det andra exemplet målar 
upp en bild av hur många personer det är som kommer, genom att beskriva det som 
ett helt nytt Uppsala och Halmstad.  
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Dessa exempel var typiska för det som vi kallar för de pragmatiska argumenten, där 
skribenten stödjer sig på det siffermässiga och logiska i att begränsa flykting-
strömmarna till Sverige. Även om det inte skrivs ut konkret bidrar dessa typer av 
argument till att beskriva situationen i Sverige som ohållbar.  !
4.1.2 Contraargument av pragmatisk karaktär !

”Vinsterna med migration är stora och många … Invandring är och har historiskt 
varit lönsam för Sverige. Det innebär på kort sikt en kostnad, men på längre sikt 
en vinst.” (Ylvasdotter, 2015, 6 november) !

I citatet ovanför stödjer skribenten sin tes utifrån liknande termer som i de föregående 
exemplen. Skillnaden är att den här skribenten skriver om de ekonomiska fördelarna 
med invandring och inte nackdelarna.  !

“Att Sverige har så många arbetslösa samtidigt som samhällsbehoven ser ut som 
de gör är ett misslyckande och slöseri. När befolkningen nu växer innebär det 
ännu fler människor som kan bidra i samhällsbygget om de ges 
förutsättningarna.” (Sjöstedt & Andersson, 2015, 10 november) 

 
Även i ovanstående exempel beskrivs flyktingar som en resurs som Sverige kan dra 
nytta av genom att släppa in dessa människor i landet. Argumentationen bygger på att 
en större befolkning innebär större arbetskraftskapacitet vilket är något som Sverige 
behöver.  !

”Detta påverkar oundvikligen rörelsefriheten - en avgörande princip som gör det 
möjligt för medborgare och varor att röra sig fritt mellan länder för arbete, fritid 
och handel. Människor som är vana att åka fram och tillbaka mellan Sverige och 
Danmark måste nu köa vid gränserna.” (Gill, 2015, 23 november) !
“Naturligtvis betyder det mindre tillväxt, färre jobb och en osäkerhet som kväver 
utvecklingen.” (Persson, 2016, 21 januari) !

I de två exemplen ovan bygger argumentationerna också på de ekonomiska 
fördelarna med fri rörlighet. Begränsning av den fria rörligheten innebär hinder för 
pendlare, som påverkar jobb och handeln. Därför är gränskontroll en dålig idé. Detta 
sätt att argumentera bidrar till att betona vad det finns att vinna med öppna gränser. !
Det gemensamma för argument av pragmatisk karaktär, oavsett om de talar för eller 
mot gränskontroller, är att det finns något för oss som befinner oss i Sverige att vinna 
eller förlora. Det förutsätter att det finns en inbyggd hegemoni i argumentationerna, 
där svenskarnas dominerande position gentemot flyktingars är överordnad. Om öppna 
gränser orsakar problem väljer vi att stänga gränserna, men om öppna gränser innebär 
bättre möjligheter för tillväxt behåller vi dem öppna.  !
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4.1.3 Proargument av humanistisk karaktär !
”Ytterst är det människorna som kommer hit, på flykt från krig och armod, som 
kommer att drabbas om våra politiker inte tar sig samman. Läget är extraordinärt 
och då duger inte partiegoism och tom signalpolitik.” (Swedin, 2015, 17 oktober) !

I det ovanstående exemplet, försöker författaren argumentera med empati som 
slagkraft. Tänk på de personer som kommer hit från krig och armod, tänk vad de 
drabbas om vi inte gör någonting åt det överbelastade migrationsverket. !

“Men kan vi verkligen hålla detta emot den svenska regeringen? Vi vet ju att 
landet tar emot det största antalet flyktingar per person i Europa och åtar sig att 
ge dem anständiga levnadsförhållanden och skydd, något som regeringen varnar 
för att den inte längre kan göra om inflödet inte hanteras på riktigt sätt. Så 
beslutet ska inte uppfattas som att svenskarna helt enkelt drar upp vindbryggan.”  
(Gill, 2015, 23 november) !

Det ovanstående citatet är inne på samma spår som det precis innan. 
Argumentationen bygger på att om vi tar in för många människor, så kan inte 
samhället garantera skäliga levnadsförhållanden till alla som kommer hit.  !

“För en månad sedan skrev Veronica Magnusson, ordförande för det kvinnotunga 
fackförbundet Vision: "Många av Visions medlemmar gör ett fantastiskt arbete 
för att skapa ett så bra och värdigt flyktingmottagande som möjligt. Det gör mig 
otroligt stolt!" Det är så viktigt att "vi som land klarar att upprätthålla såväl 
humanism som en väl fungerande organisation”. Nu låter det annorlunda: "Läget 
är ohållbart."” (Marteus, 2015, 12 november) 

 
I ovanstående citat beskrivs hur villkoren för flyktingmottagandet förändrats, där det 
värdiga mottagandet inte längre kan upprätthållas. Den humana aspekten lyfts fram 
som central och när Sverige inte kan garantera ett värdigt flyktingmottagande 
beskrivs läget som ohållbart.  !

“EU har en självklar rätt till kontroll över sina gränser. Att upprätthålla den är 
centralt för legitimiteten gentemot unionens medborgare - särskilt i tider när 
rädsla för terror sprider sig. Därför finns ingen annan rimlig linje än den Stefan 
Löfven nu driver - att öka samarbetet, att kontrollerna vid EU:s yttre gräns stärks 
och att medlemsländerna tar ett gemensamt ansvar för flykting-
krisen.” (Pettersson, 2015, 17 november) !

!26



Ovanstående citat, är från en artikel några dagar efter terrordåden i Paris 2015. I 
citatet hänvisar författaren till människors känslor kring rädsla för terrorism. 
Författaren sätter sig in i hur unionens medborgare känner sig och gör antagandet att 
de känner sig rädda. Det som följer är en argumentation kring att det är en bra idé att 
förstärka kontrollen kring EU's yttre gräns. Detta citat skiljer sig en aning från de 
andra humanistiska argumenten som i huvudsak utgår från flyktingen och inte utifrån 
de med medborgarskap inom EU. !
Proargumenten av humanistisk karaktär bygger på den känslomässiga aspekten av 
problemet. Tillvaron beskrivs som otrygg, både från flyktingen och EU-
medborgarnas perspektiv.  !
4.1.4 Contraargument av humanistisk karaktär !

”Nybyggda taggtrådsstängsel, vattenkanoner och tårgas, mänskliga murar och på 
flera håll i EU skärpta gränskontroller driver tusentals människor att vandra runt 
som illa skött boskap!” (Lifvendahl, 2015, 20 september) !

Citatet ovan syftar på hur illa gränskontrollerna sköts i vissa EU-länder där 
människor behandlas som boskap. !

“Förra veckans riksdagsbeslut om giltiga id-handlingar drabbar människor som 
tvingats fly under kaotiska former och inte fått med sina pass. I och med detta 
finns en risk att människor söker illegala vägar in i landet. Försvårandet av 
familjeåterförening slår mot hela familjer, särskilt barnen. Tillfälliga 
uppehållstillstånd gör tillvaron otrygg, försvårar integrationen och innebär ökad 
administration för våra myndigheter.” (Wolodarski, 2015, 24 december) !

Citatet ovan handlar om den svenska kontexten. Skribenten går till största delen in 
konsekvenserna för individen. Gränskontrollerna gör tillvaron otrygg och 
försvårandet av familjeåterföreningen slår till mot särskilt barnen. Skribenten avslutar 
med ett pragmatiskt argument, att gränskontroll innebär en ökad belastning för 
svenska myndigheter.   !

“Regeringens beslut att införa tillfälliga gränskontroller är naturligtvis ett beskt 
piller att svälja för de krigströtta som hoppades få trygghet i Sverige. Tyskland, 
Österrike och Slovenien har redan infört gränskontroller. Att Sverige nu också 
följer i deras spår riskerar att leda till en kedjereaktion med flyktingar som första 
offer.” (Gill, 2015, 23 november) !

Ovanstående citat är likt det föregående citatet, då skribenten syftar på att individens 
trygghet påverkas av gränskontrollen som införts. !
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“Jag är djupt oroad över ledare som utnyttjar deras lidande för att ge bränsle åt 
främlingshat och spy ut hatpropaganda. Dessa aktioner splittrar samhällen, sår 
osäkerhetens frön och förråder de värden och mänskliga rättigheter på vilka den 
Europeiska unionen är baserad. Jag uppmanar europeiska och andra ledare att 
komma samman i en kollektiv respons som reflekterar dessa värden och 
respekterar de människors värdighet som flyr konflikter och fattigdom.” (Karén, 
2015, 11 november) 

 
I det ovanstående citatet argumenteras det för ett öppet samhälle genom att anspela på 
mänskliga rättigheter och människors värdighet, i en uppmaning som gäller hela 
Europa. Argumenten talar för att ena Europa genom humanismen, snarare än att låta 
situationen splittra samhället.  !

“Vi är många som vuxit upp med och tagit den nordiska samvaron för given. Att 
kunna resa över gränserna utan pass har varit självklart, och skapat gemenskap. 
Det är ingen överdrift att påstå att denna gemenskap nu starkt 
prövas.” (Lifvendahl, 2015, 31 december) !

Ovanstående argument var också förekommande, där det argumenterades för vikten 
med relationen till vårt grannland Danmark och att den relationen hotas i och med 
gränskontrollerna. Ytterligare ett exempel; !

“Nordens sak är vår och vår sak är Nordens. Tillsammans kan vi lägga kraft och 
konkretion bakom orden, tillsammans är vi starkare!” (Åkesson & Emilsson, 
2016, 15 februari) !

Här används argumenten för att beskriva vilka problem gränskontrollerna innebär för 
de som sedan innan befunnit sig i Norden. !

”Vi lever i stället med konstant oro, med kriser som avlöser varandra och krig 
som fördjupas. Allt hänger samman. De människor som under hösten flytt till 
Europa har inte sällan gjort det för att undkomma samma slags terror som nu 
hemsökt Paris. Måtte de inte få betala ett dubbelt pris för den motoffensiv som 
måste följa.” (Wolodarski, 2015, 15 november ) !

Det ovanstående citatet är inget contraargument specifikt mot gränskontroll, men är 
ett humanistiskt resonemang kring att vi, efter terrordåden i paris 2015, inte ska 
betrakta eller beskylla flyktingen som potentiellt farliga. Här anspelas argumenten på 
medlidande och empati. Citatet illustrerar ett typiskt humanistiskt argument. Det 
perspektiv och den inlevelseförmågan, då författaren sätter in sig i flyktingens 
perspektiv, är karaktäristiskt för hur de humanistiska argumenten i tidningsartiklarna 
såg ut. !
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”Visst är dagens situation en utmaning, men det är som om vi nu glömmer 
solidariteten och bara väljer att prata om kostnader för flyktingar. Det är som om 
vi har släppt den humanistiska retoriken kring flyktingmottagandet och ersatt den 
med att endast prata om mottagandet som en belastning.” (Ylvasdotter, 2015, 6 
november) !

Ovanstående citat är intressant, då skribenten i praktiken ställer den humanistiska 
retoriken mot den pragmatiska retoriken.  !
Genom argument av humanistisk karaktär läggs fokus på problemets känslomässiga 
aspekt, där det eftersträvansvärda är en upplevd positiv tillvaro för individer. I den 
här typen av argument lyfts ofta sociala orättvisor fram. Ur ett kritiskt perspektiv 
bidrar detta till att illustrera hur samhällsstrukturer påverkar våra sociala relationer. 
                                               
   
4.2 Välfärd kontra öppenhet 
Att ställa välfärd mot öppenhet var ett vanligt sätt att argumentera för och emot 
gränskontroller samt invandring. Argumenten hade tendenser av pragmatism och 
humanism som beskrevs i förra avsnittet, men har identifierats som en egen diskurs i 
och med det återkommande temat. !

”Socialsekreterare larmar nu om att de många ensamkommande flyktingbarnen 
gör arbetssituationen så ansträngd att de inte har tid med andra ärenden. 
Det betyder att fall med barn till missbrukare och som snabbt skulle behöva 
omhändertas kan bli liggande i högarna.” (Kronqvist, 2015, 8 december) !

I ovanstående citat ställer skribenten svenska barn mot ensamkommande barn. 
Utifrån Fairclough (2003) går det att skönja sociala strukturer genom språket. Genom 
diskurser bildas normer som anser vad som är rätt och fel och där det avvikande ställs 
mot det normala. Det normala i det här fallet är de svenska barnen, de avvikande är 
de ensamkommande flyktingbarnen. Utfallet i det ovanstående citatet blir att de 
ensamkommande ses som en belastning, som kommer drabba svenska barn eftersom 
vi tar in för många. På det viset finns en hegemoni, där svenska barn har förtur 
gentemot flyktingbarn och svenska barn ges här således en dominerande position. !

“Här är några saker som Sverige behöver de närmaste åren: 100-150 nya skolor. 
1 nytt sjukhus. 20 nya vårdcentraler. 100-150 nya förskolor, fritidshem, 
fritidspersonal, utbyggd elevhälsa och fler skolkuratorer. Barnavårdscentraler, 
barnmorskemottagningar och psykiatriska mottagningar. Kraftigt utbyggd 
folktandvård. Detta är bara några exempel, och grova uppskattningar från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De ger en mycket ungefärlig bild 
av vad som behöver göras om befolkningen ökar med 170 000 personer till följd 
av flyktinginvandringen.” (Pettersson, 2015, 8 december) !
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I ovanstående citat beskrivs de resurser som behöver tillgå ifall Sverige behöver ta 
emot 170 000 flyktingar. På detta vis målas flyktingen ut som en stor bekostnad för 
samhället. !

”Problemen med flyktingmottagandet finns just nu i det som omedelbart möter 
de människor som kommer hit. Det handlar exempelvis om boende, viss typ av 
vård, mottagande och socialtjänst. Under åren framöver kommer detta att 
förändras. När människor ska lämna flyktingförläggningarna behövs jobb, skola, 
svenskundervisning, bostäder, tillgång till hemtjänst, vård och annan 
samhällsservice.” (Pettersson, 2015, 8 december) !

Ovanstående citat argumenterar kring samma tema som föregående citat. Resurser 
som sjukvård, socialtjänst och skola är inte tillräckligt utrustat för att kunna ta emot 
flyktingar. Denna typ av argumentation var oerhört återkommande. Bostadsbrist var 
kanske det ämne som var mest återkommande. !

“Debattörer som bara för några veckor sedan drog paralleller till 30-talets 
Tyskland och avfärdade talet om systemkollaps som alarmism verkar nu mer 
eller mindre köpa regeringens bild av läget. Då var debattörerna ilskna och arga, 
nu är de på sin höjd lite vemodiga.” (Kronqvist, 2015, 3 december) 

 
I det ovanstående citatet beskrivs en samhällsutveckling som lett till en 
systemkollaps. Denna systemkollaps beskrivs här vara reell vilket talar för att 
öppenheten borde ifrågasatts tidigare. Citatet påvisar hur både diskursen och 
samhället förändrats och beskriver en verklighet där Sverige står inför ett hot om 
kollaps.  !

”Det andra är att bredda den debatt som nu pågår om flyktingmottagandet. Från 
migration till integration och från integration till välfärdsfrågor. Sverige behöver 
mindre av apokalyptisk retorik om att landet går under och mer av praktiska 
lösningar på frågor om bostäder och jobb.” (Lindberg, 2015, 2 december) !

Ovanstående citat visar ett exempel på ett resonemang som står mer för öppna 
gränser, och där delar av lösningen på flyktingkrisen skulle ligga på utbyggnad av 
bostäder. !

”Och detta är fel val, menar Johan Norberg. Det är viktigare att rädda flyktingar 
än att garantera nivåer i de svenska socialförsäkringarna. På den andra sidan av 
debatten står Göran Greider. Han har tagit den traditionella position som 
antagligen delas av majoriteten av svenskar, men som inte uttrycks särskilt ofta i 
media: Jo, den svenska välfärdsstaten är faktiskt viktigare. Göran Greider ser 
samma konflikt mellan öppenhet och välfärdsambitioner som Johan 
Norberg.” (Mardal, 2015, 13 december) !
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I ovanstående citat beskrivs den konflikt som finns mellan öppenhet och välfärd. 
Författaren ställer Göran Greiders och Johan Norbergs åsikter mot varandra. Båda 
beskriver en konflikt mellan välfärd och öppenhet, där de står på varsin sida gällande 
vad de argumenterar för är viktigast. !
I argumentationen om öppenhet kontra välfärd ställs dessa som ytterligheter mot 
varandra och bildar på så vis en dikotomi. Inom den här diskursen konstrueras 
problemet utifrån detta som en premiss. Därefter bedrivs den diskursiva kamp, där 
debattören genom språket övertygar om vilket av dessa som är eftersträvansvärt. !!
4.3 Ad hominem-argument och fokus på ansvar 
I analysen framkom att stora delar av debatten kring gränskontroll och flyktingkrisen 
handlade om att förskjuta ansvaret på andra aktörer. I argumentationen avsade sig 
skribenterna således det egna ansvaret. Vi såg även mönster av att skribenterna 
ogiltighetsförklarade sina oliktänkande, för att på något sätt få mer kraft i sina egna 
åsikter. !
Flera av artiklarna argumenterade kring att fler länder inom EU förutom Sverige 
borde ta ansvar för flyktingkrisen; !

“Även om den omedelbara frustrationen hos flyktingar som försöker ta sig över 
Öresundsbron beror på det svenska beslutet, ligger skulden på EU-ländernas 
kollektiva misslyckande at t komma överens om ett permanent 
fördelningssystem.” (Gill, 2015, 23 november) !

Ett par artiklar tog upp att fler länder utanför EU borde ta ansvar för flyktingkrisen; !
“Sätt maximal press på Turkiet, Libanon och Jordanien att göra det lagligt för 
flyktingar att arbeta och för att deras barn ska kunna gå i skola.” (Dahlberg, 
2015, 13 december) !

En del artiklar var inne på att Sverige som land, har varit naiva och hanterade 
flyktingfrågan dåligt, det är Sverige som varit ansvarslöst; !

“Sverige borde sluta gnälla över Europas uselhet och i stället bli en del av 
lösningen. En del skulle hävda att det är Sverige som har agerat 
ansvarslöst.“ (Dahlberg, 2015, 13 december) !
”Det är mycket i svensk politik numera som tycks ske oöverlagt, rusigt och 
oansvarigt.” (Mattsson, 2015, 10 oktober) !

En annan aspekt av ansvarstagande går att finna i resonemanget nedan, där individens 
roll diskuteras; !
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“I september surnade Andreas Gustavsson på tidningen ETC till på den fråga han 
ständigt fick när han propagerade för en mindre restriktiv flyktingpolitik: ”Hur 
många asylsökande kommer du att ta emot hemma hos dig?" Det är fel att lyfta 
flyktingkrisen från politik till moral, menade Gustavsson. Öppenhetsivrare har 
inte något personligt ansvar för att flyktingarna ska få någonstans att bo. I en 
ledare som fick stor spridning skrev han: "Riktigt absurt blir det om 
resonemanget - att din övertygelse uteslutande legitimeras av egna prestationer - 
möter andra områden än migration.  
!
- Jag vill se en upprustning av svensk järnväg.  
- Hur många kilometer räls kommer du att lägga ut?” (Kronqvist, 2015, 18 
november)  !

Emellertid handlade mycket av fokuset på ansvar att skjuta över ansvaret på partier 
och politiker; !

”Det är under din vakt, Morgan Johansson, som flyktingsituationen har blivit 
akut. Det hade naturligtvis varit önskvärt om redan Fredrik Reinfeldts regering 
hade sett vartåt det barkade. Men som ansvarig minister kan man inte skylla på 
tidigare regeringar.” (Gudmundson, 2015, 28 oktober) !
”Inte heller följdes MP:s förslag på ännu generösare asylregler av motsvarande 
reformiver för att öka den svenska mottagningskapaciteten. De tycktes inte ägna 
en tanke åt det … Det säger en del om hur oansvariga MP har varit.” (Arpi, 2015, 
1 december) !

4.3.1 Ogiltighetsförklarande  
Det finns de människor och institutioner i en diskurs som anses vara de som sitter på 
den rätta sanningen (kunskapssubjekt) de har rätten att dementera vad som anses vara 
rätt och vad som anse vara fel i en diskurs. Dessa kunskapssubjekt, styr 
kunskapsregimen, och försöker stänga ute andra människor och institutioners försök 
att företräda sanningen. De försöker således få makt över diskursen (Foucault, 1993).  !
I tidningsartiklarna, som är skrivna av både journalister och politiker, finns det många 
kunskapssubjekt som försöker få grepp om denna makt. Det pågår ständigt en 
diskursiv kamp, där skribenterna kämpar om företräde till sanningen. Nedan ges 
exempel på hur skribenterna försöker få företräde till denna makt, genom att försöka 
ogiltighetsförklara andra politiker och journalister. !

“I Bryssel, som jag besökte i veckan, möts svenskar av ett helt annat perspektiv: 
"Vad var det vi sade? " Där ser många Sveriges panikpolitik som ett bevis på hur 
illa det går om man tappar verklighetsförankringen i asylpolitiken.” (Dahlberg, 
2015, 13 december) 

!32



“Det är två diametralt motsatta perspektiv på flyktingkrisen. Och det är slående 
hur ointresserade vi i Sverige har varit av att lyssna på den andra sidan. Vi har i 
stället haft fullt upp med att förfasa oss. Nyfikenheten på hur man resonerar på 
andra håll är nära noll. Vi tror oss redan veta att Europa är förlorat i 30-talets 
mörker. Den enda analysmallen som behövs är fyra nyanser av 
brunt.” (Dahlberg, 2015, 13 december) !

Mönstren i de två ovanstående citaten var återkommande; skribenten argumenterar 
kritiskt för Sveriges tidigare naivitet i flyktingfrågan, det vill säga innan införandet av 
gränskontroller kom på tal. Sverige har tagit emot fler invandrare än andra länder och 
har kritiserat andra länder för att inte ha öppnare gränser. Men nu har Sverige vaknat 
upp från sin verklighetsflykt menar skribenten. Genom denna argumentation beskrivs 
de ansvariga som inkompetenta vilket leder till slutsatsen att de troligtvis inte 
kommer kunna hantera nya problem. !
Sveriges tidigare naivitet i frågan var som sagt återkommande, ett vanligt argument 
var även att Sverige med sin naivitet på något sätt har sett sig själv som moraliskt 
överlägsna andra länder som inte tagit emot lika många flyktingar; !

“I den svenska debatten tenderar ordval ofta att ta över diskussion i sakfrågor. 
Någon använder det löjliga uttrycket "humanitär stormakt" om Sverige. Utmärkt, 
då kan vi diskutera det begreppet i det oändliga, till noll nytta.” (Göransson, 
2015, 9 december) !
“Sverige upplever sig moraliskt mer överlägset för att ha dragit ett större lass, 
men får samtidigt tugga i sig anklagelsen att naivt ha försatt sig i en situation vi 
inte var förberedda på (det finns bilder på nätet av flyktingar i Malmö som får 
sova utomhus på marken), men Danmark kan å sin sida sägas ha förstärkt 
effekten rejält genom sin osolidariska bropolitik.” (Lifvendahl, 2015, 31 
december) !
“Det är inte heller svensk gränskontroll som hotar det nordiska samarbetet. Vad 
som länge har komplicerat förhållandet med våra grannländer är Sveriges 
ohållbara invandringspolitik och den från regeringshåll i vissa fall nedsättande 
synen på våra grannländers hantering av densamma.” (Åkesson & Emilsson, 
2016, 15 februari) !

Ogiltighetsförklarande av den andra användes således som slagträ för att själv få 
företräde till sanningen i diskursen. Några fler exempel; !

”Felet ligger i systemet. Det finns nämligen sängplatser. Med rätt politik hade 
flyktingarna i Malmö inte behövt sova på gatan.” (Wernersson, Sandberg, 
Davidsson & Mörtsell, 2015, 24 november) !
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Ovanstående citat är skrivet av Centerpartister i Malmö, som ogiltighetsförklarar 
socialdemokraterna i Malmö, för att själv argumentera för att deras insatsförslag kan 
lösa problemet med bostadsbrist för flyktingar. Detta görs genom att insinuera att 
deras politik är rätt, vars binära kontrast innebär att den socialdemokratiska politiken 
är fel. !

“Flyktingkrisen kommer att påverka det svenska samhället för lång tid framöver 
… Då är det oroväckande att statsminister Stefan Löfven påstår att krisen snart är 
över. Det är att blunda inför verkligheten. Krisen kommer fortsatt att kräva 
prioriteringar och då kan man inte ha en regering som längtar efter att släppa 
kontrollen över statsfinanserna bara för att slippa ta ansvar. Moderaterna kommer 
aldrig att släppa kravet på ordning och reda i statsfinanserna.” (Kindberg Batra, 
2015, 28 december) !

I ovanstående citat skriver en moderat, att sittande regering inte tar ansvar gällande 
vad flyktingkrisen kostar Sverige. Däremot skulle moderaterna själva ta ansvar för 
statsfinanserna. !
Samtidigt som allianspartierna skuldbelägger regeringen för ansvarslöshet, så 
överlåter Socialdemokraterna i sin tur tillbaka ansvaret till alliansen; !

“Dessutom har det ökade flyktingmottagandet kommit att dominera 
samhällsdebatten och S kan aldrig låta sig vilseledas in i en politisk 
återvändsgränd där den pågående flyktingkrisen ställs mot välfärden .Vi har haft 
en borgerlig regering som har sänkt skatter med över 140 miljarder kronor. Det 
går inte att förneka vilka effekter det har haft för den svenska 
modellen.” (Karlsson, 2016, 19 februari) !

Ytterligare ett exempel; !
”Dousa pratar om en slimmad välfärd för migranter. Bara ordvalet i sig är 
skrämmande. En viktig del i denna slimmade modell menar Dousa är att sänka, 
eller helt ta bort, mottagarersättningen för asylsökande. Dousa tycker heller inte 
att det är rimligt att papperslösa ska få rätt till vård … Vi känner igen retoriken. 
Att försämra för den som redan har det svårt är Moderaternas svar på det mesta 
… Förutom det faktum att det är moraliskt oanständigt att resonera så är det 
också politik som inte fungerar i praktiken.” (Ylvasdotter, 2015, 6 november) !

I diskursen har vi sett detta mönster som påminner om en tävling i pingpong. Med 
varje debattartikel skjuts skulden och ansvaret över på sin oliktänkande som sedan 
bollar tillbaka ansvaret. Detta kan tolkas som att skribenterna försöker 
ogiltighetsförklara sina oliktänkande för att själva få företräde till sanningen. Det 
pågår således en maktkamp inom diskursen. !
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Denna diskursiva kamp pågick även journalister och dagstidningar emellan, ändock 
inte lika återkommande som i den ”rena” politiska diskursen; !

“DN:s ledarsida var ingalunda unik i sin passiva ansats. Den var symptomatisk 
för tillståndet i Sverige, inte minst i Medie-Sverige. Expressens ledarsida var en 
av få avvikande röster.“  (Marteus, 2015, 10 december) !

I ovanstående citat skriver en ledare i Expressen att de minsann varit uppmärksamma 
på problemen med de stora migrationsströmmarna, däremot har DN varit passiva, 
precis som andra medier i Sverige, förutom Expressen. !
I diskursen kring flyktingkrisen och gränskontroller, har det inte endast varit en 
entydig diskursiv kamp, där kampen om att lägga beslag på ”den sanna” kunskapen 
debatterats. Det finns även de som menar att de finns olika perspektiv att se på saker; !

”Detta är skälet till att debattörer kan slå varandra i huvudet med valda 
faktamässiga slagträn - och båda sidor kan faktiskt samtidigt ha rätt - beroende på 
vilket perspektiv man anlägger” (Lifvendahl, 2015, 18 december). !

Det ovanstående citatet var relativt unik i diskursen med sin ansats att det finns flera 
perspektiv att se på saker. Det finns inte bara ett rätt och ett sätt. Emellertid säger 
detta en del om debatt och ledarartiklar. Åsikter är viktigt. Med åsikten kan 
författaren nå framgång i den politiska diskursen. Genom ad hominem-argument 
åstadkommer debattören ett ogiltighetsförklarande av oliktänkande när motpartens 
förmåga att ta ansvar beskrivs som låg eller obefintlig. Denna strategi är ett verktyg 
som används för att få makten inom diskursen och kan tolkas som en diskursiv kamp. !!
4.4 Diskursens förändring över tid 
I studiens andra frågeställning hur diskursen kring gränskontroll och flyktingkrisen 
har förändrats över tid, har vi funnit framför allt tre perioder i diskursen som sticker 
ut och skiljer sig från varandra. !
Den första perioden sträcker sig från början av vår tidsram, från 18 september, och 
sträcker sig till 15 november 2015 då diskursen förändrades. Den första perioden kan 
beskrivas som spretig, där ämnet svensk gränskontroll inte diskuterades explicit men 
flyktingfrågan debatterades ur olika aspekter. Flyktingfrågan debatterades ur ett 
genusperspektiv, hur flyktingar behandlar vid gränserna vid andra EU-länder än 
Sverige, och debatter om hur bra eller dåliga Sverige är i att hantera flyktingkrisen 
m.m. !
Den andra perioden, som är den kortaste av de tre som vi identifierade, sträcker sig 
från 15 november till 22 november 2015. Det stora fokuset i artiklarna låg på 
terrorattentatet i Paris, IS och på kriget i Syrien. !
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Den sista perioden, som är den längsta, sträcker sig från 22 november 2015 fram till 
18 mars 2016. Här ligger ett stort fokus på gränskontrollerna som Sveriges regering 
beslutade om att införa. !
4.4.1 Första perioden, 18 september – 15 november 2015 
Som tidigare nämnts var gränskontroller inte rent konkret aktuellt under den här 
perioden, nedanstående citat är signifikant, i hur de få åsikterna såg ut kring 
gränskontrollerna under denna period; !

”Ingen seriös debattör vill - eller tror att det går att - stänga gränserna. Det går 
inte att tänka sig ett modernt land utan öppenhet.” (Gudmundson, 2015, 28 
oktober) !

Denna utgångspunkt i argumentationerna kom att skifta senare i debatten, som 
kommer beskrivas i den tredje perioden, där allt fler uttrycker sina åsikter om för och 
nackdelar kring gränskontroll. !
Ett annat citat som visar hur flyktingkrisen och gränskontroller diskuterades ur ett 
EU-perspektiv, utan att nämna Sveriges gränser;  

 
“… Några var: "Vilka civila, militära, humanitära och diplomatiska insatser kan 
göras för att stabilisera EU:s närområde? Går det att upprätta humanitära 
skyddszoner i konfliktområden, som med FN-mandat som grund ställs under 
internationellt beskydd och till vilka humanitärt bistånd effektivt kan riktas?" 
Tolgfors tog även upp frågor om EU:s yttre gränser, livräddande insatser till havs 
- och då helst sådana som inte samtidigt ökar förekomsten av och incitamenten 
för människosmuggling, framväxten av parallellsamhällen, frågan om humanitära 
visum, mottagningssystemens kapacitet (vilket inkluderar de icke oansenliga 
frågorna om bostäder, arbete, utbildning och sjukvård), fördelningen mellan EU-
länder och rörligheten för arbetskraft.” (Lifvendahl, 2015, 1 oktober)  !

En annan av de få artiklarna, under första perioden, som kom in på ämnet 
gränskontroll, var en artikel, där skribenten intervjuat poliser som valt att vara 
anonyma. !

”Vi beräknas klara av att hålla gränserna i två dagar och sedan skulle 
misslyckandet vara mer uppenbart för alla än det haveri som nu sker i någon 
form av tysthet, eller hur man ska uttrycka det.” (Gudmundson, 2015, 16 
oktober) !
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Det haveri som sker i någon form av tystnad, är den inre kontrollen av flyktingar, det 
vill säga kontroll av de flyktingar som redan kommit in i Sverige. Om vi skulle införa 
gränskontroller vid landsgränserna skulle polisen endast kunna hantera det i två 
dagar, innan det skulle fallera. Skribenten, som använder sig av polisen som stöd för 
sin tes, menar att Sverige inte har tillräckligt med resurser för att införa 
gränskontroller. Det här med gränskontroller kändes således avlägset under den första 
perioden. !
4.4.2 Andra perioden 15 november – 22 november 2015 
Under denna period låg stor del av fokus på terrordåden i Paris, IS och hur kriget i 
Syrien kan lösas. Denna period kan beskrivas som en brygga mellan första och tredje 
perioden. Diskursen i första perioden, skiljer sig oerhört från diskursen i period tre. 
Det som skedde under period två, det vill säga på bryggan, föranledde och påverkade 
diskursen. !

”Flyktingkrisen i kombination med fruktansvärda terrorattacker, senast i Paris 
och Beirut, gör att allt fler röster höjs för att gå till roten av det onda. Inte minst 
gäller detta kriget i Syrien och Irak som alltmer framstår som vår tids stora 
utmaning.” (Egnell, 2015, 16 november) !

Det ovanstående visade i hur debatten under den andra perioden såg ut. Här börjar 
debatten kring flyktingkrisen bli mer intensiv. Skribenterna börjar kolla på kärnan till 
varför många människor flyr i nuläget. Kärnan är kriget i Syrien och Irak skriver 
skribenten. !
Ett tema som återkom i artiklarna under den andra perioden var att terrordåden 
väcker misstänksamhet mellan människor; !

”Misstänksamhet, rädsla, osäkerhet. Det är känslor som ofta följer på terrordåd. 
Vilket förstås är hela avsikten.” (Cervenka, 2015, 17 november) !
”Vi lever i stället med konstant oro, med kriser som avlöser varandra och krig 
som fördjupas. Allt hänger samman. De människor som under hösten flytt till 
Europa har inte sällan gjort det för att undkomma samma slags terror som nu 
hemsökt Paris. Måtte de inte få betala ett dubbelt pris för den motoffensiv som 
måste följa.” (Wolodarski, 2015, 15 november) !

Här oroar sig skribenten för att hur terrordådet kan påverka synen på flyktingen, att 
politiker skulle börja använda terrordåden som argument mot flyktingar; !

“Jo, den kom som ett brev på posten. Tanken att flyktingar nu bör nekas asyl för 
att skydda Europa mot terror.” (Pettersson, 2015, 17 november) !

Terrordåden användes också som argument för att uppmana till solidaritet; 
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“Sympatin för värdlandet Frankrike är efter den fruktansvärda terrorn av 
naturliga skäl hög. Det kommer att spela roll. De olika ländernas representanter 
på plats kommer att göra sitt yttersta för att samarbeta med Frankrike. Det 
kommer därför att bli mindre uppvisande av skrikigt nationellt egenintresse och 
större ansträngningar till solidaritet.” (Mardal, 2015, 22 november)  !

Sedan kom gränskontroll på tal, från ett EU-perspektiv; !
“EU har en självklar rätt till kontroll över sina gränser. Att upprätthålla den är 
centralt för legitimiteten gentemot unionens medborgare - särskilt i tider när 
rädsla för terror sprider sig … Därför finns ingen annan rimlig linje än den Stefan 
Löfven nu driver - att öka samarbetet, att kontrollerna vid EU:s yttre gräns stärks 
och att medlemsländerna tar ett gemensamt ansvar för flykting-
krisen.” (Pettersson, 2015, 17 november) !

Här ser vi en början på tendenser till en förändring i diskursen. Att gränskontroll gått 
från att ha varit en ickefråga till att ta mer plats i diskursen blir allt mer tydlig. Kort 
efter den andra perioden växer diskursen kring gränskontroll sig allt starkare. 
Regeringens beslut att införa gränskontroll, blossar upp debatter som inte tidigare 
setts i diskursen. Förespråkarna för gränskontroll blir allt fler samtidigt som en 
polarisering av förespråkare och motståndare blir allt tydlig. !
4.4.3 Tredje perioden, 22 november 2015-18 Mars 2016 
Under den här perioden är Sveriges införande av gränskontroll det hetaste ämnet på 
tapeten. De som tidigare hållit sig tysta, hörs allt mer. Ett tabubelagt ämne, blir 
legitimt att prata om. !
En motståndare till gränskontrollerna, menar att terrordådet i Paris, föranledde 
införandet av gränskontroller; !

“Även de fruktansvärda terrorattackerna i Paris fick dåliga svar från svensk 
politik. Terrorismen ska bekämpas effektivt, genomtänkt och med fasthet. Från 
svensk sida ser vi i stället hur man i en uppstressad situation hastar fram nya 
lagar. En del av dessa ändringar är bra, men andra medför stora risker. I stället för 
att hålla huvudet kallt och se till att de lagar som finns går att tillämpa, skyndar 
man igenom svårkontrollerade övervakningslagar och förslag som hotar 
rättssäkerheten.” (Sjöstedt, 2015, 31 december) !

Ett vanligt argument mot gränskontroll var som tidigare sagts att det påverkar 
rörligheten över bron; !

“En viktig idé med hela den Europeiska Unionen är att EU-medborgare ska 
kunna röra sig fritt inom unionens gränser, utan gränskontroller.” (Björklund, 
Verhofstadt & Wikström, 2016, 10 februari) 
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“Att vi samtidigt anser att vårt land behöver kontroll över våra gränser står inte i 
motsättning till det. Ändå finns det nog anledning att vara självkritisk och 
fundera kring de svårigheter som uppstått när rörligheten inom Norden har 
inskränkts.” (Åkesson & Emilsson, 2016, 15 februari) !
“Öresundsbron såsom den var tänkt att fungera, hotas nu av bildlig rivning. 
Rörligheten och framkomligheten över den behöver värnas. Sverige och 
Danmark behöver hitta en gemensam hållbar linje i flyktingpolitiken som inte 
innebär ömsesidig utpressning.” (Lifvendahl, 2015, 31 december) !

Ett citat som är signifikant som speglar skillnaden mellan första och tredje perioden 
som vi identifierat; !

“Och så sent som den 6 september i år stod Stefan Löfven på Medborgarplatsen 
och förkunnade: "Nu måste vi bestämma oss vilket Europa vi ska vara. Mitt 
Europa tar emot flyktingar. Mitt Europa bygger inte murar." Men på hans order 
har i dagarna tågspåren på Kastrup separerats med staket. En mur av metall. Och 
den 4 januari ska id-kontrollerna vid gränsen mellan Sverige och Danmark träda i 
bruk.” (Lifvendahl, 2015, 31 december) !

Här beskrivs förändringen av Sveriges och regeringens inställning till gränskontroll. 
Nästa citat är inne på samma spår; !

”Tre förlorade år för Socialdemokraterna är över. Inför kongressen 2013 kom 
beskedet att integrationsministerposten skulle skrotas om partiet bildade 
regering: "Integration är ett problematiskt begrepp, som partistyrelsen helst inte 
vill använda”. I stället, deklarerade man, skulle området behandlas som 
jämställdheten - en fråga som alla ministrar har i bakhuvudet när de fattar beslut. 
Men när regeringen bildades fanns ändå en jämställdhetsminister. Någon med 
ansvar för integrationsfrågor ville Stefan Löfven däremot inte ha.” (Wolodarski, 
2016, 25 februari) !

Det ovanstående visar också hur infekterat flyktingfrågan har varit och vilken 
omvändning som regeringen har gjort i flyktingfrågan. Detta i sin tur påverkade 
diskursen kring flyktingfrågan och gränskontroll. !

“"En gränslös värld i fred och frihet är socialdemokratins långsiktiga mål." Så 
talar partiprogrammet från 2013. Den rörelse som nu inför id-kontroller och 
bygger staket har sjungit Internationalen på sina möten sedan 1902, då 
korkskäraren och fackföreningsmannen Henrik Menander översatte den till 
svenska. När nu även Danmark inför idkontroller mot Tyskland blir ”en gränslös 
värld” allt mer avlägsen.” (Lindberg, 2016, 5 januari)  !
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Det ovanstående citatet visar hur diskursen förändrats i takt med att samhället 
förändrats. Vi gör antagandet att det finns ett dialektisk relation mellan samhället och 
människan. Båda parter påverkar varandra. Denna socialkonstruktionistiska tanke, 
finns med i förklaringen till varför regeringen ändrade sig i flyktingfrågan och 
införde gränskontroll. Följande citat är illustrerande; !

“Alliansregeringens del i skulden är stor, men den rödgröna regeringen har varit 
fruktansvärt sen ur startblocken under flyktingkrisen. Nästan oförlåtligt sen. Men 
bara nästan. Ty en regering existerar inte i ett vakuum. Den samspelar med 
samhällsandan och debattklimatet.” (Marteus, 2015, 10 december) !!

4.5 Sammanfattning av resultat 
Till att börja med observerades två olika sätt som författarna argumenterade på. Det 
ena sättet var pragmatiska argument och det andra var humanistiska argument. 
Pragmatiska argument var mer nyttobetonade, där debattörerna bygger upp sina 
argument med hjälp av siffror och statistik. Humanistiska argument var å sin sida 
inriktad på känslor, moral och relationer. !
De pragmatiska och humanistiska argumenten kunde sedan tilldelas prefixen pro eller 
contra. Proargument innebär att debattören argumenterade för införandet av 
gränskontroll. Contra handlade däremot om det motsatta, det vill säga när författarens 
tes var emot införandet av gränskontroll. !
I diskursen kunde en tendens av att debattörerna i texterna ställde välfärden mot 
invandringen. Detta sätt att argumentera på kallar vi för Välfärd kontra öppenhet. 
Oavsett om argumenten var av pragmatisk eller humanistisk karaktär, pro eller contra 
gränskontroller, fann vi denna dikotomi. !
I diskursen fann vi även att debattörerna hade en tendens att lägga över ansvaret 
gällande hanteringen av flyktingkrisen på sina oliktänkande. Vi fann även att 
debattörerna försökte ogiltighetsförklara sina meningsmotståndare, genom att 
skuldbelägga och lägga över ansvaret på någon annan. Detta tillvägagångssätt att 
argumentera på kallar vi för Ad hominem-argument och fokus på ansvar. !
Till sist undersöktes hur diskursen förändrades över tid. Där fann vi tre huvudsakliga 
perioder i diskursen, där varje period hade ett unikt sätt att skriva om gränskontroller 
och flyktingkrisen. !
Den första perioden sträckte sig från början av vår utvalda tidsram, från 18 september 
2015, till 15 november 2015. I denna period diskuterades flyktingfrågan ur olika 
aspekter. Ingen argumenterade för att införa gränskontroller i Sverige. !
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Den andra perioden sträckte sig från 15 november till 22 november 2015. Det var här 
vi började se en tydlig förändring i diskursen. Det största fokuset under denna period 
låg på terrorattentatet i Paris, IS och på kriget i Syrien. Efter denna period började vi 
snabbt se ytterligare en förändring i diskursen. !
Den tredje och sista period, sträckte sig från 22 november 2015 fram till 18 mars 
2016. Under denna period låg fokus på gränskontrollerna som Sveriges regering 
beslutade om att införa. Här började vi även se fler argument, för och emot införandet 
av gränskontroller. !!
5. DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat utifrån studiens teoretiska 
referensram. Studiens första frågeställning diskuteras i 5,1, 5.2 och 5.3. Den andra 
frågeställningen analyseras i 5.4. Sammanfattningsvis besvaras studiens syfte och 
frågeställningar och tillsist ges förslag på framtida forskning.  !
5.1 Pragmatiska och humanistiska argument 
De pragmatiska argumenten hänvisar ofta till statistik, siffror och olika typer av 
mätningar, vars syfte är att etablera olika typer av sanningar vilka måste accepteras 
för att föra diskussionen kring gränskontroller. Detta bidrar till att verkligheten 
beskrivs på ett visst sätt genom att dessa argument tillsammans bildar de typifieringar 
som påvisas som sann kunskap. Detta kan jämföras med begreppet kunskapsregimer, 
vilket innebär att de institutioner som presenterat mätningarna ges en legitim status 
att definiera verkligheten på ett sådant sätt att kunskapen tolkas vara korrekt 
(Foucault, 1993). När debattörer i argumentationen refererar till olika 
kunskapssubjekt konstrueras verkligheten på ett sätt där dessa förutsättningar utgör 
sanna premisser mot vilka slutsatsen härleds.  !
Olika kunskapssubjekt kan säga helt motsatta saker, men används i argumenteringen 
som objektiva fakta som accepteras för att styrka tesen. Detta kan ses som strategier 
för att vinna den diskursiva kampen och på så vis vinna rätten att definiera problemet. 
Den diskursiva kampen pågår både mellan ledarskribenter och politiker och utspelar 
sig på samma slagfält, där målet är att få företräde till sanningen. På ena sidan  
slagfältet står de som är för införandet av gränskontroll, på den andra sidan står de 
som är emot. Aktörerna har således ett gemensamt mål, oavsett om denne är politiker 
eller ledarskribent. Genom att hänvisa till kunskapssubjekt är det möjligt att etablera 
vissa sanningar som utgångspunkter i debatten, mot vilka lösningarna på problemet 
sedan presenteras (Forkby, 2007; Foucault, 1993). En problematik i detta är dock att 
det finns olika sanningar om vad som är premisserna för problemet.  !
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Ett antagande är att det utifrån detta finns olika sätt att förhålla sig till denna 
problematik med den diskursiva kampen om gränskontroller. En konsekvens kan vara 
att det blir svårt för läsaren att veta vad som är rimligt att anta vara sant, vilket kan 
bidra till att diskursen i sig får en elitistisk framtoning där argument från båda sidor 
enbart stärks av utvalda fakta. I detta konstrueras verkligheten då på ett sätt där det 
som sagts i debatten alltid kan vara värt att ifrågasätta, vilket riskerar att leda till en 
växande misstro till att finna konkreta lösningar.  !
En slutsats är att detta vid vissa tillfällen leder till att diskursen om gränskontroller 
blir sekundär och både pragmatiska och humanistiska argument fungerar snarare som 
ett verktyg för att etablera sanningar som stärker en ideologisk övertygelse. Eftersom 
politiska diskurser präglas av ideologiska övertygelser och idéer om hur världen 
borde se ut, är det därför genom den diskursiva kampen möjligt att göra anspråk på 
sanningen och genom detta konstruera en verklighet som överensstämmer med 
ideologiska övertygelser.  !
I debatten diskuteras det huruvida flyktingströmmen kommer få en positiv eller 
negativ effekt för Sverige. Det finns argument för båda möjligheterna, och det 
intressanta är således inte vem som har rätt i frågan utan snarare hur den specifika 
diskursen konstruerar problemet.  !
Genom att debattera flyktingkrisen och Sveriges gränskontroller utifrån en 
problemformulering där vilka effekter det får för Sverige står i fokus, sätts den 
svenska befolkningen i en överordnad position gentemot flyktingarna. Flyktingarnas 
funktion fastslås i sammanhanget som ett medel för att få Sverige att fungera bra. Har 
de en negativ effekt för Sverige bör gränskontroller införas och invandringen 
begränsas, men skulle det istället gynna Sverige att ta emot flyktingarna bör de tas 
emot.  !
Oavsett vilken slutsats debattörerna argumenterar för är målet detsamma; det ska 
gynna Sverige. Detta innebär att det finns en inneboende hegemoni i argumentationen 
där flyktingarna får en underordnad position och reduceras från jämlikar till en 
samhällsgrupp vars syfte är att gynna den överordnade gruppens intressen. På så vis 
kan de befintliga maktstrukturerna bibehållas genom diskursen (Fairclough, 2003; 
Winther Jørgensen & Phillips, 2000)  !!!!!!!!!!
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5.2 Välfärd kontra öppenhet 
I den diskursiva kampen om välfärd kontra öppenhet tas det för givet att denna 
dikotomi är sann, det vill säga att välfärd och öppenhet är varandras motsatser och 
inte kan samexistera. Detta blir i debatten en premiss som anses vara allmänt 
accepterad. Ingenstans i debatten ifrågasätts denna premiss. Den diskursiva kampen 
förs istället utifrån denna förutsättning vilket innebär att välfärd kontra öppenhet-
diskursen bidrar till att verkligheten konstrueras på ett sätt där detta är ett faktum. 
Konsekvensen blir då att flyktingarna som kommer hit blir en belastning och valet 
Sverige ställs inför är huruvida svenskarna ska värna om sin egen välfärd eller hjälpa 
de som flytt. Det ena utesluter således det andra. I detta resonemang finns en inbyggd 
hegemoni eftersom svenskarna besitter något som flyktingarna inte gör, och frågan är 
huruvida svenskarna är villiga att offra delar av det. När öppenheten kostar för 
mycket och välfärden blir lidande kan Sverige behålla sin dominerande position 
genom att stänga gränserna och argumentera för detta genom att ställa öppenheten 
mot välfärden.  !
Den dikotomi, den premiss som författarna förutsätter existerar mellan välfärd kontra 
invandring, kan också ses utifrån begreppet dekonstruktion. En dekonstruktion av 
texten kan avslöja inbäddade hierarkier som finns i människans tankar och språk 
(Kvale & Brinkmann, 2014; Thomassen, 2007). När välfärden ställs mot invandring, i 
den mån som upptäcktes i texterna, kan välfärd kontra öppenhet ses som sina binära 
kontraster. Debatten präglades av förutsättningen att det ena utesluter det andra. 
Denna idé fanns inbäddad i många av texterna, till den grad att det genom diskursen 
blev en vedertagen sanning (ibid.). Denna vedertagna sanning i flyktingdiskursen ger 
bränsle för de som ställer sig på tvären i flyktingfrågan. Frågan är om dikotomin är så 
pass inbäddad och återkommande i språket att det blivit en habitualiserad idé, som i 
sin tur har blivit institutionaliserad (Berger & Luckmann, 1967). !
Dikotomin välfärd kontra öppenhet kan ur en dekonstruktionistisk mening även 
innebära en dikotomi mellan svensken och flyktingen. Oavsett om argumenten hade 
drag av pragmatism, humanism, var pro eller contra gränskontroller, så blir påföljden 
att diskussionen kring flyktingkrisen och gränskontroller skapar ett motsats-
förhållande mellan svensken och invandraren. Välfärden symboliserar på så vis 
Sverige, svensken och de fördelar som människor har av ett svenskt medborgarskap. 
Öppenheten symboliserar flyktingen, det vill säga de människor som är på flykt och 
som ännu inte har fått ett fotfäste i den svenska gemenskapen. Detta liknar Cheregi's 
(2015), och Puskás och Åhlunds (2013) slutsatser, där olika grupper i samhället 
polariseras och delas in i ett “vi” och ett “dem”. Polariseringen som uppstår genom 
att ställa välfärd mot öppenhet kan utifrån detta förstås på ett liknande sätt. !
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Konsekvensen av språkbruket skapar således en polarisering mellan två grupper. 
Påföljden kan bli att den ena gruppen hamnar i ett utanförskap, i denna studies fall 
flyktingen. Om en grupp betraktas som ett ”vi” och en annan som ett ”dem”, är det 
enklare att avfärda hjälpinsatser till ”dem”, eftersom de på så vis inte är en del av den 
egna gruppen. På det viset blir det enklare att ta ställning i frågan. Flyktingen och 
öppenheten står på ena sidan av balansvågen, medan svensken och välfärden står på 
den andra. Om förutsättningen är att det finns en dikotomi mellan dessa två, blir 
utfallet att förhindra att den ena sidan tippar över. En alltför stor invandringsmängd 
kommer utifrån detta perspektiv att urholka välfärden och orsaka en systemkollaps. !
Brunes (1998) studie visade att media använde sig av ordval som “invasion” när det 
talades om den invandring som var en påföljd av kriget i det forna Jugoslavien. Detta 
fick konsekvensen att främlingsfientliga kunde försvara sina handlingar genom att 
hänvisa till denna invasion (ibid.). I diskursen kring gränskontroller, talar 
debattörerna inte om någon invasion av invandring. Istället talas det om en 
flyktingkris, vilken leder till en systemkollaps. Dessa ordval kan till synes ge 
intrycket av något harmlöst. Emellertid är ordval såsom kris och systemkollaps 
laddade ord som är hotfulla, det är någonting som nationen måste undvika. Därför, är 
diskursen lik den som Brune undersökte, bara att de hotfulla orden har ersatts av 
andra skräckinjagande ord. !
Frågan är om det är en falsk dikotomi eller inte. Ur en dekonstruktionistisk och ett 
socialkonstruktionistiskt förhållningssätt, kan dikotomin välfärd kontra öppenhet ses 
som en alternativ tolkning av verkligheten som blivit institutionaliserad genom 
språket (Berger & Luckmann, 1967; Thomassen, 2007).  !!
5.3 Ad hominem-argument och fokus på ansvar 
I diskursen har ett mönster som påminner om en tävling i pingpong kunnat urskiljas 
där fokus varit att beskylla andra för brist på ansvarstagande. Med varje debattartikel 
skjuts skulden och ansvaret över på de oliktänkande som sedan bollar tillbaka 
ansvaret med samma typ av argument. Detta kan tolkas som att fokuset i debatten är 
att ogiltighetsförklara sina oliktänkande för att själva få företräde till sanningen.  Det 
pågår således en maktkamp inom diskursen i vilka som har rätt att uttala sig om 
problemet. Genom detta flyttas fokus från sakfrågan och belyser istället svagheter hos 
politiker, politiska partier eller ideologiska värdegrunder.  !
I denna diskurs konstrueras samtliga inblandade som oförmögna att åstadkomma 
något positivt eller finna lösningar på det omtalade problemet. Eftersom ad hominem-
argument var vanligt förekommande och var oberoende av vilken ställning som togs i 
sakfrågan är vår tolkning att detta är något som totalt sett missgynnar debattörer och 
politiker. Även om det kan förstås som en strategi för att vinna maktkampen inom 
diskursen är vår slutsats att denna retorik snarare leder till politikerförakt än konkreta 
lösningar på problemet. En risk med detta är att målet med politiska diskurser flyttas 
från att diskutera sakfrågorna till att sträva efter att vinna maktkampen.  
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5.4 Diskursens förändring över tid 
Enligt Focault (1993) får individer i en diskurs inte prata om vad som helst, när som 
helst. Vidare får vem som helst inte prata om vad som helst. Det finns således 
osynliga strukturer inom diskurser som styr vad som är accepterat att prata och skriva 
om. Det kallar Focault för det förbjudna ordet (ibid.). !
Det vi såg tidigt i vår uppsatta tidsram, var att gränskontroll var något som inte 
diskuterades explicit. När gränskontroller väl kom på tals under första perioden, var 
det något som sågs som avlägset, omoraliskt och till och med omöjligt. !
När det sedan gick upp för folk att regeringen hade börjat skriva på en proposition 
om att införa gränskontroller, var det som att någon drog ur proppen. Proppen var det 
som hållit borta det som var förbjudet att prata om. Det förbjudna ordet, 
gränskontroll, var något som plötsligt blivit accepterat att förespråka och stå bakom. !
Utifrån den socialkonstruktionistiska teorin kan vi tolka detta som att diskursen både 
påverkar och påverkas av samhället (Berger & Luckmann, 1967). Regeringen 
påverkades av samhällsandan och debattklimatet. Diskursen förändrades i takt med 
att samhället förändrades och detta fick konsekvenser för hur problemet behandlades, 
både i språket och i de politiska beslut som fattades. Myndigheter började ge vika av 
överbelastning och terrordåden i Paris fick den kritiska inställningen att växa och 
röster höjdes för att något måste göras. !
Socialdemokraterna hade tidigare pratat om ett Sverige med öppna gränser, och var 
rädda att använda ord som integrationsminister eftersom integration tidigare var så 
sammanknutet till Sverigedemokraternas position i diskursen. Socialdemokraternas 
handling att införa gränskontroller, har inspirerats av habitualiserade idéer i Sverige 
och i Europa. I stunden som regeringen gick ut med att införa gränskontroll blev det 
på ett sätt mer legitimt för journalister och politiker att tycka till om gränskontroller. 
Det blev en institutionalisering av ett sätt att resonera. Detta sätt att resonera blev 
vidare något som tidningarna anpassade sig efter och började skriva om. Regeringen, 
de med formell makt, som kan betraktas vara högst upp i den sociala maktstrukturen, 
dirigerade på så vis vad som var acceptabelt att säga. 
 
Makten, regeringen, gjorde det legitimt att prata om flyktingkris som problem och 
införandet av gränskontroller. De i sin tur var påverkade av människorna i samhället. 
På så vis kan vi se hur diskursen både förändrade och förändrades i 
socialkonstruktionistisk anda. Ett dialektiskt samspel mellan människan och 
samhället (Berger & Luckmann, 1967). !!!!!!
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5.5 Avslutande reflektion 
Studiens resultat visade på tre typer av diskurser; pragmatiska och humanistiska 
argument, välfärd kontra öppenhet samt ad hominem-argument och fokus på ansvar.  
Dessa diskurser karaktäriserades på olika sätt genom att belysa olika delar av 
problemet. Dessutom kunde en förändring över tid i hur gränskontroller debatterades 
observeras. !
Genom pragmatiska argument konstrueras problemet på ett sätt där samhällets 
institutioner, som t.ex. sjukvård och skolor, står i fokus, och hur problemet bör 
hanteras styrs utifrån vad som är mest gynnsamt för dessa. Dessa argument återfinns 
både för och emot gränskontroller och baseras ofta på nyttobetonade mätningar av 
olika slag. Genom humanistiska argument konstrueras problemet snarare som 
moraliskt och fokuset i argumenten vilade på empati och mänskliga relationer. Dessa 
argument anspelade på den känslomässiga aspekten på individnivå.  !
I diskursen vi i den här studien kallat välfärd kontra öppenhet konstruerades 
problemet som ett val mellan dessa två, som i sammanhanget utgör en dikotomi. 
Gränskontroller debatteras utifrån denna premiss på ett sätt där Sverige stod inför ett 
val att antingen värna om sin välfärd eller öppenhet. Genom denna diskurs 
etablerades detta som en sanning eftersom detta sätt att resonera habitualiserades och 
sedermera institutionaliserades. Resonemanget leder till en idé om ett ”vi” och ett 
”dem” där båda parter inte kan gynnas samtidigt, utan någon måste alltid värnas om 
på bekostnad av någon annan.  !
Ad hominem-argument och fokus på ansvar var något som tolkades som en strategi 
för att vinna makten inom diskursen genom att belysa personliga svagheter hos 
meningsmotståndare. Ansvarstagande var ett vanligt förekommande tema i diskursen 
där  politiker och politiska partier kritiserades starkt för sin brist på detta. Denna 
kritik bollades fram och tillbaka mellan meningsmotståndare i diskursen vilket på så 
sätt belyste svagheter hos berörda politiker och debattörer. Utifrån detta drogs 
slutsatsen att denna diskurs riskerar att flytta fokus från sakfrågorna och bidrar 
snarare till misstro och politikerförakt.  !
Diskursen om gränskontroller förändrades över tid, från att gränskontroller i Sverige 
var något otänkbart till att idén blivit normaliserad. Under den första perioden var 
inte gränskontroller i Sverige något som överhuvudtaget verkade vara aktuellt, och 
var inte heller en lösning på problemet som någon verkade tro på. Efter terrordåden i 
Paris och de alltjämt stora flyktingströmmarna eskalerade debatten och när 
regeringen senare beslutade för att införa gränskontroller var diskursen fullt legitim.  !!!!!!

!46



5.6 Förslag till framtida forskning 
Denna studie har undersökt hur det argumenterades kring gränskontroller i Sverige 
under en begränsad tidsperiod. Eftersom Lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig 
fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, som trädde i kraft 
den 21:a december 2015, gäller fram till 2018 kan det i framtiden vara intressant att 
studera hur diskursen förändrats på ännu längre sikt. Förslagsvis kan detta ske genom 
en jämförande studie med denna för att undersöka vilka likheter eller skillnader som 
kan urskiljas. !
Urvalet av material som studerats är i denna studie hämtat från morgon- och 
kvällstidningar. Tidningar har traditionellt varit ett forum för samhällsdebatt med stor 
räckvidd. I och med samhällsutvecklingen tror vi att det skulle kunna vara intressant 
att studera hur diskursen ser ut i andra forum, som exempelvis sociala medier, där 
debatten inte enbart bedrivs av yrkesmän och kvinnor.  !!
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Bilaga 1 !
Spel med liv som insats (09.20) !
Tes: Hjälpen att sätta flyktingar i trygghet borde se annorlunda ut för att underlätta 
för flyktingarna att få hjälp !
p7 det är moraliskt riktigt att hjälpa till !
c1 att ta emot flyktingar innebär både ansvar och initiala ansenliga kostnader 
c1c1 Det måste fastslås en lägstanivå på insatser och villkor som alla länder kan enas 
kring 
c2c1 att vänta ut varandra sker på bekostnad av ett för högt pris !
Slutsats: Argument för öppenhet av humanistisk karaktär !
- !
God Morgan, Johansson! (10.28) !
Tes: Migrationsministern har hanterat flyktingskrisen i Sverige på ett dåligt sätt !
p1 Kostnaderna har växt explosionsartat. 
p1p1 Vid slutet av Migrationsverkets prognosperiod, 2019, riskerar enbart 
kommunersättningarna för ensamkommande uppgå till 30 miljarder kronor. 
p1p1p1 Det motsvarar nästan hela biståndsbudgeten. !
Slutsats: Argument mot öppenhet av pragmatisk karaktär
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