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In the autumn of 2015 a huge amount of refugees were on the run to Sweden. The news
media described the situation as a refugee crisis and border controls were initiated.
The aim of this study was to examine how two Swedish newspapers, one national and
one local, portrayed refugees at the time when the border controls were initiated in
Sweden. The questions examined were: How are the refugees portrayed, what are the
similarities and differences between Dagens Nyheter and Sydsvenskan’s portrayal of
the refugees? To approach this we made two different analysis of reports from each
newspaper, three from Dagens Nyheter and two from Sydsvenskan. We did a framing
analysis on the text and a semiotic analysis on the pictures.
Findings show that the portrayal of refugees are very similar in both newspapers. The
refugees are described as inferior, but at the same time brave, well-educated and
hopeful. We also found that refugees often are portrayed as “the others” and the citizens
of Sweden are portrayed as “we”. Although the similarities outweighs, we found some
interesting differences in the newspapers portrayal of the refugees. For example, in
Dagens Nyheter the hopefulness is combined with a positive and joyful approach, while
Sydsvenskan describes the hope with an uncertainty and concern about the future.
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1 Inledning
Året är 2014. Mer än 200 000 människor är på flykt. Många tar sig över Medelhavet i
överfyllda, osäkra och knappt sjödugliga båtar för att finna säkerhet i något annat land.
På vägen drunknar tusentals människor. Under den här tiden är Sverige ett av de länder i
Europa som tar emot allra flest flyktingar (Berry, Garcia-Blanco & Moore, 2015).
Flyktingfrågan blir mer och mer omdiskuterad runt om i världen och bara på några
månader har debatten i Sverige förändrats drastiskt i samband med den snabbt ökande
flyktingströmmen. Inställningen till flyktingmottagandet blir mer och mer ansträngd och
problematisk och hela flyktingpolitiken läggs om och blir mer restriktiv (Bolin,
Hinnfors & Strömbäck, 2016). Den 12 november 2015 beslutar regeringen att tillfälligt
återinföra inre gränskontroller i Sverige (Regeringskansliet, 2015). Det pratas om en
flyktingkris och regeringen vidtar flera åtgärder – de tillfälliga gränskontroller är en av
dem. Ämnet har sedan dess varit ständigt återkommande i svenska medier. I november
2016 fick sökordet “flyktingkris*” över 30 000 träffar i mediearkivet Retriever. Nästan
alla artiklar var skrivna bara under de senaste två åren. I dag är flyktingsituationen
fortfarande ett av Sveriges mest omdiskuterade samhälleliga fenomen.
Under det senaste året har många flyktingar tagit vägen till Sverige via Danmark och
Öresundsbron. Eftersom stadsdelen Hyllie i Malmö är den första svenska stationen för
tågresenärer från Danmark har platsen spelat en central roll under gränskontrollerna. Vi
bor själva relativt nära Malmö och har löpande följt sydsveriges nyhetsrapportering
sedan gränskontrollerna infördes. Hur flyktingar framställs i svensk journalistik tycker
vi därför är intressant, relevant och inte minst viktigt att undersöka eftersom många
människor tagit del av nyhetsrapporteringen, precis som vi.
Flyktingkrisen är i skrivande stund ett högst aktuellt ämne som fått mycket utrymme i
olika forum – inte minst i medier. Även intresseorganisationer har uppmärksammat
företeelsen genom diverse undersökningar. I rapporten What’s the Story? Results from
Research into Media Coverage of Refugees and Asylum Seekers in the UK undersöker
intresseorganisationen Article 19 (2003) hur flyktingar representeras i nyhetsmedier
genom en djupare studie som behandlar i vilken utsträckning flyktingarna känner att de
har möjlighet att delta i det offentliga samtalet om asyl och invandring. De undersöker
även vilken inverkan mediebevakningen har haft på deras vardagliga liv. Article 19
kommer fram till flera olika resultat, exempelvis att skribenter som skriver om ämnet i
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såväl nyhetsartiklar som reportage har stor tillit till politiker, offentliga personer och
polis som informationskällor. Enskilda flyktingar citeras endast när de själva är
subjektet i en artikel och de får sällan bidra direkt till det politiska samtalet. De kommer
även fram till att bevakningen är överväldigande negativ och att bilder som används
tillsammans med artiklar som handlar om flyktingar domineras av en stereotypisk
“hotande ung man”. Kvinnor och barn förekommer sällan. (Article 19, 2003). För vår
studie blir det både givande och intressant att undersöka om dessa resultat stämmer
överens med våra. Kanske finns det likheter och skillnader mellan Article 19 och vår
studie som kan bidra till en djupare förståelse i hur flyktingar skildras eftersom
mediernas representation, enligt Höijer (2008), utgör en avgörande roll när det gäller
skapandet av gemensamma uppfattningar i samhället. Detta skriver även Brune (2000)
om i sin studie om stereotyper. Hon menar att nyhetsjournalistiken påverkar
identitetsskapandet både kulturellt och nationellt vilket i sin tur har en inverkan på
fastställandet av gränserna mellan exempelvis oss och “andra”, gott och ont och normalt
och onormalt. Eftersom journalistiken har stor påverkan på människors föreställningar
av verkligheten anser vi att det är viktigt att studera hur svensk journalistik väljer att
representera och gestalta flyktingar.
En studie som liknar Article 19 gjordes 2015 av Mike Berry, Inaki Garcia-Blanco och
Kerry Moore från Cardiff School of Journalism i uppdrag av UNHCR. Forskarna
undersökte i artikeln hur mediebevakningen av asyl och migration såg ut i fem olika
europeiska länder: Storbritannien, Italien, Tyskland, Spanien och Sverige. Studien
grundar sig i att attityden mot asyl och migration runt om i Europa har hårdnat under de
senaste åren. Det finns många underliggande faktorer till attitydförändringen. Dels
handlar det om det ökande antal asylsökare och synligheten av dem. Men ekonomiska
faktorer spelar med största sannolikhet också en avgörande roll. Sedan finanskrisen
2008 har ekonomi varit en fråga som väckt mycket känslor och osäkerhet hos
medborgare i flera europeiska länder. I en del av dessa länder, så som Grekland,
Frankrike och Sverige har dessa finansiella påfrestningar, samt oron över den nationella
säkerheten och den kulturella assimileringen bidragit till framväxten av högerextrema,
främlingsfientliga partier och rörelser. I Sverige är Sverigedemokraterna ett exempel på
detta (Berry, Garcia-Blanco & Moore, 2015).
Forskarna undersökte tusentals artiklar från 2014 och början av 2015 och kom fram till
att det skillde sig mycket mellan ländernas rapportering. Resultaten visar bland annat en
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stor skillnad mellan vilka källor de olika länderna använder sig av, vilket språk de
använder, anledningen till varför flyktingströmmen ökar och vilka lösningar de föreslår.
Allt som allt visade sig den svenska rapporteringen om asyl och migration vara den
mest positiva, medan exempelvis Storbritannien hade den mest negativa och
konfliktinriktade rapporteringen. I Sverige fanns det väldigt få exempel som tydde på att
flyktingarna framställdes som ett hot. Istället förespråkades rapporteringen av en mer
liberal och human syn på asyl- och invandringspolitik. Resultaten visade även att
Sverige och Tyskland var de länder som riktade mest kritik mot de övriga EU-ländernas
ovilja att hjälpa till med flyktingfördelning länderna emellan. I Sverige fann man
dessutom att tidningar gick så pass långt att de direkt anklagade EU för de dödsfall som
skett i Medelhavet (Berry, Garcia-Blanco & Moore, 2015).
Det är enligt Berry, Garcia-Blanco och Moore (2015) omöjligt att ignorera den roll
massmedier har när det kommer till att influera den politiska attityden gentemot asyl
och migration. Massmedierna kan sätta agendan och rama in debatten och påverkar på
så sätt medborgarnas uppfattning om samhället genom den information de förmedlar till
dem.
Enligt Nilsson (2015) dominerar bilden i dag över texten i nyhetssammanhang,
framförallt under de senaste åren. Hon belyser även att mediekulturen i dag är alltmer
visuell och att bildjournalistiken därför blivit ett viktigt område inom
journalistikforskningen. En medieforskare som intresserat sig för att studera just detta
område är Mary Macken-Horarik. Hon menar att när man analyserar en nyhetssida
måste man inkludera såväl verbala som icke-verbala meddelanden som uttrycks genom
layout, typografi och fotografier. (Macken-Horarik, 2003). När vi undersöker
nyhetssidor måste vi alltså ta hänsyn till att det inte bara är textens budskap som
behöver analyseras, den visuella kommunikationen är precis lika viktig. En analys som
inkluderar både text och bild är därför nödvändig för att kunna komma fram till de
visuella och verbala narrativ som finns i nyhetsrapporteringen om flyktingar. Vi ser
därför en relevans i att undersöka vilka erbjudanden publiken faktiskt får av
journalistiken genom deras representation i form av text och bild.
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1.1 Syfte
Studiens syfte är att undersöka hur flyktingar representeras i reportage från Dagens
Nyheter och Sydsvenskan i samband med införandet av gränskontroller samt vilka
erbjudanden texterna och bilderna ger publiken. Vi ska besvara våra inledande
frågeställningar genom att kombinera en framinganalys och en semiotisk analys på ett
antal strategiskt utvalda texter och bilder från respektive tidning. Med studien hoppas vi
kunna ge en djupare förståelse och en mer detaljerad bild över hur flyktingar skildras i
svensk journalistik.
Med utgångspunkt i detta har vi valt att formulera två huvudsakliga frågeställningar
som vi anser är rimliga för vår studie.
1.1.1 Frågeställningar
1. Hur gestaltas flyktingarna i Dagens Nyheter och Sydsvenskan?
2. Vad finns det för likheter och skillnader mellan Dagens Nyheter och
Sydsvenskans gestaltning av flyktingarna?
Vi har valt att studera gestaltningen av flyktingarna i samband med införandet av
gränskontrollerna eftersom det nu är länge sedan den senaste stora flyktingströmmen
kom till Sverige. Sedan dess har det politiska landskapet och således journalistiken
förändrats. Vi anser att vår studie är intressant för forskningen eftersom dagslägets
flyktingsituation och de pågående gränskontrollerna är ett nytt och fortfarande pågående
skeende som därför ännu inte hunnit beforskas fullt ut. Genom att göra en detaljerad
text- och bildanalys anser vi därmed att studien skulle bidra till det journalistiska
forskningsfältet samt forskningen om framställningen av nyanlända flyktingar.

2 Tidigare forskning
I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskning som gjorts inom vårt
forskningsområde och som ger stöd och relevans till vår studie. Den tidigare
forskningen presenteras under rubriken Flyktingar i journalistiken.
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2.1 Flyktingar i journalistiken
Hittills har åtskilliga studier dokumenterat att journalistiken marginaliserar och talar illa
om vissa samhällsgrupper. Bland dessa grupper inkluderas flyktingar som ofta
porträtteras som ett socialt problem genom att de stämplas som ovärda, avskyvärda och
farliga (Cottle, 2008).
Medieforskaren Ylva Brune undersöker i sin bok Nyheter från gränsen (2004) hur
flyktingströmmen 1993 konstrueras i svensk journalistik. Våren 1993 var en dramatisk
tid för Sverige. Strömmen av flyktingar från Kosovo och Bosnien var väldigt stor.
Brune drar bland annat slutsatsen att nyhetstexter under den här tiden ofta
kännetäcknades som “hårda” och “torra”. Riksmedier gav mer saklig information om
situationen medan de lokala medierna angrep ämnet på ett mjukare sätt genom
reportage. Det menar Brune säger mycket om hur medierna rapporterade om situationen
under den tidpunkten (Brune, 2004).
Vi anser att Brunes studie är relevant för oss eftersom hon, precis som vi, undersöker en
flyktingström till Sverige. Precis som Brune kommer vi att undersöka vilka likheter och
skillnader som finns mellan rikstäckande och lokala medier när det handlar om
rapporteringen om den flyktingström som råder. Det har nu gått mer än 20 år sedan
strömmen av flyktingar från Kosovo och Bosnien kom till Sverige. Därför anser vi det
väsentligt att tillämpa en studie med liknande perspektiv med fokus på dagens
flyktingtillstånd.
I sin bok The importance of being innocent (2011) diskuterar Joanne Faulkner hur
medier porträtterar barn i medierna. Hon resonerar också kring den idealiserade bilden
som finns av barn i samhället i dag som målar upp bilden av barn som sårbara och
oskyldiga. Faulkner kommer fram till att uppfattningen om barn och deras
oskuldsfullhet till stor del grundar sig i vuxnas generella syn på barn som en grupp, och
inte som enskilda individer. Under hösten 2015 flöt en treårig flyktingpojkes döda
kropp upp på en strand i Turkiet. Denna händelse blev väldigt uppmärksammad i
medier världen över. Sedan dess har barns flykt varit uppe på agendan och därför tycker
vi det är viktigt och relevant att ha med Faulkners (2011) resonemang om synen på barn
i vår forskning, för att kunna undersöka hur barn på flykt porträtteras i svenska medier.
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Även Joshua Greenburg och Sean Hier berör vårt forskningsämne i en studie där de
undersöker hur kinesiska flyktingar representeras i kanadensiska tidningar. Deras studie
grundar sig på fyra kanadensiska tidningar med stort antal läsare. Samtliga tidningar har
en regional närhet till platsen där flyktingarna kom in i landet (Greenburg & Hier,
2001). Tankarna om tidningarnas närhet och att nå ut till en stor publik tar vi med oss i
vår studie. För att tillföra fler dimensioner till forskningen om hur flyktingar
representeras i journalistiska sammanhang tänker vi även addera en rikstäckande tidning
till vår studie. Detta för att undersöka om tidningarnas närhet till gränskontrollerna har
någon betydelse.
Även Strömbäck (2008) diskuterar närheten relevans i boken På nyhetsmediers
agendor: en studie av hot och risker i det svenska nyhetsurvalet i morgonpress,
kvällspress och TV. I boken framför han resultaten av en undersökning där han
analyserade var nyheter till störst del utspelade sig i Sverige. Samtliga medier som
undersöktes var svenska rikstäckande medier. Han menar att det har riktats kritik mot
tidningar som ser sig som rikstäckande eftersom de ofta lägger störst fokusering på
Stockholm. Strömbäck (2008) fann att det svenska nyhetsutbudet har en stark
Stockholmsdominans och att mer än hälften av Dagens Nyheters huvudartiklar handlar
om sådant som händer i Stockholm. Den undersökning som Strömbäck presenterar
inkluderar endast den geografiska närhetens betydelse när det handlar om rikstäckande
medier. Vi kan alltså inte utifrån denna undersökning dra några generella slutsatser när
det kommer till hur lokaltidningars närhetsprinciper ser ut och vad dessa skulle kunna
ha för betydelse i nyhetsrapporteringen. Däremot anser vi att Strömbäcks undersökning
är relevant för oss eftersom vi i vår studie kommer att analysera reportage från Dagens
Nyheter, som är en rikstäckande tidning. Eftersom Strömbäck (2008) i sin undersökning
kom fram till Dagens Nyheter till stor del fokuserar på Stockholmsorienterade nyheter
tycker vi att det är intressant att i vår studie se om denna geografiska närhet speglar
deras rapportering om flyktingsituationen och gränskontrollerna som till stor del
utspelar sig i Malmö med omnejd.
Greenberg och Hier (2001) kom fram till att journalistiken skriver om flyktingströmmen
som ett kollektivt problem där de porträtterar de kinesiska flyktingarna som personer
som kan utgöra fara. Flyktingarna framställs också som ett hot mot den fysiska,
moraliska och politiska säkerheten samt nationens välbefinnande (Greenberg & Hier,

6

2001). Detta betyder dock endast att det ser ut så i kanadensisk journalistik. Det betyder
nödvändigtvis inte att det ser likadant ut i Sverige. Trots detta anser vi att Greenberg
och Hiers slutsatser är relevanta för oss då vi finner det intressant att undersöka om det
finns några likheter och skillnader mellan temana i kanadensisk och svensk journalistik.
Genom en kritisk diskursanalys har Mary Macken-Horarik undersökt hur “the children
overboard affair” representeras i två australiska nyhetsartiklar. The children overboard
affair är en ökänd incident i Australien där ministrar felaktigt hävdade att asylsökande
kastade sina barn överbord i ett försök att tvinga marinen att erbjuda dem en fristad.
Detta hamnade på flera förstasidor i australiska tidningar, men visade sig senare inte
vara sant. I Macken-Horariks studie analyserar hon både text och bild i tidningar som
rapporterade om incidenten. Hennes slutsats är att medierna kan manipulera text och
bild för att uppfylla ett särskilt ändamål genom att på olika sätt rama in en händelse.
Hon slår även fast vid att det som kommuniceras visuellt är lika viktigt att undersöka
som det verbala för att få fram en detaljerad bild av händelsen. Därför har hon använt
sig av framing i den bildliga analysen och voicing i den verbala (Macken-Horarik,
2003). Vi blev inspirerade av Macken-Horariks tillvägagångssätt och känner att det
även i vår studie är viktigt att inte utesluta det visuella eftersom bilder spelar lika stor
kommunikativ roll som texten.
Även Athanasia Batziou betonar vikten av bilder sin studie Framing ‘otherness’ in
press photographs: The case of immigrants in Greece and Spain. Hon menar att
analyser av medieinnehåll traditionellt fokuserar på text men att bilder i dag fått mer och
mer plats. Enligt Batziou är bilden ett kraftfull kommunikationsverktyg som inkluderar
kulturell betydelse. Med utgångspunkt i framingteorin fokuserar hennes studie på
nyhetsbilder i grekiska och spanska tidningar. Där undersöker hon på vilket sätt
flyktingar representeras som de “andra” genom olika inramningar. Batziou kommer
fram till att båda ländernas flyktingar framställs som uttryckslösa och att de är
fotograferade på ett “säkert” socialt avstånd. På majoriteten av de analyserade bilderna
porträtteras flyktingarna som grupp och inte som individer. På bilderna finns en
begränsad interaktion med den lokala befolkningen och när de väl får synas på bilderna
är det oftast myndigheter, räddningspersonal eller poliser som porträtteras (Batziou,
2011). Att utgå från framingteori anser vi även skulle fungera bra även i vår studie. Vi
kommer därför att använda framing som teori eftersom vi, precis som Batziou, kommer
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att analysera bilder i vår studie. Hur flyktingarna representeras i de spanska och
grekiska tidningarna kan skilja sig från hur de representeras i Sverige eftersom
journalistiken inte ser likadan ut i alla länder.
Som flera forskare ovan belyser görs majoriteten av all medieforskning på text. Det
finns forskning som även inkluderar bilder men det verkar som att kombinationen av att
analysera både text och bild sällan förekommer. Vi vill därför försöka bredda
forskningen inom journalistik genom att följa Macken-Horarik (2003) och Batzious
(2011) exempel – att inte exkludera bilder.

3 Teori
I denna studie har vi valt att använda oss av postkolonialism som vår ramteori. Eftersom
vi anser att det finns flera intressanta perspektiv att använda sig av har vi därför valt att
även stödja vår studie på ett teoribygge som ingriper perspektiv som framing,
orientalism och stereotypisering.

3.1 Postkolonialism
Det som ligger till grund för den postkoloniala teorin är de kvarstående effekter från
européernas expansion under 1400-talet och framåt. Teorin fokuserar på att förklara de
samhällsproblem som blivit en följd av kolonialiseringen (Loomba, 2008).
Ania Loomba menar att postkolonialismen ofta ses som efterträdaren till och avslutadet
av kolonialismen, men att teorin måste förstås på ett mer nyanserat plan. För att förstå
postkolonialismen på riktigt behövs ett ifrågasättande av “den koloniala dominansen
och kolonialismens följdverkningar” (Loomba, 2008, s. 26).
Under den koloniala expansionen intensifierades och vidgades redan befintliga
fördomar om människor från andra delar av världen. Trots att staterna runt om i Europa
skiljde sig åt i de koloniala projekten fick de en relativt liktydig bild av en stereotypisk
“främling”. Lata, aggressiva, våldsamma, giriga, brutala och promiskuösa var
karaktärsdrag som europeiska kolonister tillskrev de människor som bodde i kolonierna.
Beskrivningarna var, enligt Loomba (2008), ofta motsägelsefulla och inkonsekventa.
Dessa fördomar och stereotypiseringar av de så kallade främlingarna bidrog till att
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befästa och cementera en västerländsk överlägsenhet och en fundamental skiljaktighet
mellan européer och “de andra” (Loomba, 2008).
Ylva Brune hämtar i sin studie Nyheter från gränsen inspiration från författare som
enligt henne representerar en postkolonial teoribildning. Hon beskriver postkolonialism
som ett komplext begrepp med flera olika betydelser (Brune 2004). Den inriktning eller
det tankesätt som är relevant för vår studie behandlar teorier om representation av “de
andra” som enligt Brune (2004) spelar en central roll i postkoloniala analyser. Ylva
Brune är dock inte den första att belysa detta perspektiv utan hennes resonemang bygger
på tidigare postkoloniala studier om “vi” och “dem”. Hon menar i alla fall att en av
postkolonialismens grundläggande tankegångar är att våra identiteter inte blir synliga
förrän de sätts i relation till något annat, det vill säga “de” som skiljer sig från “oss”.
Framställandet av någon eller några som “de(n) andra” utgår från att det finns tydliga
gränser som skiljer “oss” från “dem”. “‘De’ är det som ‘vi’ inte är” (Brune, 2004, s 36).
Även Olausson (2009) menar att identitet i det stora hela handlar om konstruerandet av
ett “vi” och ett “dem”. Människors identitetsskapande syftar till att känna tillhörighet till
en eller flera grupper, en sorts identifikation. För att kunna skapa sig en uppfattning av
vilka grupper som passar just en själv behöver en gräns dras mellan en själv och “de
andra” (Olausson, 2009). Identiteten skapas genom influenser från olika håll och särskilt
från medierna. Forskningen är, enligt Olausson (2009), enig om att medierna har en
avgörande betydelse för identitetsskapandet. Inte bara för den individuella identiteten,
utan också den nationella. Den nationella identiteten presenteras ofta i medierna på ett
relativt vardagligt, och därför ganska omärkbart, sätt. I många fall har nyhetsartiklar och
inslag en nationell vinkel som är anpassad för en publik som känner sig förenade med
den nationella identiteten (Olausson, 2009). Vi anser att begreppet “nationell identitet”
går att ifrågasättas. Identiteten är individuell, och kanske bör vi därför i stället prata om
en kulturell samhörighet där olika kulturer kan sättas i relation till varandra.
Brune (2004) och Olaussons (2009) resonemang om “de andra” som teoririktning inom
postkolonialism är särskilt relevant för oss då vi ska undersöka om “andrande”, eller det
som ofta benämns som “othering” på engelska, är något som förekommer i dagens
journalistiska framställning av flyktingsituationen. Det är även intressant för oss att
undersöka om det finns ett tydligt “vi” och “dem” och isåfall vad det skulle kunna få för
konsekvenser. Vi anser att teorin är viktig att inkludera i vår studie eftersom effekterna
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av den koloniala tiden hela tiden finns i samhället och nu återigen är högst relevant i
samband med den politiska och samhälleliga debatten och det rådande
flyktingtillståndet. Därför anser vi att teorin bidrar med och skapa förståelse för hur
flyktingar framställs i svensk journalistik i dag och varför.

3.2 Framing
Framingteorin, eller gestaltningsteorin som den ofta benämns på svenska, är en teori
som används inom en mängd olika forskningsområden och medieforskningen är en av
dem. I vår studie kommer vi att applicera teorin i den postkoloniala kontexten för att
undersöka om framingen sker utifrån ett västerländskt perspektiv med utgångspunkt i
Brunes resonemang om “vi” och “dem”. Eftersom användandet av teorin är väldigt
utbrett finns det inte någon exakt definition av vad framing egentligen är. Flera forskare
har definierat begreppet under åren men någon enhetlig definition saknas (Strömbäck,
2004; Druckman, 2001; Entman, 1993). Enligt Strömbäck (2004, s. 42) beror de olika
definitionerna på “vilken skepnad av teorin man är mest intresserad av”, men oavsett
forskningsområde menar Entman (1993) att framing som teori är ett metodiskt sätt att
beskriva den makt en kommunikativ text har.
Todd Gitlin (1980) förankrar frames till nyhetstexter genom att identifiera ihållande
mönster av kognition, tolkning och presentation, urval, betoning och uteslutning. Shanto
Iyengar menar att framing är subtila förändringar i hur medierna väljer att presentera en
händelse. De amerikanska forskarna Joseph N. Cappella och Kathleen Hall Jamieson
(1997) anser att framing i nyhetssammanhang är en fråga om vinkel, struktur, betoning,
urval, ordval och kontext och att om framingen ger några effekter kommer dessa att
vara minimala. Att rama in något är ett sätt att bestämma vad som ska inkluderas och
vad som ska exkluderas. Inramningen belyser också vad som är viktigt och oviktigt i en
text vilket bidrar till att betraktaren uppmärksammar och uppfattar nyheten på ett
särskilt sätt (Capella & Jamieson, 1997).
William Gamson uppfattar frames som centrala i organisering av olika teman i
nyhetssammanhang. Han argumenterar också för att personer interagerar med de olika
temana de fått av medierna för att sedan skapa sina egna teman. Robert Entmans
definierar frames på följande sätt:
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To frame is to select some aspects of perceived reality and make them more salient in
communicating context, in such a way as to promote a particular problem definition, causal
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation. (Entman, 1993, s 52).

Det finns alltså flera olika sätt att se på framing som teori på. I vår studie har vi valt att
utgå från Entmans definition av begreppet eftersom vi ska undersöka på vilket sätt
flyktingar ramas in i svensk journalistik. Entman (1993) menar att medierna väljer ut ett
antal aspekter av en uppfattad verklighet som de sedan gör mer märkbar, betydelsefull
och minnesvärd för publiken. Även Strömbäck (2000) belyser detta faktum men
påpekar att teorin även handlar om de attribut som väljs bort och utesluts av medierna.
Precis som Entman och Strömbäck belyser vill vi i vår studie undersöka hur dessa olika
aspekter eller attribut kan påverka publikens uppfattning om en specifik händelse – i det
här fallet flyktingsituationen.
Ordet framing i sig betyder just inramning och lägger fokus på vilket sätt medierna
gestaltar verkligheten och hur mediekonsumenterna i sin tur erbjuds att uppfatta dessa
mediegestaltningar. En text innehåller så kallade frames som uttrycks genom närvaro
eller frånvaro av vissa nyckelord, fraser, stereotypiska bilder och informationskällor
(Entman, 1993). Enligt Entman (1993) behöver inte de frames som påverkar
mottagarens tankar spegla textens frames eller avsändarens tänkta frames. Framing
behöver med andra ord inte alltid vara ett medvetet val utan kan ibland vara oavsiktligt.
I vissa fall, menar Strömbäck (2004), att inramningen inte uppfattas som medveten utan
snarare som en självklarhet eftersom den följer de institutionaliserade rutinerna som
finns på en nyhetsredaktion.
Framing är även en användbar teori i bildsammanhang. Enligt Capella och Jamieson
(1997) ramar fotografer in föremål genom exempelvis beskärning, val av omgivning
och ljussättning. Varje fotograf väljer således sitt eget sätt att framea en händelse på.
Ekström och Moberg (2008) hävdar att framing är en viktig princip inom semiotiken.
Framingen är en semiotisk resurs som används för att “rama in och binda samman men
också dela upp och hålla isär” med hjälp av exempelvis linjer, färger och utsnitt
(Ekström & Moberg, 2008, s. 29). Eftersom vi ska undersöka vilka erbjudanden
publiken får av de texter och bilder som publiceras på flyktingar i svensk journalistik
anser vi att framing som teoretiskt verktyg är relevant för vår studie då teorin går att
applicera både det verbala och det visuella.
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3.3 Orientalism
Orientalismen bygger vidare på postkolonialismen men fokuserar ytterligare på hur
västvärlden dominerar och är överlägsen Orienten. Med Orienten menas kulturerna i
öst, framför allt med fokus på Mellanöstern. I stora drag handlar orientalismen om ett
speciellt västerländskt sätt att omedvetet framställa och betrakta Orienten och dess
befolkning ur ett negativt perspektiv (Said, 2003).
Till Sverige kommer i dagsläget de allra flesta flyktingarna från Syrien, Afghanistan
och Irak (Migrationsverket, 2016). Eftersom dessa länder är en del av eller angränsar till
Mellanöstern anser vi att Edward W. Saids teori om orientalismen är lämplig för vår
studie, trots att kritik flera gånger riktats mot den. Med stöd i orientalism kommer vi att
undersöka om flyktingar på något sätt porträtteras med ur ett negativt perspektiv och
med en underliggande negativ ton. Enligt Said (2003) omskrivs Orienten fortfarande
som ett hot mot demokratin i västvärlden av olika medier. Vi anser därför att det är
intressant att i vår studie undersöka om detta är något som i dag influerar den svenska
journalistiken.

3.4 Stereotypisering
Att stereotypiseringar finns i vårt samhälle har flera olika anledningar. Det hävdar
Eriksen (2002) som bland annat beskriver framställandet av stereotyper som ett sätt för
människor att försöka förstå sin omvärld och skapa ordning i den. Att dela in människor
i olika kategorier frambringar en känsla av klarhet i en annars “plågsamt komplicerad
värld” (Eriksen, 2002, s. 34). De allra flesta stereotyper höjer upp den egna gruppens
överlägsenhet som ett slags självuppfyllande. I det stora hela handlar stereotypisering
om att definiera både sin egen och andra grupper och sätta dem i förhållande till
varandra. Stereotyper behöver dock inte vara sanningsenliga och de behöver inte
nödvändigtvis beskriva vilka människor är eller vad de egentligen gör. Därför måste vi
reflektera över anledningarna till varför stereotyper kommit till och hur de används i
praktiken (Eriksen, 2002).
De stereotyper som är intressanta för vår studie är de som används för att på något sätt
framhålla de som i mediesammanhang representeras som de andra. Många av de
flyktingar som i dag kommer till Sverige har rötter i länder där islam är den största
religionen. Enligt medieforskaren Håkan Hvidfelt finns det i dagens samhälle mycket
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fördomar och stereotypa bilder av islam som religion vilket i sin tur speglar
nyhetsrapporteringen. När nyhetsrapporteringen handlar om islam använder och arbetar
medier mycket med symboler och stereotyper. Ibland används traditionella, generella
symboler och stereotyper men ibland är dessa beskrivningar konstruerade av medierna
själva. Stereotyperna och symbolerna som florerar i nyhetssammanhang fungerar som
en helhetsbild för hur texterna och bildernas budskap ska tolkas (Hvitfelt, 1998).
Enligt Hvitfelt (1998, s. 83) har mediernas olika symboler för islam, som exempelvis
“fundamentalism”, “Allah”, “jihad”, “Koranen”, “islam” och “islamist”, fått en negativ
symbolik när de förekommer i texter och bilder. Hvitfelt menar även att denna symbolik
i sin tur styr läsarna och även ofta fungerar som stereotypisering. Att det redan finns en
förutfattad, ofta negativ, mening om islam gör att även saklig nyhetsrapportering blir
problematisk och komplicerad (Hvitfelt, 1998). Den stereotypa bilden av islam är
lämplig för vår studie eftersom dagens stora flyktingström kommer från länder som
domineras av islam som religion. Med stöd i stereotypisering kommer vi att undersöka
vilka attribut flyktingarna i våra valda reportage tillskrivs och hur dessa attribut i sin tur
kan påverka publikens uppfattning.

4 Metod
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt empiriska material som ligger till grund
för vår analys. Vi kommer även att presentera vårt urval och de metoder vi valt att
använda oss av. Slutligen kommer vi även att föra ett etiskt resonemang kring vårt
empiriska material, urval och metodval.
Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom att Eneroth (1984) menar att målet med
en kvalitativ studie är att beskriva de kvaliteter som en företeelse har, inte hur mycket
av en viss kvalitet som finns. De kvaliteter Eneroth talar om kan i vår studie förstås som
de frames och semiotiska teman som vi kommer att identifiera och analysera i vår
framing- och semiotiska analys. För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi att
använda oss av två metoder - framinganalys och semiotisk analys. Eftersom vi ska
undersöka hur flyktingar gestaltas i såväl text som bild har anser vi att det är relevant
för oss att kombinera dessa två metoder. Framinganalysen kommer hjälpa oss att förstå
hur flyktingarna gestaltas genom den skrivna texten medan den semiotiska analysen

13

kommer att bidra med mer förståelse för hur flyktingarna framställs genom de visuella
bilderna. Med hjälp av metoderna kommer vi att kunna identifiera likheter och
skillnader mellan inramningarna och de semiotiska temana och på så sätt få en
detaljerad bild över hur flyktingarna gestaltas genom reportage i Dagens Nyheter och
Sydsvenskan.

4.1 Framinganalys
Vi valde att använda oss av framinganalys som metod för att analysera vårt empiriska
material om flyktingar och gränskontroller. Framinganalysens mest centrala uppgift är
att identifiera och förklara de ramar som medierna, antingen medvetet eller omedvetet,
använder i sin nyhetsrapportering och som influerar människors medvetande (Entman,
1993). Vi anser därför att metoden lämpar sig för vår studie. Med hjälp av
framinganalysen undersökte vi i detalj hur flyktingarna genom olika frames framställdes
i Dagens Nyheter och Sydsvenskan i samband med gränskontrollerna.
En framinganalys kan göras både deduktivt och induktivt (Van Gorp, 2010). Reese
(2010) föredrar den induktiva, kvalitativa metoden eftersom den bland annat lägger
större vikt på det kulturella innehållet i nyhetsframes än vad den deduktiva gör.
Inramningar kan till exempel vara teman, subteman, aktörer, kontraster, ordval eller
källor (Van Gorp, 2010).
Vi valde att utgå från Van Gorps (2010) induktiva analysmetod som består av fyra steg.
Det första steget handlar om att samla in empiriskt material till studien genom ett
strategiskt urval. I det andra steget ska de utvalda texterna läsas så objektivt som
möjligt. Detta för att efter flera läsningar kunna jämföra deras olika element för att få en
överblick över de attribut som skulle kunna påverka läsarens tolkning. Det tredje steget
går ut på att identifiera mönster, likheter, skillnader och kontraster mellan texterna och
koppla dessa till teori. Dessa kategorier resulterar slutligen i frames. I steg fyra ska de
mest framträdande och väsentliga inramningarna sammanställas i en matris (Van Gorp,
2010).
När vi genomförde vår framinganalys började vi med att samla in vårt empiriska
material genom ett strategiskt urval som beskrivs mer detaljerat under rubrikerna
Material och Våra valda reportage. Eftersom Van Gorp (2010) hävdar att frames kan te
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sig olika beroende på format valde vi att att kombinera målande nyhetsartiklar med
reportage. Efter vårt urval läste vi igenom texterna utan några förutfattade meningar om
vilka frames som skulle kunna identifieras. Vi antecknade ingenting under denna
läsning och reflekterade inte heller över potentiella frames. Detta för att få en så
objektiv bild som möjligt. Här var det viktigaste inte fokusera på vad texten handlade
om utan hur texten berättades (Van Gorp, 2010). Därefter repeterade vi
läsningsproceduren flera gånger innan vi började identifiera olika frames i texterna som
vi sedan kopplade till vår teori. De mest framträdande inramningarna lade vi samman i
en matris som presenteras under rubriken Framingmatris i resultat- och analyskapitlet.

4.2 Semiotisk analys
“Språket må vara samhällets viktigaste kommunikationsform, men bildens roll ska inte
underskattas.” (Höijer, 2008, s. 141). Så enkelt formulerar Birgitta Höijer bildernas
makt och betydelse i dagens samhälle. I vår studie inkluderade vi därför en bildlig
analys. Eftersom Vigsø (2010) menar att semiotik är ett självklart sätt att vetenskapligt
kunna beskriva hur en bild skapar betydelse ansåg vi att det i vår studie var relevant att
kombinera framinganalysen med en semiotisk bildanalys. Detta för att få en mer
detaljerad bild över hur flyktingar gestaltas i Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Genom
att observera bilderna utifrån tecken kan man med hjälp semiotiken sedan tolka det som
observerats (Vigsø, 2010). Ekström & Moberg (2008) hänvisar i Mediernas språk till
filosofen Charles Sanders Pierce som utvecklade en semiotisk modell. Enligt hans
modell finns det olika typer av tecken och dessa tecken är i sin tur indelade i tre
kategorier: index, symbol och ikon. Index talar om sambandet mellan två företeelser. Ett
exempel kan vara att vi ser tassavtryck i snön, vilket får oss att förstå att ett djur har gått
där. Symboler är tecken som kan ha olika betydelser beroende på kontext. Exempelvis
siffror, färger och bokstäver. Ikoner är tecken som betyder det som motivet föreställer.
Det finns inga underliggande eller dolda budskap. Bilden av exempelvis en väska ser ut
som en väska och tolkas därför också som en väska när det gäller ikoner (Ekström &
Moberg, 2008). I vår analys undersökte vi vilka olika tecken som fanns i bilderna och
reflekterade sedan över deras innebörd med hjälp av Charles Sanders Pierce modell.
Denotation och konnotation är två semiotiska begrepp som Fogde (2010) tar upp i
kapitlet Bildanalys i antologin Metoder i kommunikationsvetenskap och som använde
oss av i vår studie. Genom denotation identifierar man vad en bild föreställer och genom
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konnotation tolkas och utläses bildens kulturella associationer. Med hjälp av den
semiotiska analysen studerade vi bilderna i detalj genom att inledningsvis identifiera det
denotativa och det konnotativa. Därefter gjorde vi ett kommunikationstest. Genom att
exempelvis byta ut den befintliga miljön mot en annan, en kvinna mot en man och vice
versa, fick vi bättre förståelse för bildernas kulturella associationer (Fogde, 2010).
Kommunikationstestet gav oss en förståelse för de kulturella reflektionerna kring
exempelvis miljö och klädsel. Vi analyserade bild för bild och jämförde sedan bildernas
kulturella associationer för att kunna komma fram till gemensamma teman och
symboler, men även konnotativa kulturella skillnader.

4.3 Material
Det har rapporterats mycket om flyktingkrisen under gränskontrollernas införande, både
i radio, tv och press. Många texter och bilder skulle därför kunna vara relevanta för vår
studie, men eftersom att vi behövde begränsa materialet fick vi göra ett strategiskt urval
och valde därför att endast undersöka bilder från tryckt press. Att undersöka etermedier
hade självklart också varit intressant men det hade blivit för omfattande för vår studie.
Vi ville göra en komparativ studie mellan två olika morgontidningar och valde därför
Dagens nyheter och Sydsvenskan. Valet av att jämföra dessa två tidningar grundar sig i
att vi ville ha tidningar med olika geografisk närhet till gränskontrollerna i
Hyllie/Malmö dit majoriteten av flyktingarna anländer. Enligt Häger (2014) får en
specifik händelse högre nyhetsvärde ju närmare vi befinner oss den. Därför ansåg vi att
det skulle vara intressant att jämföra en lokaltidning med en rikstäckande tidning för att
undersöka om det finns några likheter och skillnader mellan tidningarnas sätt att
framställa flyktingarna på genom deras olika närhet till gränskontrollerna.
Enligt Brune (1998) förekommer nyheter om flyktinginvandring främst i stora
morgontidningar. Hon menar att kvällstidningarnas fokus istället oftast riktas mot
enskilda utvisningshot. Eftersom det sistnämnda inte är relevant för vår studie kändes
det återigen mest relevant att undersöka reportage från morgontidningar.
Vårt första val av tidning blev Dagens Nyheter eftersom det är Sveriges största
rikstäckande morgontidning. De når ut till många och på så sätt har människor i hela
landet haft möjlighet att ta del av deras rapportering. När det kommer till lokaltidningar
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valde vi att börja med att ta reda på vilka tidningar som fanns i Malmöområdet. Vi kom
fram till att det fanns två tidningar som kunde vara intressanta för vår studie –
Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. Båda tidningarna bevakar Skåne men vårt val föll
till slut på Sydsvenskan eftersom den tidningen, till skillnad från Skånska Dagbladet, i
hög grad enbart fokuserar på Malmöområdet.
För att ytterligare avgränsa vårt material valde vi att endast undersöka reportage.
Anledningen till att vi valde att endast undersöka reportage var främst för att få en mer
detaljerad bild över hur flyktingarna beskrevs och inte en översiktlig bild över
situationen. Ett annat viktigt kriterium för oss var att flyktingarna själva fick komma till
tals i texterna och att tidningarna på så sätt framställde dem på ett mer personligt plan.
4.3.1 Våra valda reportage
Med dessa tankar gjorde vi vårt första strategiska urval. Vi valde att begränsa
reportagen mellan specifika datum. Vi angav startdatum 12 november 2015 eftersom
det var dagen då gränskontrollerna infördes och sökte sedan efter reportage en månad
framåt. Detta gjorde vi för att vi i vår studie ville undersöka hur flyktingarna
framställdes kort efter att gränskontrollerna infördes. Sökningen gjorde vi i
mediearkivet Retriever eftersom båda tidningarna vi ville undersöka fanns arkiverade
där. Våra sökord var flykting* AND gränskontroll*.
Vårt första urval gav oss ett utfall på 70 träffar från Dagens Nyheter och 77 träffar från
Sydsvenskan. Vi förstod snabbt att de sökord vi använde vid första urvalet inte räckte
eftersom vi fick många träffar som handlade om andra platser än Sverige. Därför gjorde
vi ett andra urval där vi lade vi sökordet sverige*. Då fick vi 62 träffar från Dagens
Nyheter och 67 träffar från Sydsvenskan. Vårt nästa strategiska urvalssteg var att gå
igenom träffarna och välja ut relevanta reportage för vår studie. Det var svårare än vi
trodde eftersom träffarna inkluderade allt från nyhetsartiklar till ledare och krönikor.
Det fanns heller inte speciellt många “rena” reportage. Vi valde därför att även
inkludera mer målande nyhetsartiklar. Vi definierade ”målande nyhetsartiklar” som
artiklar med mycket miljö- och personbeskrivningar, där journalisten var närvarande
och flyktingarna fick komma till tals genom att beskriva sina känslor. För att göra
arbetet så effektivt som möjligt gick Agnethe igenom träffarna från Dagens Nyheter och
Tove träffarna från Sydsvenskan. Innan vi delade upp tidningarna mellan oss gjorde vi
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klart för oss vad som skulle räknas som reportage och vad som inte skulle göra det.
Även här var kriterierna desamma som för de målande nyhetsartiklarna. Efter att ha gått
igenom samtliga träffar från båda tidningarna fick vi fram nio texter. Av dessa valde vi
sedan ut de reportage/målande nyhetstexter som vi ansåg mest relevanta för vår studie.
Då återstod till slut fem reportage – tre från Dagens Nyheter och två från Sydsvenskan –
som vi analyserade. Vi valde att analysera följande reportage:
Dagens Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige
Dagens Nyheter 2015-11-13 Rostock. De lyckliga får gå ombord
Sydsvenskan 2015-11-13 ”Jag söker asyl” – Första dagen med gränskontroll
Sydsvenskan 2015-11-15 Lång väntan dag och natt i kalla tält
Dagens Nyheter 2015-11-17 ”Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det”

4.4 Analysfrågor
För att kunna besvara våra inledande frågeställningar har vi valt att bryta ned dem i fyra
analysfrågor som vi kommer att ställa till vårt empiriska material.

•

Hur gestaltas flyktingarna?

•

Vilka egenskaper ges flyktingarna?

•

Vad finns det för aktörer i texterna och hur konstrueras relationerna mellan dem?

•

Vad finns det för likheter och skillnader mellan Dagens Nyheter och
Sydsvenskans gestaltning av flyktingarna?

4.5 Metodkritik
Den avsatta tiden för vår uppsatsskrivande var åtta veckor, vilket tvingade oss att
begränsa vårt empiriska material för att hinna med att göra vår näranalys av reportagen
och bilderna med god kvalitet. Om studien hade varit mer omfattande hade vi tjänat på
att använda oss av mer material för att kunna tillföra fler reflektioner och synpunkter
kring hur flyktingar gestaltades vid gränskontrollernas införande. På grund av vårt
begränsade material kan vi inte heller dra några generella slutsatser kring våra inledande
frågor. De resultat vi har kommit fram till berättar hur gestaltningen ser ut i just de
reportage som vi har undersökt. Eftersom vi valde att endast undersöka reportage gick
vi miste om de gestaltningar av flyktingar som finns i till exempel nyhetsartiklar,
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krönikor och ledare. Att göra samma studie på någon annan genre hade vidgat insikten
på hur flyktingar gestaltas i svensk journalistik.
Baldwin (2009) hävdar att det krävs en viss tolkning av den eller de som genomför
analysen. Vi som analytiker är enskilda individer med olika sätt att tolka och associera
saker och ting. Enligt Baldwin (2009) är det svårt att häva sin egna kognitiva kunskap.
Våra kognitiva associationer och referenser kan ha spelat in på vår tolkning av
tidningarnas gestaltning. Om någon annan hade undersökt samma sak hade de
antagligen tolkat texterna och bilderna på ett annorlunda vis eftersom alla människor är
olika i sitt tänkande. Vi tillhör också den kultur där reportagen och bilderna är
producerade vilket kan skapa problem eftersom det är svårt att kliva ur sin kulturella
tillhörighet (Van Gorp, 2010). Våra tankar och tolkningar är omedvetet påverkade av
den svenska kulturen som vi har växt upp i, lever i och har skapat våra erfarenheter i.
En annan svaghet i vårt metodval är den konnotativa nivån i den semiotiska
bildanalysen. Precis som Fogde (2010) konstaterar så kan våra individuella och
kulturella erfarenheter spegla sig i de konnotationer vi gör. Det är därför återigen
möjligt att vi gjort konnotativa associationer som någon annan inte skulle ha gjort. Trots
denna svaghet tillåter den semiotiska analysen och konnotationen oss att verkligen
studera bilderna i detalj, vilket enligt Fogde (2010) är grundläggande för den semiotiska
analysen. Genom att vi verkligen kunnat göra en detaljerad analys av bilderna har vi
kunnat identifiera tecken, ikoner och symboler - något vi kanske inte skulle ha funnit
annars.

4.6 Validitet och reliabilitet
Eftersom våra valda metoder till stor del bygger på kulturella associationer har vi
försökt öka studiens validitet och reliabilitet för att den trots sina subjektiva inslag ska
bli så trovärdig som möjligt. När det kommer till vårt strategiska urval har vi redovisat
alla steg i urvalsprocessen samt alla sökord, träffar och avgränsningar för att öka
studiens tillförlitlighet och transparens. På så sätt blir det också enkelt att följa vår
arbetsgång. För att ytterligare öka studiens tillförlitlighet valde vi att i framinganalysen
utgå från Van Gorps analysmetod som består av fyra konkreta steg. I den semiotiska
analysen har vi tydliggjort våra denotationer och konnotationer av samtliga bilder och
bifogat dessa i bilaga 1. Det blir därmed tydligt hur vi gått tillväga när vi sedan inlett
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analysen där vi identifierat och jämfört gemensamma teman och kulturella konnotativa
likheter och skillnader. Vår detaljerade beskrivning av metodval, struktur och
tillvägagångssätt gör att andra forskare skulle kunna upprepa studien i framtiden och
komma fram till samma resultat.

4.7 Forskningsetik
Vetenskapsrådet (2011) menar att forskare har en särskild ansvarsplikt till de människor
som medverkar i studien samt de som indirekt berörs av forskningen. Forskningsetiken
sätter etiska krav på forskaren i både genomförandet av och inriktningen på
forskningen. Relationen mellan forskning och etik spelar också stor roll. Forskaren
måste noga överväga de etiska frågor som påverkar de medverkande (Vetenskapsrådet,
2011). Eftersom vi inte gör en intervju- eller observationsstudie har vi inga
medverkande att ta hänsyn till. Därför har vi ganska få etiska ställningstaganden att
reflektera över och förhålla oss till. Till en början tänkte vi anonymiera flyktingarnas
namn vars citat vi använder oss av i analys- och resultatdelen. Men efter att ha gjort en
bedömning utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer kom vi fram till att vi inte ser
några problem med att skriva ut namnen. Vi anser inte att det medför några problem att
ta med namnen eftersom de redan finns publicerade i reportagen. Vi ser heller inga
risker med namnpubliceringen som kan medföra negativa konsekvenser. Dock är det
innebörden av det flyktingarna säger som ger en förståelde för hur de framställs i
journalistiken, inte vad de heter.
En tidig fråga som vi ställde oss redan innan vi påbörjade vår studie var om det är etiskt
rätt att använda ordet “flykting”. Vi ansåg till en början att ordet för många kan låta
negativt eller nedlåtande. På grund av det provade vi att byta ut ordet flykting när vi
gjorde vår sökning i mediarkivet Retriever och ersätta det med “immigrant” och
“asylsökande” i stället. Sökningarna gav då inte alls lika många träffar vilket gjorde att
vi slutligen valde att använda oss av “flykting”. Dels för att det gav oss mer träffar och
därmed mer empiriskt material, men också för att det är det ordet svenska medier
faktiskt använt och använder sig av när de gestaltat den pågående flyktingkrisen (Berry,
Garcia-Blanco & Moore, 2015).
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5 Resultat och analys
I följande kapitel redogör vi för de frames vi kunnat identifiera i Dagens Nyheter och
Sydsvenskans reportage. Analysen är uppdelad i två delar. Först presenteras
textanalysen och därefter bildanalysen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av
resultaten.

5.1 Textanalys
Här redogör vi för de frames, eller inramningar, som vi kunnat identifiera i reportagen
vi undersökt.
5.1.1 De små och hjälplösa barnen
Att oroa sig över barn är en angelägenhet för människor världen över. Oberoende
kulturella skillnader ses barn som sköra, utsatta, rena och oförmögna till att klara sig på
egen hand. Deras liv värderas högre än andras (Faulkner, 2011). I både Dagens Nyheter
och Sydsvenskan är oron över barn en genomgående frame som vi identifierat genom
tidningarnas beskrivningar av barnen som är på flykt med sina föräldrar till Sverige.
För några veckor sedan satt hon med lille Mohammed i en sjöduglig båt mellan Turkiet och
Lesbos i Grekland. “Båten lutade hela tiden åt ena sidan. Den tog in vatten och jag trodde vi
skulle sjunka” (Dagens Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige).

Mohammeds mamma berättar att hon skyddade sitt sårbara barn under båtfärden. Men
samtidigt är det inte bara barnet som är sårbart, utan även mamman själv. I texten tolkar
vi att Mohammed fungerar som ett slags ombud för mammans sårbarhet. Att belysa att
ett litet barn är på en livsfarlig flykt kan tolkas som ett sätt att få läsarna att känna
sympati. Läsarna erbjuds en känsla av identifikation, alla har de en gång varit små och
de som har egna barn kan tänka sig in i situationen: “Det kunde ha varit min dotter/son”.
Att benämna Mohammed som liten genom att använda ordet “lille” innan namnet är
ännu ett grepp för att påvisa barnets sårbarhet och unga ålder. I vissa fall används
metaforer som denna för att markera att det handlar om ett skört barn, i andra fall skrivs
i stället den exakta åldern ut.
Ettåriga Binai, iklädd Stålmannenoverall under sin första dag i Sverige, stirrar spänt på poliserna
som möter dem vid Hyllie station. Under de 30 dagarna på flykt har feber, diarré och kräkningar
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avlöst varandra. Ändå är Binai pigg och nyfiken (Dagens Nyheter 2015-11-17 “Jag vill ändå tro
att Sverige är tryggt, alla säger det”).

– När jag ser henne saknar jag mina barn så mycket. Den yngsta heter Usman. Hon är bara tre
månader gammal, säger han tyst. (Sydsvenskan 2015-11-15 ”Jag söker asyl” – första dagen med
gränskontroll).

Barnens ålder är något som är återkommande i båda tidningarna. Att nämna åldern kan
vara ett sätt för läsarna att komma närmare flyktingarna. I våra undersökta reportage är
det främst barnens ålder som synliggörs. Att nämna just barnens ålder och inte de
vuxnas tolkas vi som att barnens ålder är mer relevant för läsaren. Att få veta att en
mamma exempelvis är 38 år anser vi inte förändrar läsarens syn på henne på samma sätt
som om läsaren får veta att “ettåriga Binai” har varit på flykt i över en månad. Det
behöver inte vara en medvetenhet från tidningarna att endast nämna barnens ålder, men
eftersom detta är något vi funnit i våra undersökta reportage anser vi att det i det här
fallet får betydelse för hur flyktingbarnen gestaltas.
5.1.2 Faran i hemlandet
De hemska förhållanden som flyktingarna levde i innan flykten är något som båda
tidningarna lägger stor vikt på att berätta om. De målar upp bilden av det eländiga och
farliga hemlandet som tvingade flyktingarna att ge sig iväg på resan mot en oviss
framtid. Vi anser att dessa beskrivningar blir en omedveten inramning som kan få
läsarna att känna empati och medlidande för flyktingarna, men det skulle också kunna
vara ett medvetet drag för att få fram budskapet till läsaren.
– Talibanerna i min hemstad visste ju att jag hade jobbat åt amerikanerna. De sa att jag måste
betala pengar till dem och arbeta för dem. Annars skulle de döda mig. De försökte kidnappa
mina barn. Jag har fått flytta barnen till en annan stad (Sydsvenskan 2015-11-15 “Jag söker
asyl” – första dagen med gränskontroll).

Sydsvenskan betonar att flykten från hemlandet handlar om liv eller död. Hade
flyktingen stannat kvar hade det antagligen varit lika med döden. Flykten till Sverige
innebär en chans till överlevnad och ett bättre liv. Varför tidningen väljer att ta upp
faran med att stanna kvar kan tydas som ett sätt att berätta för läsarna att flyktingarna
som kommer hit inte har något annat val. Det kan också ses som ett förtydligande över
deras legitimitet till att söka asyl i Sverige.
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– Jag vet precis hur det känns att vara rädd. Hemma har det varit vår vardag, säger Bahman
Rahmany (Dagens Nyheter 2015-11-17 “Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det”).

Hon anstränger sig för att hålla rösten stadig när hon berättar att IS-män satte eld på familjens
hus i Tikrit (Dagens Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige).

Förutom att belysa livsfaran i hemlandet blir detta samtidigt ett sätt att påvisa hur
västvärlden dominerar över Orienten och kulturerna i öst. Precis som Said (2003) menar
så framställs flyktingarnas hemländer i Mellanöstern ur ett negativt perspektiv.
Länderna kännetecknas i båda tidningarna av krig, elände och misär. Det blir här tydligt
att västvärlden genom reportagen framställs som bättre och mer välutvecklat.
5.1.3 Den livsfarliga flykten
Resan till Sverige har inte varit lätt för flyktingarna. I både Dagens Nyheter och
Sydsvenskan har vi funnit en frame som erbjuder läsaren att förstå flyktingarnas
flyktsituation. Ofta handlar det om detaljerade beskrivningar om färdvägen, land för
land, och vad flyktingarna har fått vara med om på de olika platserna.
Familjen Mohmady-Rahmany, som ursprungligen kommer från Iran, har en lång flykt bakom
sig. Från irakiska Kurdistan, via Turkiet, Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovenien,
Österrike, Tyskland och till slut Danmark (Dagens Nyheter 2015-11-17 “Jag vill ändå tro att
Sverige är tryggt, alla säger det”)

I citatet beskriver Dagens Nyheter den exakta flyktvägen som familjen har behövt
färdas för att tillslut komma till Sverige. Genom att bygga upp reportaget på detta sätt
erbjuds läsaren en klarare och mer detaljerad bild över hur långt flyktingarna rest och
hur farlig vägen till Sverige varit. Det anser vi i sin tur kan bidra till att läsaren känner
förståelse och medlidande för familjerna och individerna som står inför
gränskontrollerna i Sverige. Både Sydsvenskan och Dagens Nyheter lyfter dessutom
fram citat från flyktingarna själva där de får berätta om flykten från hemlandet och vad
den har inneburit.
Han berättar om den långa resan. Från Afghanistan via Iran och Turkiet och vidare upp genom
Europa.
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– Bulgarien var värst. Där fick vi vandra i en evighet genom skog och berg. Några av oss blev
slagna av människosmugglarna. Sen kom vi till Serbien och sen var det ett annat land… innan
Slovenien (Sydsvenskan 2015-11-13 “Jag söker asyl” – första dagen med gränskontroll).

– Båtresan från Turkiet till Grekland tog en timme, den kändes som ett år. Tro mig, jag grät, och
undrade vad jag hade utsatt mina barn för, säger han (Dagens Nyheter 2015-11-13 Rostock. De
lyckliga får gå ombord).

Genom att lyfta fram direkta citat erbjuds läsaren att känna närhet till flyktingarna. Att
flyktingarna själva får berätta om vad de har varit med om ökar trovärdigheten i det som
berättas. Genom tidningarnas framställning får flyktingarna med egna ord beskriva vad
de kände när de råkade ut för olika saker. De målande beskrivningarna erbjuder läsaren
ett mer verklighetstroget intryck där de själva får sätta sig in i situationen. Tidningen
hade lika gärna kunnat skriva det flyktingen berättade med andra ord i stället för att
sätta det i ett citat, men enligt vår uppfattning hade det inte fått samma effekt. Ett
exempel som stödjer vår uppfattning är publicerat i Sydsvenskan. Där framställer
tidningen i stället flyktvägen såhär:
De har tagit samma flyktväg som de flesta som flyr kriget. Landvägen till Turkiet, sedan i en båt
över Medelhavet till Grekland, därefter landvägen längs Balkanrutten, genom Österrike - och till
Tyskland (Sydsvenskan 2015-11-15 Lång väntan dag och natt i kalla tält).

Sättet Sydsvenskan i det här fallet framställer flyktvägen på blir en kontrast till citatet
Dagens Nyheter valt att lyfta fram. Sydsvenskan nämner lite hastigt att flyktingarna
efter att de tagit landvägen till Turkiet sedan fått ta “en båt över Medelhavet till
Grekland”. Här framhålls inte hur båtfärden var för flyktingarna. När Dagens Nyheter i
stället lyfter fram ett citat där en fembarnspappa får säga “Tro mig, jag grät, och
undrade vad jag hade utsatt mina barn för” erbjuds läsaren enligt vår tolkning en helt
annan bild av flykten. Citatet som Dagens Nyheter lyfter fram tyder på att resan, som
för familjen kändes som ett år, inte bara var jobbig tidsmässigt utan även psykiskt. Den
känslan erbjuds inte läsaren att känna genom Sydsvenskans beskrivning av flykten.
5.1.4 Engelsktalande och välutbildade
Att kategorisera och dela in människor i olika fack är ett sätt för människor att försöka
skapa ordning och struktur. Genom att få en överblick över vilka olika kategorier som
finns kan de i sin tur få en uppfattning om var de själv passar in. De får en klarhet över
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vilka de själva är och vad som skiljer dem från andra (Eriksen, 2002). Det finns
stereotyper som beskriver varje kategori och de flesta stereotyper existerar, enligt
Eriksen (2002), för att förhöja sin egna grupp. Vår uppfattning är att Eriksens slutsatser
om stereotyper och stereotypisering inte överensstämmer helt med våra undersökta
reportage från Dagens Nyheter och Sydsvenskan. I stället för att höja upp den egna
gruppen, i det här fallet den svenska nationaliteten, tolkar vi det som att
tidningarna målar upp bilden av att flyktingarna är likställda med Sveriges medborgare.
Det mest framträdande och tydliga sättet att representera flyktingarna och svenskarnas
jämställdhet på är att lyfta fram de jobb, eller utbildning, som flyktingarna hade i sina
hemländer. Andra exempel är att deras kunskaper i engelska uppmärksammas och att
läsaren får veta att de använder sig av samma sorts teknik som finns i Sverige, såsom
mobiltelefoner och datorer.
Nyhetsflödet de senaste dagarna har fått dem att tänka om. Liksom många på flykt följer de noga
signalerna som de europeiska länderna skickar ut. Nyhetssajtet, Facebook, rykten (Dagens
Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige).

Beskrivningen av flyktingarna tekniska kunnighet tolkar vi som erbjudande till läsarna
att eliminera deras eventuella förutfattade meningar om västvärlden som mer
välutvecklat än Orienten. Detta bjuder in läsaren till att känna mer närhet och möjlighet
till identifikation eftersom tidningarnas representation lyfter fram att det tekniska
användandet skiljer sig väldigt lite mellan flyktingarna och läsarna själva. Förutom att
lyfta fram den tekniska kunnigheten gestaltar båda tidningarna även flyktingarna som
välutbildade och engelsktalande.
Hemma i Afghanistan arbetade han i flera år som tolk åt de amerikanska Nato-trupperna. När
USA drog sig tillbaka blev hans situation livsfarlig (Sydsvenskan 2015-11-13 “Jag söker asyl” första dagen med gränskontroll).

– Vi skyndade oss från Tyskland och Danmark och vi hann, säger Nurhan Al-Shabander på
engelska.
Hon var engelsklärare i irakiska Tikrit, innan IS tog över och införde skräckvälde. (Dagens
Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige).

När stereotypisering används i nyhetssammanhang för att beskriva en grupp människor
menar Hvitfelt (1998) att det i många fall rör sig om traditionellt etablerade stereotyper.
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Ibland menar han dock att det kan handla om stereotyper som skapats av medierna
själva. Som tidigare nämnt används stereotyper med syftet att höja den egna gruppen
och samtidigt trycka ner andra. I de här exemplen från Sydsvenskan och Dagens
Nyheter anser vi att det kan tolkas som att medierna frångår det negativa och
självupphöjande användandet av stereotyper.
Så rätar han på ryggen, möter polisbefälets blick och förklarar på klockren engelska: ”Jag söker
asyl i Sverige.” (Sydsvenskan 2015-11-13 “Jag söker asyl” – första dagen med gränskontroll).

Genom vår tolkning att tidningarna använder sig av en frame där de framställer
flyktingarna som välutbildade, engelsktalande och tekniskt kunniga höjs i stället “den
andra” gruppen till en likställd nivå gentemot “den egna”. Eftersom detta går ifrån
normen för hur stereotyper “ska” användas anser vi att detta kan ses som en sorts
omvänd stereotypisering skapad av tidningarna själva. Det skulle även kunna vara en
effekt av att samhället har förändrats sedan 1998 då Hvitfelt resonerade kring
stereotypisering och att stereotyper inte längre används på samma sätt.
5.1.5 Ett bra land
Att Sverige framställs som ett bra land är en annan frame vi kunnat identifiera i båda
tidningarna. Även här lyser delar av orientalismen igenom. Precis som när det handlade
om inramningen om faran i hemlandet kan det även här tolkas som att tidningarna
vinklar texterna ur ett överlägset västerländskt perspektiv. Som Said (2003) menar kan
vinklingen vara omedveten, men känslan av ett Sverige som är bättre än de länder
flyktingarna flyr ifrån är enligt oss påtaglig. Detta framkommer speciellt genom
tidningarnas beskrivningar och val av citat.
Sayran går lite efter resten av sällskapet, tittar ut över tågspåren och de nybyggda, putsade,
husen runtomkring (Dagens Nyheter 2015-11-17 “Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla
säger det”).

Orden “nybyggda” och “putsade” som Dagens Nyheter framhäver i reportaget tyder på
att flyktingarna befinner sig i ett fint och rent område i Sverige. Beskrivningen kan få
läsaren att förstå att det inte handlar om ett nedgånget område och blir därmed en
förtydligande kontrast gentemot de krigsdrabbade delarna av flyktingarnas hemländer.
Utöver miljöbeskrivningar som får Sverige att framstå som ett välutvecklat i-land
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använder tidningarna direkta citat där flyktingarna får berätta om sin syn på Sverige.
“Vi får mat och de behandlar oss väl”, “Folk är snälla, man får tycka och tänka och tro
på vad man vill” och “Jag har fyra kusiner i Sverige, en av dem har varit där i sju år, han
är som en svensk nu. Han säger att det är ett väldigt bra land” är några exempel på citat
som tidningarna har valt att lyfta fram. Vi tolkar detta som att tidningarna vill spegla
Sverige ur ett positivt perspektiv. Det erbjuder läsaren en känsla av att förstå Sverige
som ett bra och humant land. Vår tolkning tar avstamp i Entmans (1993) definition av
framing där han menar att medierna, i vårt fall tidningarna, väljer ut vissa infallsvinklar
av verkligheten och förstärker dem vilket gör att de blir mer betydelsefulla för läsarna.
Ett exempel på att texterna är vinklade kommer från ett reportage publicerat i Dagens
Nyheter. Ett kompisgäng som är på flykt från Afghanistan berättar för tidningen att de
har siktet inställt på Oslo för att de har hört att Norge är ett vackert och bra land för
flyktingar. Flyktingarna ställs då inför ett ultimatum genom en direkt fråga: “Hur hade
ni gjort om svensk polis tvingat er att antingen vända till Danmark eller Tyskland eller
söka asyl i Sverige?”
– Jag hade sökt asyl i Sverige. De flesta av mina kompisar också. Sverige är ett bra land. Som
Norge (Dagens Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige).

När flyktingarna från Afghanistan indirekt berättar att de tycker Norge är ett bättre land
än Sverige ställs en, som vi tolkar det, “ledande fråga” för att läsarna fortfarande ska
förstå att flyktingarna tycker att Sverige är ett bra land.
En skillnad som har med “ett bra land”-framingen att göra är att Sydsvenskan väljer att
lyfta fram baksidan av flyktingmottagandet i Sverige. Det är en frame vi inte kunnat
hitta i Dagens Nyheters reportage. Medan Dagens Nyheter fokuserar på själva resan och
anländandet vid tågstationerna har Sydsvenskan tagit steget längre och berättar om hur
det går för flyktingarna när de väl har kommit in i landet.
Människorna i tälten delar på fyra smutsiga bajamajor och har ingen tillgång till rinnande vatten
(Sydsvenskan 2015-11-15 Lång väntan dag och natt i kalla tält).

Trots att Sydsvenskans sätt att angripa situationen på är olik Dagens Nyheters går det
ändå att identifiera framingen om Sverige som ett bra land:
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Men Jalal Abaza menar att man i hans situation inte ska klaga.
– Vi får mat och de behandlar oss väl, säger han (Sydsvenskan 2015-11-15 Lång väntan dag och
natt i kalla tält).

I citatet framhålls att flyktingarna har det bättre nu, trots att de får övernatta i kalla tält
utan rinnande vatten. Trots att flyktingarna inte har ett perfekt liv i Sverige är det ändå
ett bättre liv än i hemlandet och det ger dem inget annat val än att anpassa sig till den
kulturella tillhörigheten som redan existerar.
5.1.6 De gula västarna
Entman (1993) menar att frames kan uttryckas genom användandet av nyckelord. I våra
undersökta reportage fann vi en gemensam och uppenbar nyckelfras, nämligen “de gula
västarna”.
Strax glider dörrarna isär och ett tiotal uniformerade poliser i gula västar kliver ombord. De
sprider ut sig i tågvagnen, frågar efter pass eller id-handlingar hos en handfull personer, alla med
utseenden som om de skulle kunna ha rötter utanför Europa (Sydsvenskan 2015-11-13 (“Jag
söker asyl” – första dagen med gränskontroll).

I citatet lyfter Sydsvenskan fram färgen på polisernas västar. Gult är för många en färg
som förknippas med varning och fara. Den förekommer ofta i samband med
varningsskyltar i trafiken och fångar snabbt ens uppmärksamhet. Denna tolkning av den
gula färgen behöver emellertid inte vara densamma i hela världen. Vår tolkning grundar
sig i våra kulturella associationer, som vi kan tänkas ha fått genom vårt västerländska
synsätt och bakgrund. Genom att nämna färgen på västarna, vilket för läsaren kan
uppfattas som en oviktig detalj, får poliserna enligt vår tolkning ett övertag gentemot
flyktingarna som i stället gestaltas som försvarslösa. Ödet ligger i polisens händer. Även
Dagens Nyheter använder sig av nyckelfrasen.
Var tjugonde minut kommer ett Öresundståg från Danmark. Poliser i gula västar väntar på
perrongen i Hyllie och går ombord (Dagens Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig
in i Sverige).

Beskrivningen av de gula västarna används i samband med att poliserna utför någon
slags handling. Vår uppfattning är att nyckelfrasen stärker handlingens innebörd och
därmed polisens maktposition. Genom att poliserna blir “de gula västarna” skapas ett
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tydligt “vi och dem”. I Brunes (2004) studie för hon ett liknande resonemang. Hon
menar att människors identiteter blir synliga först när de sätts i förhållande till andra
identiteter. I det här fallet sätts flyktingarnas identitet i förhållande till polisernas vilket
skapar en tydlig kontrast där poliserna fungerar som “vi” och flyktingarna som “dem”.
Resonemanget om vi och dem leder oss in på nästa frame.
5.1.7 Vi och dem
I både Dagens Nyheter och Sydsvenskan finns flera citat som tyder på en tydlig ”vi och
dem”- frame. I Greenberg och Hiers (2001) studie kom de bland annat fram till att
flyktingströmmen representeras som ett kollektivt problem i medier och att flyktingarna,
i deras fall från Kina, ofta framställdes som ett hot och en fara mot samhället i det nya
landet. Att flyktingar skulle gestaltas som ett hot är ingen inramning vi kunnat hitta i
våra reportage. Däremot finns flera exempel i båda tidningarna som pekar på en tydlig
hierarki där flyktingarna hamnar lägre än exempelvis polis, journalister och
medborgare.
Bussen väntar på att köra flyktingarna till kajen, rederiets anställda i gula västar gör sig redo att
kontrollera passen och en frivillig tolk från Rostock Hilft (Rostockhjälpen) förklarar för de
köande vad som gäller (Dagens Nyheter 2015-11-13 Rostock. De lyckliga får gå ombord).

Utdraget “en frivillig tolk (...) förklarar för de köande vad som gäller” kan enligt vår
uppfattning tolkas som en gränsdragning mellan “vi” och “dem”. Eftersom “de” inte
kan språket sätts de i ett underläge gentemot tolken och det nya landet. Vi har funnit
flera exempel där flyktingarna framställs som “de andra” genom deras språkliga och
geografiska underlägsenhet. Ett annat exempel från Dagens Nyheter som stärker denna
tolkning handlar om en familj vars destination i första hand är Luleå. Genom tidningens
framställning får läsaren tidigt veta att det är Luleå som är destinationen. Efter detta
lyfter tidningen fram ett citat från mamman i familjen:
– Luleå, visst heter det så? Visst kan man åka därifrån till Finland? (Dagens Nyheter 2015-11-13
Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige).

Detta kan tolkas som en geografiska underlägsenhet som sätter flyktingarna i
förhållande till det nya landet och skapar ett “andrande”. Det behöver dock inte
nödvändigtvis betyda att den geografiska okunnigheten endast behöver spegla
flyktingarnas underlägsenhet. Även en svensk medborgare som bott i Sverige i hela sitt

29

liv behöver nödvändigtvis inte veta hur man tar sig till Luleå och att man kan åka från
Luleå till Finland. Att Dagens Nyheter väljer att ta med citatet kan även vara ett
dramaturgiskt grepp som används för att skapa ett slags framåtdriv i texten. Hur som
helst behöver det alltså inte vara en medveten nedvärdering av flyktingarna. I den här
kontexten anser vi dock att sättet Dagens Nyheter lyfter citatet förstärker känslan av ett
tydligt “vi” och tydligt “dem” vilket i sin tur speglar flyktingarnas underlägsenhet, även
om det görs omedvetet.
Flyktingarna som intervjuas i reportagen kommer från länder där islam är den mest
etablerade religionen. Hvitfelt (1998) menar att tidningars rapportering ofta präglas av
fördomar och stereotypa uttryck i texter som på något sätt har inslag av islam. Han
hävdar också att tidningarna många gånger följer de redan förutfattade, ofta negativa,
meningarna som finns om islam i samhället. Eftersom det västerländska tänket finns
inpräntat hos människor i väst, och därmed även i Sverige, präglas den svenska
nyhetsrapportering av ett västerländskt perspektiv. Strömbäck (2004) menar att
inramningar i vissa fall en kan uppfattas som en självklarhet snarare än en medvetenhet
av tidningarnas journalister eftersom de ofta följer rutinerna som finns på redaktionen.
Vi håller med Strömbäck i hans antaganden om att rutiner kan vara det som bidrar till
skapandet av inramningar, men vi anser att det inte nödvändigtvis behöver handla om
rutiner på en redaktion. Framingen kan lika väl skapas genom självklara
“samhällsrutiner” som i det här fallet skapar känslan av ett “vi” och ett “dem”.
Inramningar måste dock inte framkomma ur redan existerande rutiner. I vissa fall skulle
det kunna vara en fråga om bekvämlighet för journalisten eller att han/hon inte är
självständig nog i sitt yrke. Det skulle även kunna handla om att journalisten är ny i
arbetet eller bunden i sin lojalitet till redaktionen. Ofta är texternas inramningar väldigt
abstrakta, men ibland är exemplen mer konkreta.
Det sista vi ser av honom är en vinkning genom järngallret uppe på viadukten. (Sydsvenskan
2015-11-13 ”Jag söker asyl” – första dagen med gränskontroll).

Järngallret fungerar som en metafor som sätter “oss” på ena sida och “de andra” på
andra sidan. Gallret blir en tydlig och nästan bokstavlig metafor för gränsen mellan “vi”
och “dem”. Detta är ännu ett exempel som stärker känslan av flyktingarna underställs
och försvagas genom texterna.
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Meningen är att folk ska kunna söka skydd i någon timme i väntan på att bli registrerade - men i
själva verket tillbringar folk flera dygn, vissa har redan sovit två nätter här. Och polisen vaktar
grindarna så att ingen kan gå ut (Sydsvenskan 2015-11-15 Lång väntan dag och natt i kalla tält).

“Och polisen vaktar grindarna så ingen kan gå ut” tolkar vi som ännu en underliggande
förklaring av den makthierarki som råder mellan flyktingarna och i det här fallet
polisen. Grindarna fungerar, precis som järngallret, som en konkret metafor för att
förstärka flyktingarnas underlägsenhet och försvarslöshet samt polisens övertag och
makt. Vi har kunnat identifiera olika attribut som flyktingarna tillskrivs genom
tidningarnas sätt att framställa dem på. Underlägsenhet, okunnighet, den kulturella
skillnaden och att de tillhör “de andra” anser vi är de mest framträdande attributen i
reportagen.
5.1.8 Ljuset i tunneln
Vi har tidigare redogjort för frames med förhållandevis dyster karaktär som handlar om
faran i hemlandet och den livsfarliga flykten. Men bakom tidningarnas framställning av
all elände, sorg och misär finner vi en frame som tyder på en hoppfullhet hos
flyktingarna.
– Vi var 35 personer i den där lilla gummibåten mellan Turkiet och Grekland. Vågorna var så
ilskna, så skoningslösa. Vår dotter skrek hela vägen. Jag trodde aldrig vi skulle komma fram till
stranden, säger hon sedan.
Bortom dimbanken syns snart silhuetten av Malmö (Dagens Nyheter 2015-11-17 “Jag vill ändå
tro att Sverige är tryggt, alla säger det”).

Citatet framhåller att flykten varit en mardröm men att flyktingarna äntligen skymtar en
bättre framtid. Även om de aldrig trodde att de skulle komma fram så har du nu gjort
det. Hoppfullheten återfinns i både Dagens Nyheter och Sydsvenskans reportage, men
tidningarna har valt att framställa denna inramning på olika sätt.
– Min fru och mina fem barn är var där. Om jag får asyl i Sverige hoppas jag kunna hämta dit
dem så fort som möjligt, säger Fazal Shinwari.
(...) – I går kväll pratade jag på Skype jag med min fru. Hon grät hela tiden. Jag är så klart orolig
för dem (Sydsvenskan 2015-11-13 “Jag söker asyl” - första dagen med gränskontroll).
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I reportagen från Sydsvenskan beskrivs hoppet tillsammans med en känsla av oro och
ovisshet. Det uppfattar vi som en negativ betoning. Denna negativa ton är inget vi har
kunnat identifiera i Dagens Nyheters reportage. De har i stället kombinerat
hoppfullheten med en mer positiv eller neutral ton. Oron över vad som kommer att ske
härnäst är ingenting de lägger någon större vikt vid.
– Jag är väldigt lycklig, säger Asmaa Nami där hon står i färjekön.
Snart kan hon återförenas med sin make efter mer än ett år (Dagens Nyheter 2015-11-13
Rostock. De lyckliga får gå ombord).

Genom citatet lyfter Dagens Nyheter fram att Asmaa Nami kommer få en framtid i
Sverige med sin make och att hon är väldigt lycklig över det. Situation framställs inte
som osäker eller oviss, vilket den i många andra fall gjorde i Sydsvenskans reportage.
14-årige Baheer och hans kompisar sitter utan Burger King i centralhallen. De är fast inställda på att
fortsätta till Oslo.
– Vi har hört att det är bra för flyktingar där. Och att Norge är vackert, säger Baheer
(Dagens Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige).

Även här står positiviteten i förhållande till hoppfullheten i centrum. Deras mål är att ta
sig till Norge och de har positiva förväntningar över att komma dit. Vi kunde inte hitta
några beskrivningar där I fick tala om sin oro över att inte få asyl i Norge eller vad som
hänt med hans familj. Baheer gestaltas av Dagens Nyheter som en hoppfull och glad
pojke som ser fram emot en framtid i ett nytt land. Detta är en skillnad från sättet
Sydsvenskan angriper inramningen som vi hittat.
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5.1.9 Framingmatris
För att få en tydlig översikt över de frames vi kunnat identifiera har vi valt att
sammanfatta dem i en matris. Detta tror vi kan underlätta för läsaren som snabbt får en
överblick över analysresultaten.

Tabell 1. Översiktlig matris över inramningarna

Inramning

Kännetecken

Exempel på tolkning

De små och

Ålder och/eller andra termer

Åldern bidrar till empati och identifikation

hjälplösa barnen

för “liten” eller “ung”

gällande barnens hjälplöshet och utsatthet.

Faran i hemlandet

Krigsrelaterade fraser och

Tydliggör vilken problematik flyktingarna flyr

kontraster mellan Sverige

från och skapar förståelse för deras situation,

och flyktingarnas hemländer

flykten och berättigandet att komma till Sverige.

Den livsfarliga

Flyktens komplikationer som

Ett sätt att skapa dramatik i texten som beskriver

flykten

handlar om liv eller död

vad flyktingarna har överkommit och vad de
klarar av. Skapar förståelse för flyktingarnas
uppoffringar under flykten och deras situation
som nyanlända.

Engelsktalande

Beskrivningar om arbete och

Ett sätt att skapa igenkänning och utjämna

och välutbildade

utbildning

föreställda skillnader.

Ett bra land

Uppfyllandet av det egna

Lyfta Sverige ur ett västerländskt perspektiv

landet som ett bra land
De gula västarna

Symbolmarkör

Kan urskilja makthierarkier, funktioner, utsatthet,
fara och särskild aktsamhet.

Vi och dem

Fraser, citat och

Drar gränser mellan flyktingarna och övriga

beskrivningar som anspelar

medborgare. Särskilja eller avskilja.

på ett “vi”, ett “dem” och ett
“andrande”
Ljuset i tunneln

Beskrivningar och citat som

Beskriva flyktingarnas hoppfullhet kombinerat

tyder på hoppfullhet

med positiva eller negativa toner
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5.2 Bildanalys
Exempel på de bilder vi analyserat samt denotation och konnotation av respektive bild
redovisas i bilaga 1. Nedan presenteras vår tematiska analys av Dagens Nyheter och
Sydsvenskans bilder.
5.2.1 Vi och dem
Vi och dem är ett tema vi har hittat även i bilderna. Det uppenbarar sig dock på lite
andra sätt än i texterna. I bilderna handlar det framförallt om den underlägsenhet och de
maktförhållanden som finns mellan flyktingarna och polisen. Några exempel är när
flyktingarna sitter ned och tittar upp på polisen, när polisen visar vägen framåt och när
väktare kontrollerar så att flyktingarna får komma in i landet. Makten målas upp genom
användandet av olika perspektiv, vinklar och utsnitt. Ekström & Moberg (2008) har
fotografen möjlighet att rama in en händelse på sitt sätt och framingen på så vis blir en
semiotisk resurs för fotografen som kan välja att framhäva vissa egenskaper i bilden
genom utsnitt, linjer och färger.
Att “vi och dem”-perspektivet framhävs i Dagens Nyheter och Sydsvenskans bilder blir
tydligt eftersom de framhäver poliser i förhållande till flyktingarna. Som tidigare nämnt
menar Brune (2004) att en människas identitet blir synlig först när den blir jämförd med
en annan människas identitet. I detta fall blir flyktingens identitet synlig i mötet med
polisen. Det uppkommer en känsla av kontraster mellan dem och deras identitet.
Flyktingen (“den”) skiljer sig från polisen (“oss andra”).
Batziou (2011) undersökte i sin studie hur flyktingar representeras som “de andra”
genom nyhetsbilder i spanska och grekiska tidningar. I studien kom hon bland annat
fram till att flyktingarna ofta porträtteras tillsammans med myndigheter,
räddningspersonal eller poliser. Vi har funnit liknande resultat i både Dagens Nyheter
och Sydsvenskans reportage vilket förstärker ett “vi och dem”-tema. Majoriteten av
Batzious undersökta nyhetsartiklar visade även att de flesta nyhetsbilderna porträtterade
flyktingarna i grupp och inte som individer. Även här går det att dra en jämförelse till
våra reportage. Det handlar ofta om hela familjer, kompisgäng eller grupper som
kommer till Sverige. Att de porträtteras i grupp och inte som individer tolkar vi som sätt
för tidningarna att visa att det kommer väldigt mycket flyktingar till landet. Hade de lagt
fokus på enskilda hade detta inte framkommit på samma sätt. Gruppbilderna bidrar
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också till ett förstärkande av vi och dem. Trots att de är “fler” än poliserna på bilden är
det fortfarande polisen som har övertaget och överlägsenheten gentemot flyktingarna
som i stället framställs som maktlösa.
5.2.2 Plastpåsar och gula västar
En bild är uppbyggd av tecken som enligt Ekström & Moberg (2008) kan förstås utifrån
index, symboler och ikoner. På bilderna i våra undersökta reportage förekommer
flertalet gemensamma tecken som alla kan tolkas som ikoner. Däremot har vi kunnat
identifiera speciellt två ikoner som även kan tolkas som symboler. Ikonerna är
plastpåsar och gula västar som i sig kan tolkas precis som de är, men de kan också tydas
ett steg längre och bli symboler för någonting annat.
I reportagens bilder är “plastpåsar” ett ständigt återkommande tecken. De förekommer,
mer eller mindre, i båda tidningarna och oftast i samband med att flyktingen håller
plastpåsen i handen. Förutom att påsarna är ikoniska så har de även en symbolisk
betydelse. Symbolerna kan ha olika betydelse i olika kontexter (Ekström & Moberg,
2008). I detta kontextuella sammanhang fungerar de som en ersättning till en väska.
Detta tyder på att flyktingarna bara har kunnat ta mig sig det allra nödvändigaste på
flykten till det nya landet. Den symboliska betydelsen kan även associeras med stress.
Plastpåsen som symbol kan för läsaren tolkas som att flyktingarna inte hunnit ta med sig
mer tillhörigheter än det som får plats i påsen. Oftast framställer tidningarna att
flyktingen endast bär på en plastpåse, vilket kan förstärka känslan av att de verkligen
bara fått med sig det allra viktigaste. Hela familjer kan dela på en enda plastpåse och
oftast är denna påse väldigt full. Det kan uppfattas som att flyktingarna har försökt ta
med sig så mycket som möjligt av det lilla de kunnat ta med sig på färden. I andra
sammanhang har plastpåsar inte nödvändigtvis dessa betydelser. Skulle en nyhetstext
exempelvis handla om shopping skulle en bild på en eller flera plastpåsar inte alls få
samma symbolik. Symboliken blir då i stället att personen eller personerna på bilden
haft råd att köpa nya saker.
Ett annat gemensamt tecken vi kunnat identifiera i våra undersökta reportage är “de gula
västarna”. Poliser eller andra personer i maktposition porträtteras i tidningarna iklädda
gula västar. Dessa kan fungera som ikoner för just en gul väst, men vi anser att de även
bär på en annan symbolik i den här kontexten. Den gula färgen fångar snabbt läsarens
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uppmärksamhet genom tidningarnas framställning av bilderna. Som tidigare nämnt
associeras färgen gul ofta med varning och fara eftersom färgen vanligen förekommer i
trafiken i samband med exempelvis varningsskyltar. Men precis som när det handlade
om nyckelfrasen “de gula västarna” i texterna behöver färgen gul inte associeras med
varning och fara för alla människor. Våra egna kulturella associationer kan spela in och
påverka vår tolkning. Genom vår tolkning symboliserar de gula västarna makt och
överlägsenhet i detta sammanhang och i denna kontext. När de dessutom sätts i
förhållande till flyktingarna ökar denna symbolik ytterligare enligt vår tolkning. Skulle
de gula västarna i stället förekomma i ett annat bildmässigt sammanhang, som
exempelvis i samband med en förskoleklass som är ute och går, skulle symboliken inte
vara densamma. Västarna skulle då inte symboliseras med makt och överlägsenhet, utan
snarare motsatsen.
5.2.3 Miljö
När det gäller miljö som ett semiotiskt tema har vi funnit både likheter och skillnader
mellan tidningarnas visuella framställning av flyktingarna. Flyktingarna gestaltas i en
miljö som tillsammans med porträtteringen av flyktingarna själva erbjuder åskådaren att
uppfatta bilden på ett speciellt sätt. Till att börja med utspelar sig de flesta bilderna i
närheten av någon typ av gränskontroll - på en tågstation, utanför en färjeterminal eller
på ett tåg. Det är ett gemensamt tema för båda tidningarna. I våra undersökta reportage
går Sydsvenskan ifrån denna miljö. I stället för att hålla sig vid tågstationen tar de sig ut
till tillfälliga väntetält där flyktingarna spenderar timmar eller dagar i väntan på att bli
registrerade. Detta tyder på att det även efter flyktingarna kommit in till Sverige står
inför en lång och oviss väntan i ganska usla förhållanden. Dock är det den enda gången
denna visuella gestaltning görs av tidningen i vårt empiriska material inom det här
semiotiska temat.
När det kommer till miljötemat har vi även kunnat identifiera konnotativa skillnader
mellan tidningarnas bilder. I Dagens Nyheter präglas bilderna av en genomgående
neutral eller varm färgton. Detta ger en känsla av lugn och glädje, trots att den stressiga
tågmiljön är påtaglig. Detta erbjuder betraktaren att känna medlidande. Det skiljer sig
från Sydsvenskans bilder som i stället genomsyras av antingen grå, neutrala eller kalla
färgtoner. Denna färgskala ger betraktaren en mer ödslig och kal känsla. Situationen
konnoteras här i stället som jobbig med ett underliggande negativt intryck.
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5.3 Sammanfattning
Flyktingarna gestaltas som underlägsna de västerländska medborgarna samtidigt som de
framställs som välutbildade, hoppfulla, modiga och tacksamma. Barnen gestaltas som
små, sköra och hjälplösa.
“Vi och dem”-perspektivet är påtagligt i såväl text som bild. I texterna uppenbarar sig
detta genom tidningarnas sätt att lyfta fram en hierarkisk ordning i vilken flyktingarna
hamnar lägre än exempelvis polis, myndigheter och svenska medborgare. I bilderna
framkommer “vi och dem” mer konkret än i texterna genom att flyktingarna avbildas i
förhållande till poliser vilket skapar en makthierarki dem emellan. Förhållandet mellan
flykting och polis framkommer bland annat genom fotografens val av vinkel, utsnitt och
perspektiv. I både text och bild lyfts “de gula västarna” fram. I texterna fungerar
uttrycket som en metafor och i bilderna fungerar uttrycket som en symbol. Både
metaforen och symbolen förknippas i den här kontexten med makt och överlägsenhet.
Detta sätter flyktingarna i ett underläge gentemot “vi:et”, både genom reportagens texter
och bilder. Genom texten får läsaren en tydlig bild av flykten och förhållandena i
flyktingarnas hemländer vilket bilderna inte erbjuder på samma sätt. Plastpåsen som är
en återkommande symbol i både Dagens Nyheter och Sydsvenskans bilder gestaltar en
del av flykten, men annars lyfter bilderna främst fram flyktingarnas situation under den
specifika tidpunkten då bilderna togs.
Genom tidningarnas texter gestaltas Sverige som ett rent, välutvecklat och tryggt land.
Landet beskrivs ur ett västerländskt perspektiv med en positiv ton. Genom detta sätt att
framställa Sverige gestaltas flyktingarnas hemländer som det motsatta. Detta
framkommer inte lika tydligt genom bilderna.
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6 Slutsats och diskussion
Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt flyktingar representeras i Dagens
Nyheter och Sydsvenskan i samband med införandet av gränskontroller i Sverige. För
att kunna komma fram till hur flyktingarna representeras utgick vi från två huvudsakliga
frågeställningar:

•

Hur gestaltas flyktingarna?

•

Vad finns det för likheter och skillnader mellan Dagens Nyheter och
Sydsvenskans gestaltning av flyktingarna?

I detta avslutande kapitel redovisar vi våra slutsatser genom att besvara våra
frågeställningar på ett sammanfattande sätt. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare
forskning. Vi har funnit både likheter och skillnader mellan tidningarnas gestaltning av
flyktingar.
Dagens Nyheter och Sydsvenskan ger genom sina reportage en beskrivande bild av
flyktingarna. Vi anser att de tillskrivs egenskaper som får dem att framställas på ett
ödmjukt sätt. Perspektiv som Greenberg & Hier (2001) funnit i sin studie som handlar
om att flyktingarna skulle framställas som ett hot mot den fysiska, moraliska och
politiska säkerheten samt nationens välbefinnande är inget vi kunnat hitta i vårt
empiriska material. Vi har i stället kunnat identifiera egenskaper som gestaltar
flyktingarna som modiga, hoppfulla, välutbildade. I våra undersökta reportage beskrivs
de även upprepade gånger som tacksamma och strävan efter en bättre framtid läggs
fram som en av flyktingarnas högsta önskningar. Detta erbjuder läsarna en känsla av
medlidande och empati. Flyktingarna framställs också på olika sätt som underlägsna
och maktlösa gentemot andra medborgare, vilket förstärker känslan av att det är synd
om dem. Flyktingbarnen beskrivs av båda tidningarna som små och hjälplösa. Detta,
antingen medvetna eller omedvetna, sätt att gestalta barnen på tror vi kan bidra till att ge
läsaren en förstärkt känsla av medkänsla och sympati. Vi tror att detta kan bero på att
det världen över finns en inbyggd oro för barn och en vilja att de ska ha det bra och inte
råka ut för något som får dem att lida. När ett litet och hjälplöst barn drabbas ses det
ofta som mer hemskt än när en vuxen gör det. Att tidningarna gör detaljerade
beskrivningar av barnens ålder och hjälplöshet kan därför i sin tur kan bidra till att
skapa förståelse hos läsaren för de nyanlända flyktingarnas situation.
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Trots den till synes ödmjuka beskrivningen av flyktingarna har vi kunnat identifiera en
gestaltning som på ett sätt går emot de tidigare nämnda egenskaperna. Det finns en
underliggande ton i båda tidningarnas reportage som, i såväl text som bild, erbjuder en
känsla av ett tydligt “vi och dem”-tänk. “Vi och dem”-perspektivet är kanske den mest
framträdande och allra tydligaste gestaltningen av flyktingarna, men det är inte säkert
att denna gestaltning sker på ett medvetet plan av tidningarna. Som vi tidigare tagit upp
menar Entman (1993) att tidningarnas tänkta inramning inte behöver uppfattas på
samma sätt av alla mottagare. Med detta synsätt kan alltså en inramning ske både
medvetet eller omedvetet, beroende på hur publiken tolkar texten. Vi menar alltså, med
utgångspunkt i Entmans formulering, att “vi och dem”-framen som vi identifierat i vårt
empiriska material inte måste vara en medveten vinkling från tidningarna. Följden av att
framställa flyktingarna som “de andra” kan stärka de postkoloniala tankarna om att
västvärlden är överlägsen orienten. På så vis erbjuds läsarna att betrakta sig själva som
bättre än flyktingarna, som i de flesta fall har rötter i länder i Mellanöstern. Det skulle i
sin tur kunna leda till ett gränsdragande och en mindre förståelse och acceptans mellan
olika kulturer i världen.
Vi har hittat både likheter och skillnader mellan tidningarnas gestaltning av
flyktingarna. Som tidigare nämnt är “vi och dem” det mest framträdande gemensamma
temat eftersom det genomsyrar både texterna och bilderna i både Dagens Nyheter och
Sydsvenskan. Men det finns även andra likheter i hur tidningarna gestaltar flyktingarna.
Ett gemensamt tema som vi har funnit specifikt i texterna är beskrivningen av den
farliga situation som sker i flyktingarnas hemländer. Båda tidningarna målar upp en bild
av misären i hemländerna som tvingade dem iväg på sin flykt. Ofta förekommer
konkreta exempel på hur situationen i hemlandet har påverkat flyktingarna fysiskt
och/eller känslomässigt. Enligt vår uppfattning erbjuds läsaren att känna med
flyktingarna och sätta sig in i deras situation. Eftersom eländet i hemländerna är en
inramning som förekommer frekvent i båda tidningarna uppfattar vi det som att valet att
lyfta fram det är ett medvetet val från tidningarnas sida. Vi får en känsla av att
tidningarna redan från början har velat skapa förståelse för flyktingarnas situation och
deras berättigande att komma till Sverige genom att tydliggöra den problematik de flyr
från. En annan likhet vi funnit reportagens texter är en inramning som gestaltar
flyktingarna som välutbildade, flitiga och kunniga. Vi tror att läsarna erbjuds, trots det
tidigare nämnda “vi och dem”-perspektivet, att känna en identifikation med
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flyktingarna. Skillnaden mellan flyktingen och den svenska medborgaren är trots allt
inte så stor. Beskrivningen av flyktingarna som engelsktalande kan indirekt tolkas som
att språket inte kommer vara ett hinder för flyktingarna i det nya samhället. Detta,
tillsammans med att flyktingarnas tidigare jobbsituation beskrivs, kan vara ett sätt att
föra fram ett tolkningsalternativ till läsaren att flyktingarna kommer att kunna jobba
även i Sverige tack vare deras arbetserfarenhet. Tidningarna framställer flyktingarna
som bra människor, som vill väl och som inte kommer att bli någon börda för samhället.
Även om vi funnit flest likheter mellan Dagens Nyheter och Sydsvenskans gestaltning
av flyktingarna anser vi att de skillnader vi kunnat identifiera är intressanta. Båda
tidningarna beskriver flyktvägen utifrån känslomässiga och detaljerade beskrivningar av
flyktingarna själva, men detta framkommer tydligast i Dagens Nyheter. Den
känslomässiga och detaljerade gestaltningen av flyktvägen görs inte i lika stor grad av
Sydsvenskan. De angriper i stället ämnet på ett mer neutralt och hastigt sätt och är
återhållsamma med detaljerade beskrivningar. Det skulle kunna bero på att tidningarna
lägger sitt fokus på olika delar av texten. Konsekvenserna av att utelämna flyktingarnas
tankar och känslor kan leda till att läsarna erbjuds att uppfatta flykten på ett mer sakligt
och objektivt sätt. Detta kan i sin tur göra att deras förståelse för vad flyktingarna har
varit med om och hur de har känt går förlorad. Att ta med känslomässiga beskrivningar
och citat som Dagens Nyheter gör tror vi kan öka förståelsen och sympatin för
flyktingarnas situation.
En annan skillnad är hur Sverige beskrivs av de olika tidningarna. Detta är en skillnad
som kommer fram genom både text och bild i Dagens Nyheter och Sydsvenskans
reportage. Båda tidningarna gestaltar Sverige som ett bra land, men i Sydsvenskan får
publiken även ta del av negativa infallsvinklar. Dagens Nyheter fokuserar både genom
sina texter och bilder på flyktingarnas resa och deras anländande medan Sydsvenskan
fortsätter att framställa hur flyktingarna har det när de stigit av tåget och kommit från
tågperrongen. På så vis får läsaren en bredare bild av hela processen genom
Sydsvenskans framställning av Sverige och andra miljöbeskrivningar. Anledningen till
att tidningarna skiljer sig åt i gestaltningen av samhället och miljön tror vi kan bero på
tidningarnas olika geografiska närhet till händelsen. Sydsvenskan riktar sig specifikt till
Malmöbor. Kanske vill de förklara för sina läsare varför exempelvis vita tält är
uppslagna i området runtomkring där de bor. Dagens Nyheter har inte samma
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geografiska fokus utan berättar i stället till hela landet. Allmänintresset kring specifika
detaljer i flyktingmottagandet, som exempelvis tälten, tror vi kanske inte är lika stort i
hela landet som för de som har en geografisk koppling till platsen där de satts upp. Att
medborgare utanför Malmö och Skåne bara tar del av Dagens Nyheter rapportering tror
vi skulle kunna leda till att de inte får en vidare förståelse för vad som händer efter
gränskontrollerna. Konsekvensen blir en ofullständig kring hur flyktingmottagandet går
till.
Även om flyktingarnas hoppfullhet beskrivs i både Dagens Nyheter och Sydsvenskan
lyfts den fram på olika sätt av tidningarna. I Dagens Nyheter kombineras hoppet med en
positivitet och glädje medan Sydsvenskan beskriver hoppfullheten tillsammans med en
ovisshet och oro för hur framtiden kommer att bli. Genom Sydsvenskans framställning
tror vi att läsaren för en bättre förståelse för att även om flyktingarna nu har överlevt
flykten står de fortfarande inför utmaningar innan de kan fortsätta sina liv. Å ena sidan
ger detta en djupare inblick i hur verkligheten ser ut. Å andra sidan tror vi att denna
dystra gestaltning kan påverka publikens uppfattning om flyktingarnas nya liv i Sverige
på ett negativt sätt, eftersom de inte får ta del av den ljusa sidan av hoppfullheten som
tydligare framkommer genom Dagens Nyheters förhållandevis positiva vinkel.
Utifrån dessa slutsatser har vi fått en bild av de mönster tidningarna använder sig av. Vi
får en känsla av att tidningarna utgår från en struktur där många delar är väldigt lika i
både Dagens Nyheter och Sydsvenskans upplägg. Tidigt i reportagen tar tidningarna
upp barnens unga ålder och därmed deras hjälplöshet. Därefter följs reportaget upp
genom beskrivningar av faran i hemländerna, den farliga flykten, vilken utbildning eller
vilket arbete flyktingarna hade i sina hemländer och hur de ser på en framtid i Sverige.
Efter detta framställs ofta Sverige som ett bra land, antingen genom direkta citat där
flyktingarna får berätta att de tycker att Sverige är ett bra och tryggt land, eller genom
andra direkta eller indirekta beskrivningar som tyder på detta. Ofta används även olika
symboler eller metaforer som förstärker flyktingarnas underläge gentemot polis,
myndighet och/eller andra medborgare. En del av reportagen avslutas med att polis,
myndighet eller annan person som inte är flykting får komma till tals om situationen.
Även bilderna följer tydliga mönster. Ofta utspelar de sig i en miljö med anknytning till
gränskontrollerna. Plastpåsar, gula västar och flyktingar porträtterade i grupp är vanligt
förekommande inslag. Dessa mönster, eller beståndsdelar, går att identifiera i de flesta
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av våra undersökta reportage. Trots att vi kunnat identifiera vissa skillnader i hur
Dagens Nyheter och Sydsvenskan gestaltar flyktingarna tror vi att de många likheterna
och de likformiga sätten att bygga upp reportagen på erbjuder publiken en ensidig
rapportering. Vare sig läsarna befinner sig i Malmö, Skåne eller någon annan del av
Sverige får de samma information beskriven på ungefär samma sätt. Kanske beror
tidningarnas likheter på att det faktiskt är en korrekt verklighetsåtergivning, men det
skulle också kunna bero på ett formelstyrt berättande eller redaktionella rutiner som
Strömbäck (2004) menar kan bidra till att skapa inramningar.
Anledningen till att vi valde att undersökta reportage från Dagens Nyheter och
Sydsvenskan var för att ta reda på om närhetsprincipen hade någon betydelse i
tidningarnas rapportering om flyktingarna i samband med införandet av
gränskontrollerna. Eftersom detta är en kvalitativ studie med ett litet empiriskt material
kan vi inte dra några generella slutsatser. De vi har funnit i våra valda reportage är att
den geografiska närheten inte har spelat någon avgörande roll i hur en rikstäckande
tidning och en lokaltidning gestaltat flyktingarna. Vi tror att detta kan bero på att
reportageformen tar överhand och på så sätt slår ut närhetsprincipen. Eftersom
reportaget ska vara väldigt beskrivande läggs stort fokus på att vara på plats. Både
Dagens Nyheter och Sydsvenskan har alltså befunnit sig i området för att få en så bra
och tydlig bild som möjligt av införandet av gränskontrollerna. Detta tror vi också kan
bidra till att den geografiska närheten i det här fallet inte speglar sig i gestaltningen.
De huvudsakliga slutsatserna vi kan dra av studien är att flyktingarna gestaltas väldigt
lika i både lokaltidningen och rikstidningen. Den geografiska närheten spelar en nästan
obetydlig roll i rapporteringen. Både Dagens Nyheter och Sydsvenskan gestaltar
flyktingarna som underlägsna, men samtidigt modiga, välutbildade och hoppfulla inför
framtiden. Tidningarna försöker, enligt vår uppfattning, motverka en segregation mellan
flyktingar och övriga medborgare, men underliggande framkommer ett omedvetet
gränsdragande genom ett “vi och dem”-perspektiv som är en kvarlevande effekt av
koloniseringen (Loomba, 2008).
Vår studie kan tänkas bidra med en uppfattning om hur gestaltningen av flyktingar i
journalistiken har förändrats sedan den senaste stora flyktingströmmen som kom till
Sverige. Den skulle också kunna bidra med förståelse i framtiden om Sverige, eller
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någon annan del av världen någon gång står inför en liknande situation. Vi anser även
att studien kan ge en insikt i hur det journalistiska arbetet kan påverkas av redaktionella
rutiner, mönster, strukturer och kulturella bakgrunder.

6.1 Förslag till vidare forskning
Eftersom vår forskning har gjorts på endast reportage kan det vara intressant att
vidareutveckla genom att undersöka flyktingsituationen utifrån andra genrer. Att
applicera studien på andra medier än tryckt press skulle också ge en djupare förståelse
för hur flyktingar gestaltas i svensk journalistik. Vi tycker även det skulle vara
intressant att undersöka hur flyktingarna gestaltas i samband med gränskontrollerna ett
år senare. Ser bilden likadan ut eller har någonting förändrats?
Det skulle också vara intressant att undersöka hur flyktingar gestaltas i andra
situationer. Vidare forskning anser vi nödvändigtvis inte behöver grunda sig specifikt
under tidpunkten för införandet av gränskontroller. Det som är intressant är att se hur
flyktingarna gestaltas och ju fler studier som görs med fokus på olika situationer kan
bara bidra till mer förståelse.
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Bilagor
Bilaga 1 Bilder
Exempel på bilder som ligger till grund för den semiotiska analysen.
Sydsvenskan 2015-11-13 ”Jag söker asyl” – Första dagen med gränskontroll

Sydsvenskan 2015-11-15 Lång väntan dag och natt i kalla tält

I

Dagens Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige

Dagens Nyheter 2015-11-17 ”Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det”

II

Följande denotationer och konnotationer har gjorts på samtliga bilder från vårt
empiriska material (totalt tolv bilder).
Sydsvenskan 2015-11-13 ”Jag söker asyl” – Första dagen med gränskontroll
Denotation: På samtliga bilder syns personer i gula västar med ryggarna vända mot
kameran. På västarna står ordet “POLIS” med versaler. På bild nummer 1 står en polis i
gul väst och tittar ner på en person som sitter på ett tåg. Mannen på bilden tittar upp mot
polisen. Under sätet syns en vit plastpåse. Polisen har ett vapen i ett hölster på högra
häften. Mannen på bilden har ett spänt ansiktsuttryck när han tittar upp mot polisen.
På bild nummer 2 syns flera poliser med gula västar. Polisen närmast i bild står med
ryggen mot kameran. På höger sida om polisen går en man med svart jacka och blå
jeans. Poliserna och mannen i den svarta jackan befinner sig inne på en tågperrong.
Bild nummer 3 är tagen ur en grodperspektiv och föreställer två personer - en polis i gul
väst till vänster i bild och en man i svart jacka och jeans till höger. Personerna är på väg
uppför en trappa utomhus. Över trappan syns en blå himmel med några moln.
Konnotation: Att mannen på första bilden sitter ner och tittar upp mot den stående
polisen tyder på att han är i underläge gentemot polisen vars position istället
symboliserar makt. Under mannens stolsits ligger en plastpåse, som verkar vara hans
enda packning. Detta tyder än en gång på att personen på flykt, i detta fall mannen, bara
har tagit med sig det allra mest betydelsefulla och viktigaste. Ett annat exempel som
förstärker mannens underläge gentemot polisen är att han alltid går lite bakom polisen
som leder honom framåt. Alla bilderna har en kall ton över sig och miljön är väldigt
mörk och grå. Den grå färgen kan tolkas som destruktiv. Det förekommer även inslag
av metall i bilderna vilket kan konnoteras med hårdhet, kyla och stelhet. Men det skulle
även kunna associeras med ödslighet och en förstärkning av känslan av flyktingarnas
utanförskap i den nya miljön. Den kalla tonerna i bilderna förstärker detta intryck och
ger bilderna ett nedstämt och deprimerat intryck.

III

Sydsvenskan 2015-11-15 Lång väntan dag och natt i kalla tält
Denotation: På bilden syns tre personer som står inuti ett vitt tält. Samtliga personer har
mössa på sig. Två av personerna på bilden är män och deras blick är riktad åt höger. Det
är kalt i tältet och mannen till höger i bild står med armarna i kors. Han har en grå kofta
och en svart ryggsäck på sig. Ur en glipa från tältets öppning skymtar personer utanför
tältet.
Konnotation: Att personerna står med mössa, kofta eller jacka och med armarna i kors
tyder på att det är kallt. De har ett uppgivet ansiktsuttryck och blickar på något som
publiken inte får se vad det är. Den ena mannen har en ryggsäck, där han antagligen
förvarar sina tillhörigheter som han tagit med sig under flykten. Bilden symboliserar
väntan. Deras ansiktsuttryck tyder på att de inte vill vara där de är just nu - i det kala,
kalla tältet. I glipan utanför väntar något annat, kanske en oviss framtid. Öppningen som
stänger de tre männen inne i tältet kan tolkas som en “vi och dem”-känsla. Männen är
fast inne i tältet och utanför väntar frihet.

Dagens Nyheter 2015-11-13 Malmö. De hann precis ta sig in i Sverige
Denotation: På bild nummer 1 syns fyra pojkar som står bland vita stolar och bord. En
av pojkarna sitter ned på en stol och har händerna i fickorna på jackan. Mellan fötterna
har han en blå kasse. Pojken i förgrunden har en röd jacka med luvan uppe. Samtliga
pojkar har ett spänt ansiktsuttryck - de varken ler eller ser ledsna ut.
På bild nummer 2 syns en man med en visselpipa i munnen. Han befinner sig inne på en
tågstation och till vänster i bilden syns ett tåg som antingen precis anlänt eller är på väg
att avgå. Till höger om mannen med visselpipan syns en annan man som är på väg
gåendes längs tågperrongen med ryggen vänd mot kameran. Han tittar ner i marken.
Utöver de två männen på bilden är det ganska kalt med folk på perrongen.
Bild nummer 3 föreställer en grupp människor i olika åldrar och kön som befinner sig
på en tågperrong. Längst till höger står en kvinna som ler och ser glad ut. Hon bär på en
överfylld plastväska. Bakom henne står två pojkar som tittar in i kameran och flera
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andra personer som är i rörelse. I förgrunden syns en pojke med grön jacka som räcker
över något till en person i hatt, vars ansikte inte syns. I bakgrunden syns ett tåg i rörelse.
Konnotation: Tågperrongen kan konnoteras med väntan. Ett tåg tyder på en resa, en
förflyttning av något slag. Förutom väntan kan tågperrongen därför även konnoteras
med ankomst. Personerna på bilden till höger ser glada ut, vilket kan tyda på att de nått
sin destination efter en lång resa. Pojkarna på bilden vänster ser inte lika glada ut vilket
istället kan tyda på att de fortfarande står inför en väntan och ännu inte nått sin
slutdestination. Även i denna bild syns inga stora väskor bland människorna som
anländer. Deras tillhörigheter finns i mindre påsar eller väskor gjorda av plast eller
liknande. Detta kan tolkas som att de endast tagit med sig det som betytt mest för dem.

Dagens Nyheter 2015-11-17 ”Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det”
Denotation: På bilden syns en man, en kvinna och en liten bebis. De sitter bredvid
varandra på ett tåg och bebisen ligger kvinnans knä och dricker ur en nappflaska.
Bebisen är iklädd en “Superman”-dräkt och kvinnan håller i förpackningen till
nappflaskan. Mannen håller i en telefon som både mannen och kvinnans blick är riktad
mot. Mobilens baksida är avtagen och mannen pillar med något inuti den. Till höger i
bild syns ett fönster med utsikt mot vatten.
Konnotation: Förpackningen som kvinnan håller i handen har innehållit nappflaskan
som barnet dricker ur. Detta tolkar vi som att familjen har fått köpa en ny nappflaska
eftersom de inte tagit med sig någon i sin packning. Alternativt att de blivit av med den
på vägen. Vattnet utanför fönstret bidrar till en känsla av att kvinnan, mannen och
barnet är på väg över vattnet, från ett land till ett annat.
Mannen pillar med något i telefonen som skulle kunna vara som ett sim-kort. Det kan
tydas som en symbol för förändring. De behöver ett nytt sim-kort för att kunna ringa på
det nya ställa de anländer till.

V

Dagens Nyheter 2015-11-13 Rostock. De lyckliga får gå ombord
Denotation: På bild nummer 1 syns en ung, leende man i skinnjacka och jeans som
räcker över ett pass till en äldre man med röd-blå jacka. Den unge mannen har en
ryggsäck på sig och håller en plastpåse i handen. Till vänster i bilden syns en person
med en gul reflexväst och framför personen står en man som tittar ner och håller i en
påse. I bakgrunden syns flera människor som tittar åt olika håll.
På bild nummer 2 syns en folksamling med ryggarna mot fotografen. Folksamlingen
leds av en person i gul reflexväst. På byggnaden de är på väg mot syns tre skyltar med
texterna “Scandlines”, “Stenaline” och “TT-Line”.
På bild nummer 3 syns en kvinna med turkos jacka och slöja som håller i ett litet barn
med mössa och en plastpåse med färgerna blå och vit. Bredvid kvinnan och barnen sitter
ett annat barn på marken. Bakom dem syns träfärgade bänkar och pelare i metall.
På bild nummer 4 syns sex personer i olika åldrar. En äldre man, tre pojkar och två
flickor. Den äldre mannen håller om två av pojkarna. De sex personerna befinner sig i
en utomhusmiljö. Den längsta flickan har slöja på sig, den andra flickan en mössa. Alla,
förutom en av pojkarna, har jacka på sig.
Konnotation: På flera av bilderna syns leende personer, vilket kan konnoteras med
glädje. Glädjen skulle kunna bero på att flyktingarna på bilderna fått ett bra besked.
Bilderna ger en känsla av att personerna är på väg någonstans. På flera av bilderna syns
flyktingarna hålla i plastkassar vars innehåll kan tolkas innehålla deras tillhörigheter.
Det finns inga stora resväskor vilket kan betyda att de haft bråttom iväg och endast tagit
med sig det allra viktigaste. På flera av bilderna till reportaget syns personer i gula
västar. Genom att personerna har på sig västarna symboliseras en överlägsenhet
gentemot de som inte har västar på sig - i det här fallet flyktingarna. Detta skapar en “vi
och dem”-känsla.

VI

