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Abstract 
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The purpose of this thesis is to determine how much the Swedish morning newspaper 

Dagens Nyheter and the evening newspaper Aftonbladet wrote about refugees and how 

they represented them during refugee crisis in September 2015 compared with when the 

border control began in January 2016. The purpose is to investigate how the news 

selection is been made, what events surrounding refugees became news and how they 

are described 

 

To be able to answer these questions I have combined two methods. The quantitative 

method used to observe how many articles were written about refugees, count and 

analize the number of the articles each newspaper produced during the mentioned 

period. In the qualitative section the rhetorical method by Karlberg & Mral's model 

(1998) ethos, pathos and logos concepts been used. In order to understand how the 

writer structured the text to convince the audience.  

 

The findnings of this study has been compared by each other and the reulst has showen 

a compiling differences and similarities between Dagens Nyheter and Aftonbladet. Both 

newspapers have different flow of news articles during different periods. At some stag 

in the refugee crisis period in September 2015 Dagens Nyheter and Aftonbladet has 

shown solidarity with the refugees, but during the border control period in January 2016 

both newspapers monitoring and representation of refugees was not as positive and as 

much as during the refugee crises. 
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1. Inledning  

Sverige är ett av i Västeuropas länder som människor av olika skäl söker sig till för att 

får bättre livsförhållande. Flyktingar har varit ett hett ämne i Sverige sedan andra 

världskriget. De senaste årtiondena har flyktinginvandring till andra länder ökat 

betydligt bland annat efter den arabiska våren, mer information om detta finns i kapital 

2 bakgrund. Journalister spelar en viktig roll i samhället, medborgarna vänder sig till 

nyhetsmedierna för att få information. Vad medierna publicerar kan påverka hur 

människor uppfattar verkligheten. Dock finns det lagar, etiska regler och praxis som 

sätter gränser för journalister. Enligt Ghersetti & Odsen (2018) Ställer medieföretag 

krav på att journalisterna ska kunna fatta beslut, hålla sig vid de etiska regler och lagar, 

och stå för konsekvenserna av besluten om vad som skall publiceras.  

 

Syftet med denna undersökning är att granska skillnader och likheter i publicering 

mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet om hur de bevakar och framställer flyktingar 

under två olika perioder. Den ena är under flyktingkrisen september 2015 och den andra 

är januari 2016 när gränskontrollen börjar gälla. Eliasson (2018) menar att det finns 

fördelar med att kombinera en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativa 

används för att mäta bredden för att beskriva en helhet av det ämnet som undersöks 

medan den kvalitativa metoden ger mer frihet att anpassa till att välja särskilda data 

under undersökningens genomgång. I min studie kombineras därför dessa metoder. 

Syftet med den kvantitativa innehållsanalys metoden är att granska på vilket sätt två av 

landets största tidningar en kvälls- en och en morgontidnings rapportering om flyktingar 

under dessa perioder. För att kunna få reda på hur nyhetsurvalet har varit används 

nyhetsvärderingsteori, nyhetskriterier och kvällspressteori för att undersöka eventuella 

skillnader och likheter. 

 

För att lyfta fram vilka budskap som finns i texter, hur medier formulerar meningar när 

de berättar om flyktingar, används en kvalitativ retorisk textanalys. I denna användes 

begreppen ethos, pathos och logos enligt Karlberg & Mrals modell (1998). Med avsikt 

att förstå texten på ett genomgripande sätt användes begreppen etos, logos och patos för 

att ta fram budskapet bakom författarens budskap i texten. Renberg skriver i sin bok en 

Retorikanalys: En introduktion (2010) att är det viktigt att ta reda på vad texten säger, 
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vad fokus ligger på, och vad som är det strukturella tänkandet bakom orden som 

används, för att få fram det budskap som ligger bakom en text. 

 

Målsättningen med studien är undersöka medias bevakning av nyanlända flyktingar och 

hur detta framställs i pressen och att bidra till det journalistiska forskningsfältet med en 

större uppfattning om hur nyhetsprocessen går till kring detta ämne. Därefter görs en 

jämförelse mellan denna undersökning och två tidigare undersökningar kring samma 

ämne. Ylva Brunes avhandling, Nyheter Från Gränsen (2004) handlar om hur svenska 

nyhetsjournalister bevakar och framställer flyktingar i nyhetsmedier mellan 1976 och 

2000. Hon har tillämpat flera olika metoder, men den kvalitativa och kvantitativa delen 

av studien är intressant för denna studie. En annan forskning som har gjorts av Gunilla 

Hulten, Främmande Sidor (2006) är baserad på en kvantitativ undersökning under 60 

års tid. Studien handlar om mediebevakning och framställning av flyktingar från och 

med 1945 fram till 2005. Det är intressant att jämföra denna undersökning med vad som 

tidigare har gjorts inom ämnet. Denna jämförelse är relevant och intressant för 

journalistikforskningen genom att fokusera på skillnader och likheter inom journalistik 

rapportering av flyktingar i två olika tidningar. Flyktingar har en relevant koppling till 

samhället och är ett ämne som diskuteras mycket i politiska debatter, i valrörelser och i 

dagliga livet. Detta påverkar i sin tur medborgarnas värdering i dessa frågor och hur de 

uppfattar partiernas roll i flyktingpolitiken 

 

1. 2 Syfte 

Utgångspunkten med undersökningen inleds med att reflektera över hur stor bevakning 

flyktingar får under två olika perioder i Dagens Nyheter och i Aftonbladet. Mot den 

bakgrunden är syftet att undersöka hur nyhetsurvalet görs, vilka händelser kring 

flyktingar som blir nyheter och hur flyktingar beskrivs.  

 

 

1. 3 Forskningsfråga 

Mina övergripande tredelade forskningsfrågor är att jämföra, hitta skillnader och 

likheter i bevakning och framställning av flyktingar i Aftonbladet och i Dagens 

Nyheter.  
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Mina tre frågeställningar är följande: 

• Hur stort bevakning får flyktingar i Dagens Nyheter och i Aftonbladet i 

september 2015 och i januari 2016? (kvantitativ) 

• På vilket sätt skilde sig beskrivningen av flyktingar i dagstidningen 

respektive kvällstidningen? (kvantitativ) 

• Vilka är skillnaderna och likheterna i framställningen av flyktingar i Dagens 

Nyheter jämfört med Aftonbladet? (kvalitativ) 

 

2. Bakgrund  

Arabiska våren var politiska protestyttringar främst i arabländer. Det började våren 2010 

i Nordafrika med krav på regimbyten och regeringsavgångar, för att få mer 

demokratiska reformer. Sedan spred sig upproret till andra länder, bland annat i 

Mellanöstern, afrika. Vissa länders regim avgick frivilligt, och vissa andra gjorde 

motstånd, vilket ledde till inbördeskrig. Kriget pågår fortfarande i bland annat Syrien, 

Libyen och Yemen. Många människor lämnar sitt land på grund av kriget, till exempel 

utflödet av flyktingar från Syrien till Europa som blev en internationell humanitär 

flyktingkris. Massinvandringen via Turkiet ledde till kaos runt EU:s yttre gränser.  

 

Problematiken med flyktingar har gjort att politiska partier undan för undan har skärpt 

tonen, i avsikt att begränsa invandringen till Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån, 

SCB, sökte totalt 162 877 personer asyl i Sverige 2015. Detta är dubbelt så många 

jämfört med året innan, men 2016 minskade antalet till endast 28 939 asylsökande och 

2018 har antalet endast varit 21 000 personer vilket är det minsta antalet sedan 2010. 

Svensk media bevakade den humanitära krisen dagligen och skickade korrespondenter 

till drabbade länder för att följa flyktingarnas resa.  

 

Aftonbladet och Dagens Nyheter var bland de största tidningarna som regelbundet 

bevakade flyktingströmmen. Den stora nyhetsbevakningen av flyktingar ledde till att 

medborgarna i Sverige visade solidaritet och ställde upp för att hjälpa flyktingar under 

flyktingkrisen. Många organisationer och enskilda personer, samlade mat, kläder, osv 

till nykommande asylsökande. En sån kris kan hända igen, med tanke på situationen i 

Syrien där kriget fortfarande pågår, och då den turkiska presidenten Recep Tayyip 

Erdoğan fortfarande hotar Europa med att öppna gränserna för flyktingar, ifall Europa 



  
 

4 

inte stödjer Turkiet med mer bidrag, vilket tidigare var en faktor som ledde till 2015 års 

massmigration till Europa. 

 

3. Tidigare undersökningar 

I detta kapitel redogör jag för två tidigare studier som gjorts inom mitt 

forskningsområde. 

  

3.1 Främmande Sidor  

Gunilla Hulten (2006) har gjort en studie om flyktingar som bygger på en kvantitativ 

innehållsanalys. I studien granskas bilder och artiklar om flyktingar i fyra svenska 

tidningar Arbetsbladet, Borås tidning, Vestmanlands tidning och Dagens Nyheter. 

Studien har gjort mellan 1945 och 2005, under 60 års tid. Hulten studie visar att antalet 

publiceringar av artiklar om flyktingar och invandring har tredubblats från 1945 till 

2005. Användningen av fotografierna i de fyra tidningarna har förändrats under åren. 

Hon menar att sedan 1945 har artiklarnas innehåll om flyktingar förändrats starkt. I 

1945 års artiklar om flyktingar innehöll endast 14% fotografiska bilder, medan år 2005 

innehöll 58% av artiklarna bilder.  

 

Det återspeglar den journalistiska allmänna utvecklingen under åren. Hennes 

undersökning pekar på en förbättring av journalistikbevakning och framställning av 

flyktingar. Gunilla Hultens resultat är mycket intressant för min kvantitativa analysdel 

för att hennes undersökning har gjorts under en längre tid då det har inträffat flera 

flyktingkriser och gränskontrollen har funnits. Dessutom har hon fördjupat sig i 

skillnader och likheter mellan antal artiklar och bildpubliceringar. Det blir intressant att 

jämföra hennes studie och min. 

 

3. 2 Nyheter Från Gränsen 

Ylva Brune (2004) studie bygger på en kvalitativ textanalys och en kvantitativ 

innehållsanalys av fyra svenska tidningar. Studien har bland annat granskat artiklars 

innehåll från år 1976 till 2000. Brunes studie har gjorts när Sverige har haft liknande 

situation som den min undersökning bygger på, då det har varit flyktingkris och Sverige 

haft gränsvakter. Hennes studie tillför stor hjälp och kvalificerar sig som en relevant för 

min studies andra del som är hur flyktingar framställs i svensk press. Hennes 
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undersökning visar att flyktingar under 80-talet och 90-talet har varit betydligt mer 

uppmärksammade i medierna.  

 

Nyheter om flyktingar och flyktingpolitik framträder i stor utsträckning i nyhetsforum 

och Brune karakteriserar nyheterna som hårda och seriösa. Enligt hennes resultat 

innehöll artiklarna år 1976 mest avvikelser och flyktingar sågs på som hot mot 

samhällets trygghet. I morgonpressens rapportering våren 1993 handlar nyckelorden om 

illegal invandring, människosmugglare och falska identitet, det vill säga ord som ökar 

den känslomässiga spänningen hos läsaren. Fortfarande har flyktingarnas bakgrund och 

skäl för att söka skydd ingen eller marginell plats i texterna, däremot har myndigheter 

som polis, politiker och experter haft en stor plats i nyheter kring flyktings invandringen 

Brune (2004). I kvällspressens publicering våren 1993 skrevs om utvisningshot och 

politiken kritiserades för att inte göra sitt jobb. Våren 1993 upplevde Sverige en ny 

flyktingkris. Journalister undviker då starka värdeladdade ord som sätter människors 

lika rättigheter i centrum. Genom att jämföra Brunes undersökning med min om hur 

flyktingar beskrivits och framställts i kvälls- och dagspress kan man se hur utvecklingen 

har varit i svenska press.  

 

 

4. Teori 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som jag tycker är relevanta för min 

kvantitativa innehållsanalys delen av studien för att besvara mina frågeställningar.   

 

4.1 Nyhetsvärderingsteori 

 
”i själva verket ligger det en lång rad retoriska val före publiceringen. Journalister har teser 

som de vill förmedla, en speciell syn på en händelse som de vill att vi ska ta till oss, och de 

argumenterar för tesen på ett indirekt sätt genom val av ord och fokuseringar på utvalda teman, 

genom kameravinkel, klipp, beskärningar osv”. (Ekström 2008, s.35). 

 

Ekström (2008) menar att för att en händelse skall bli en nyhet ska den gå genom flera 

steg för att ha de komponenter som journalisten anser är viktiga. Enligt Ekström görs 

nyhetsvärderings bedömning utifrån relevans, negativitet, närhet och geografiskt 

avstånd. Nyhetsvärderingsteori kommer att vara relevant för mig för att ta reda på varför 

vissa händelser om flyktingar får mer uppmärksamhet. Denna teori är särskilt intressant 
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att använda för att få en förståelse om skillnader och likheter mellan Aftonbladet och 

Dagens Nyheters nyhetsvärdering. 

      
          ”De enskilda journalister eller redaktioner sitter inte varje dag inför varje artikel och 

resonerar efter vilka principer den har ett nyhetsvärde utan förlitar sig på en tyst kunskap som 

”sitter i väggarna.” (Johansson 2008, s.7–8) 

 

Enligt Johansson (2008) händer varje dag en mängd händelser och bara en liten del 

kvalificeras att bli en nyhet i något medium. Det krävs flera strategiska steg för 

journalister att göra det rätta urvalet av nyheter utifrån egen bedömningen, men det 

betyder inte att en journalist ska gå igenom varenda händelse för att tillämpa vilka 

egenskaper en händelse skall ha. Med tanke på ovanstående kommer jag att granska 

artiklar om flyktingar utifrån nyhetsvärdering för att redogöra för varför medier täcker 

vissa områden av händelser, och skymmer ögonen för andra. 

 

4.2 Nyhetskriterier  

 
”Det finns bara en enda sak som intresserar alla människor och det är människan själv 

Sensationer de ovanliga som mottagaren kan identifiera sig med”. (Östgaard 1968, s.57). 

 

Den enskilda journalisten väljer hur nyheten skall struktureras. Östgaard (1968) utgår 

bland annat från följande kriterier för att en händelse ska ha en god chans att publiceras: 

de skall vara oväntade, sensationer, avvikelser, vara negativa, enkla handlar om 

elitpersoner, vara relevanta, vara riktiga händelser, ha med samhället att göra och vara 

kulturellt nära för att publiken skall identifiera sig med händelsen. För att redogöra för 

vilka nyhets kriterier Dagens Nyheter och Aftonbladet använder under studiens 

periodundersökning så granskas antalet artiklar som innehåller avvikelse, dramatisering, 

elitpersoner och personifiering av nyheter, och vilket budskap den ger till läsaren. Enligt 

Ekström (2008) tenderar kvällsjournalistik att ha mer sensationella nyheter, större 

bilder, och artiklar, jämfört med dagspress. 

 

 

Något annat som väcker mitt intresse att veta är hur en artikel skall vara för att 

publiceras på framsidan av en tidning. Enligt Hvitfelt (1989) är sannolikheten för att en 

händelse ska kunna publiceras på framsidan att den ska handla om politiker, ekonomi, 
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brott, olyckor, ska ha inträffat nära det lokala samhället, ha kort geografiskt eller 

kulturellt avstånd, vara oväntad, relevant, enkel, negative och skall komma från 

bekräftade källor.  

 

Genom mina valda nyhets kriterier och med hjälp av Hvitfelt teorier kommer 

undersökningen att redogöra för varför bara vissa nyheter publiceras på framsidan av 

tidningar. Med hjälp av dessa teorier kommer min undersökning att dra rimliga 

slutsatser kring vilka nyhets kriterier Aftonbladet och Dagens Nyheter har valt och hur 

många av dessa artiklar som förekommer på framsidan av dessa tidningar.  

 

4.3 Dagspress och kvällstidningsjournalistik  

Olika tidningar publicerar nyheter på olika sätt, dels utifrån sin publiks intresse för 

nyheter dels efter hur tidningen säljs. Aftonbladet är en lösnummertidning, läsaren 

köper den direkt. Enligt Johansson (2008) är kvällspressen beroende av 

lösnummerförsäljning och de har en större tendens att välja nyheter som intresserar 

publiken än dagstidningar som är prenumerantbaserade. Dagens Nyheter har 

prenumerantbaserade läsare som har valt att ta del av tidningen varje dag. 

 
”Morgontidningar värderas bland dem som framförallt tar del av politiska och kulturella 

nyheter. Kvällstidningar har mer oväntade nyheter och sensationer som är viktiga för att läsare 

regelbundet ska köpa dem. Alltfler som köper kvällstidningar är unga läsare och läsare som har 

stort intresse för nöjesorienterade nyheter”. (Johansson 2008, s.15) 

 

Det handlar också om sociala miljön, det livsförhållanden, värderingar och beteenden 

som är legitima. Morgonpressen i storstäder värderas högre än kvällstidningar av sina 

respektive läsargrupper då morgontidningar läses av mest äldre personer, och främst 

bland kvinnliga. Däremot läses kvällstidningar av yngre som är intresserade av 

underhållningsnyheter osv. Enligt Ghersetti (2007) finns det finns en skillnad mellan 

yngre och äldre journalister. Etermediajournalister och äldre journalister betonar en 

händelses vikt mer än yngre journalister och anställda på dagspress. Genom denna teori 

som förklarar skillnader mellan kvälls och morgonjournalistik är förhoppningen med 

studien att komma till en slutsats som kan tydliggöra orsaken till eventuella skillnader 

och likheter mellan Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetspublicering. 

 

 



  
 

8 

4.4 Retorikteori  

I det här kapitlet presenteras de tre retoriska begreppen ethos, logos och pathos som är 

relevanta för min kvalitativa del av studien för att besvara min tredje frågeställning om 

hur flyktingar framställs i Dagens Nyheter och i Aftonbladet.   

 
”Ibland skulle man nästan kunna tro att ett starkt ethos är viktigare än att tala sanning”. (Mral 

Kalberg, 1998, s.31) 

 

Retorikteori handlar om konsten att övertyga människor genom att prata. Retoriken har 

använts i det grekiska samhället sedan länge och lever kvar än idag. Det används bland 

annat i tv-reklam, vardagslivet, på jobbet osv. I princip handlar retoriken om att påverka 

tankar, känslor och handlingar. Journalisten som är sändaren kan till exempel välja att 

rikta texten på ett speciellt sätt för att informera mottagaren som är läsaren om ett visst 

budskap. Detta kan göras genom att använda ord och meningar i en text och budskapet 

kan ligga dolt, medvetet eller omedvetet gjort. 

 
”Konsten att använda ord kan inte skiljas från konsten att förstå ord” (Renberg 2010, s.14).  

 

Karlberg & Mrals modell (1998) pekar ut tre huvudsakliga retoriska bevismedel, logos, 

ethos och pathos, som syftar till publikens behov, trosföreställningar, attityder, 

intressen, motiv och värderingar. De konstaterar att det alltid är ett av de tre begreppen 

som dominerar i texter. 

 

v Logos utgör det som talar till publikens förstånd i form av fakta och siffror eller 

personliga erfarenheter. Logos signalerar hur trovärdig du är för att den som 

mottager budskapet skall tro på dig. För att kunna övertyga sin publik hänvisar 

sändaren till diagram, statistik. Ju mer sändaren använder fakta som kommer från 

bekräftade källor desto högre trovärdighet har sändaren.  

 

v Ethos syftar till läsarens förnuft. Ethos bygger till exempel på långvariga känslor 

eller förtroende, så att publiken ska veta att du som sändare bryr dig om dem och 

deras behov. Detta görs genom ord eller handlingar. Talarens trovärdighet är 

viktigare än vad sanningen är. Genom att försöka skapa en vikänsla kan man väcka 

gemensamma värderingar mellan sändaren och publiken.    
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v Pathos handlar om förmågan att övertyga genom att väcka känslor. Känslor får 

publiken att reagera mer än logiken gör. Därför börjar ofta sändaren med de logiska 

argumenten för att sedan avsluta med känsloargument. Det beror på sändarens 

avsikt, hen kan påverka publikens känslor till exempel i form av lidande, längtan, 

hopp, förtvivlan. 

 

Karlberg & Mrals (1998)  menar att retorikanalys alltid handlar om texter som tolkas för 

att ge en större helhet. Det ligger en lång rad retoriska val innan skribenten publicerar 

något. Det sker på ett indirekt sätt genom att val av ord och fokuseringar ligger på 

utvalda teman. Retorik analysen är ett bra och relevant medel för att undersöka och 

svara på studiens frågeställningar kring på vilket sätt flyktingar framställs i svensk 

media och vad avsändarens avsikt med texten är. Retorisk analys har flera andra 

funktioner än logos, ethos och pathos som bland annat stil, textens argumentation och 

disposition. Studien la fokus på de första tre begreppen för att det är en mindre 

kvalitativ studie och det räcker för det material som granskas.  

 

 

5. Metod  

Sandgren (2015) menar att det krävs konsekvent tänkande för att anse och formulera ett 

relevant och forskningsbart ämne och material. Målsättningen i den kvantitativa 

innehållsanalysen var att svara på mina första och andra frågeställningar. Jag räknade ut 

hur många artiklar, notiser och bilder som handlar om flyktingar det fanns i innehållit i 

Dagens Nyheter och Aftonbladet och dessas framsidor. Därefter mättes storleken på 

dem. Jag valde att ha nyhets kriterier bland annat avvikelse, dramatisering, 

personifiering och elitpersoner /politiker. Det finns flera andra nyhetskriterier som 

också var bra, men jag ansåg dessa var mest relevanta för min studie. I samband med 

detta gjordes jämförelse av skillnader och likheter mellan Dagens Nyheter och 

Aftonbladet. I detta skedet kan datainsamlingen visa potentiella innehållsförändringar 

som sker under respektive period och tidning.  

 

Målet med den kvalitativa textanalysen är att svara på min tredje frågeställning som är 

hur flyktingar framställs samt vilka skillnader och likheter som förekommer i Dagens 

Nyheter och i Aftonbladet. Jag har använt en kvalitativ retorisk textanalys enligt 

Kalberg & Mrals (1998) modell, genom att använda begreppen ethos, logos och pathos. 
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Detta har jag använt för att förstå hur en text är uppbyggd samt redogöra för textens 

språkliga utformning och hur skribenten argumenterar och vinklar sitt budskap. I och 

med det valde jag att plocka fram en artikel från Dagens Nyheter och en från 

Aftonbladet från den 4:e september 2015. Detta datumet valdes för att många dog på 

flykt, framförallt uppmärksammade media en treårig pojke som miste livet vid den 

turkiska kusten. Detta blev en symbol som öppnade världens ögon för flyktingar. Målet 

var att redogöra för hur tidningarna framställde denna händelse utifrån retoriska 

begreppet pathos som används när skribenten vill röra vid läsarens känslor för att skapa 

en viss inställning. Sedan sökte jag efter om det fanns andra budskap som ryms inom 

ramen för begreppen ethos och logos, för att se om skribenten har använt flera tekniker 

för att få fram sitt budskap. Därpå gjorde jag samma undersökning på två andra artiklar 

som publicerades den 4:e januari 2016 då gränskontrollen började gälla, för att se vilka 

budskap som fanns i Dagens Nyheter och Aftonbladet i texter om flyktingar när Sverige 

bestämde att begränsa flyktingströmmen som kom in i landet. Med denna avsikt 

undersökte studien budskapet som fanns bakom författarens argument genom att leta 

efter begreppen ethos, logos och pathos. 

 

Därutöver är det intressant att upptäcka om det finns skillnader och likheter mellan hur 

kvälls- och morgonpressbevakning och framställningen av flyktingar har varit under de 

nämnde perioderna. För att få tillräcklig kunskap för omfattande svar på mina 

frågeställningar var det en fördel att kombinera en kvantitativ innehållsanalys till en 

större del av studien och en liten del av kvalitativ metod.  

 

5.1 Material och urval 

Jag har valt dessa perioder utifrån flyktingkrisen som då drabbade Europa vilket flera 

världskända medier har rapporterat om. Under denna period kom många flyktingar till 

Sverige och tidningarna har skrivit mycket om dem. Jag ville redogöra för hur mycket 

uppmärksamhet flyktingar fick och hur de beskrevs i Dagens Nyheter och Aftonbladet.  

I min studie undersöks hur ofta elitpersoner/politiker, avvikelser, personifiering och 

dramatisering av flyktingar förekommer i artiklarna. Avsikten med dessa fyra kriterier 

är att ta reda på hur journalistiken framställt flyktingar under dessa två olika perioder 

när det har varit olika förhållningsätt till flyktingar inom journalistiken. Studien kan ge 

en bra uppfattning om hur vi ska förstå nyheter. Nyhetskritiker bidrar till djupare 

förståelse för hur nyheter berättas,  
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Skälet till att jag har valt just dessa tidningar är att båda ägs av olika företag och för att 

se skillnader mellan två helt olika tidningar. Båda tidningarna representerar olika 

målgrupp och politiska tendenser, såsom tjänstemän, specialister och förtroendevalda i 

kommuner och landsting samt övriga medborgare. Dagens Nyheter som ägs av Bonnier 

AB, är en oberoende dagstidning. Det är en av Sveriges största morgontidningar. Enligt 

Tabloid (2019) har Dagens Nyheter har dagligen 570 000 läsare i print, och ca 1 000 

000 i digitala kanaler. Aftonbladet som en kvällstidning är oberoende socialdemokratisk 

tidning som ägs av norskamediekoncernen Schibsted Media Group. Enligt Aftonbladet 

har tidningen 3,7 miljoner läsare varje dag, i form av print och sociala kanaler 

(Aftonbladet, mån,02, sep 2019).  

 

Genom ett strategiskt urval valde jag att använda empiriska material för denna studie 

som avsåg att synliggöra hur flyktingar framställdes under tvåa specifika situationer. 

Edling & Hedström (2003) menar att genom strategiskt urval drar vi generella slutsatser 

för hela populationen, och i detta fall för hur journalister anpassar nyheter till det som 

händer runt omkring oss. 

 

Eliasson (2018) menar att om det inte går att undersöka allt material som ingår i en 

grupp som man vill undersöka, då koncentrerar man sig på ett stickprov, dvs en särskild 

period. Eftersom undersökningen är på grundnivå, och det är i kombination med en 

kvalitativ metod så gjorde jag stickprov och valde datum som jag ansåg relevanta för 

min undersökning. Jag har valt datumen enligt samma grundprincip som Hård af 

Segerstad (1974), det vill säga stickprov på tio dagar hämtade från olika veckor under 

två månader med tioårsintervall. af Segerstads undersökning byggde på åren 1900–

1970. Min undersökning gjordes under 20 dagar 2015 och 20 dagar 2016 för respektive 

tidning, totalt blev det 80 dagars artiklar. För att få en överblick på innehållets 

omfattning och inriktning inledes studien med material som publicerades på 

Aftonbladet och Dagens nyheter under september månad 2015 och januari 2016. Dessa 

artiklar hittade jag på det kungliga bibliotekets hemsida. Artiklarna är exkluderat från 

kategorier sport och brott, för att jag var ute efter nyheter om flyktingar som är på väg 

till Sverige. Det avsedda datumet för undersökningen blir 40 dagar (måndag – fredag). 

20 dagar av september 2015 och 20 dagar i januari 2016 för respektive tidning. Jag 
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exkluderade lördagar och söndagar för att just de dagarna är de flesta medborgare lediga 

och de flesta nyheter händer mellan måndag och fredag som är jobbtid för myndigheter. 

Här nedan redovisar jag datum för undersökningen i både kvantitativ/kvalitativ analysen 

och Aftonbladet /Dagens tidningar är densamma, enligt nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Analysfrågor 

 

o Hur många artiklar skrev Dagens Nyheter och Aftonbladet om flyktingar 

september 2015 och januari 2016 för att ta reda på hur nyhetsvärderingen varit? 

o Vad var artiklarnas storlek? 

o Hur många bilder publicerade Dagens Nyheter och Aftonbladet om flyktingar 

september 2015 månaden och januari 2016? 

o Vad var bildernas storlek? 

o Hur ofta förekom nyheter om flyktingar på framsidan av Dagens Nyheter och 

Aftonbladet och hur mycket utrymme fick artiklarna? 

o Vilka nyhetskriterier använde båda tidningar under det nämnde perioder utifrån 

nyhetsvärderings kriterier?  

o Vilka budskap fanns i framställning av flyktingar i Dagens Nyheter och 

Aftonbladet i september 2015 och januari 2016? (Kvalitativ) 

o Vad finns det för skillnader och likheter mellan Dagens Nyheter som 

morgontidning och Aftonbladet som kvällstidning, när de framställer flyktingar i 

sina artiklar? (Kvalitativ) 

 

 

 

 

Januari 2016 

2016-01-04   -    2016-01-08 

2016-01-11   -    2016-01-15 

2016-01-18   -    2016-01-22 

2016-01-25   -   2016-01-29 

 

September 2015 

2015-08-31   -   2015-09-04     

2015-09-07   -    2015-09-11     

2015-09-14   -    2015-09-18 

2015-09-21   -    2015-09-25 
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5.3 Kodschema och kodnyckel  

Jag matade in mitt material i datorn och använde Microsoft Excel program för att koda 

in dem i olika variabler. Det totala artiklar/notiser som Dagens Nyheter publicerade i 

september 2015 var 70 stycken och i januari 2016 var 26 stycken. Aftonbladet 

publicerade 105 artiklar/notiser under september månad och 23 stycken under januari 

2016. Mina variabler finns bifogat under kapiteldel bilagor A, men mina variabler 

världen för mitt samlade empiriska material är enligt följande; 

 

5.4 Undersökningens tillförlitlighet 

Reliabilitetstest  

För att studiens skall ha en stark trovärdighet behöver man göra en kontroll av datas 

reliabilitet, för att stämma av om det har förekommit några slumpmässiga fel under 

V1: är utgivningsdatum för det kodade numret av Dagens Nyheter och Aftonbladet. Det 

består av veckodag för det kodade numret. Värden; 1=måndag, tisdag, onsdag, torsdag, 

fredag 2=månaden 3=året 

V2: är antal nyhetstexter. Värden: 1= artiklar 2= notiser   

V3: är storlek på nyhetstexter. Värden: 1=liten/notis (en spalt) 2=mellanstor artikel (två 

spaltar) 3= stor (tre spaltar) 4= störst (4–5 spaltar) 5=hela upplägget. 

V4: är antal bilder. Värden är bara antalet bilder per dag och per tidning. 

V5:  är storlek på bilder. Värden; 1=liten bild (en spalt) 2=mellanstor bild (två spaltar) 3= stor 

(tre spaltar) 4= störst (4–5 nästan hela sidan) 5=hela sidan. 

V6: är värden på antalet notiser och artiklar som förekom på framsidan av Dagens Nyheter 

och Aftonbladet. Värden; 1=en liten notis 2=en mellanstor artikel 3=en stor artikel. 

V7: är antalet nyheter om flyktingar som ansågs innehålla avvikelsebudskap om flyktingar.  

V8: är antalet nyheter om flyktingar som ansågs innehålla politiska budskap om flyktingar 

(elitpersoner/politiker). 

V9: är antalet nyheter om flyktingar som ansågs skribenten har dramatiserad nyheten om 

flyktingar.   

V10: är antalet nyheter om flyktingar som ansågs skribenten har personifierad nyheten om 

flyktingar.   

V11: är antalet andra nyhetskriterier som inte är relevanta för min studie. 
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bearbetning av materialet. Eliasson (2018) menar att oavsett hur många gånger man 

väger något, skall det alltid ge samma resultat. För att vara säker på att undersökningen 

är pålitlig menar Eliasson att den ska kunna upprepas och då ge samma resultat och på 

det sättet kan vi lita på att studiens reliabilitet. Sedan skall forskaren formulera 

begreppen tydligt och följa instruktionen för att svara på hur studien är tänkt att 

genomföras. För att kontrollera mina empiriska material har jag valt att göra 

interreliabilitettest enligt Holtis formel (1969). Jag har kodat in 45 artiklar under en dag 

och tog skärmdumpar och två dagar senare kodade jag samma artiklar en gång till för att 

se om resultat blir den samma alltså att 45 artiklar handlar endast om flyktingar 

exkluderat brott och sport tema. Jag kom fram till att tre av de artiklarna handlade om 

nyheter om flyktingar som har med brott att göra. Därmed har jag tagit bort de tre 

artiklarna och blev 42 artiklar kvar. Härmed blev resultatet av interreliabilitettest 1,071 

hög. Om samma förhållanden råder bör vem som helst kunna få ett liknande resultat.  

 

Följande är beräkningen  

 

r =2 x M 

 ______ 

 N1 + N2 

 

M = Antal kodningar kodningstillfälle 1 och kodningstillfälle 2 är överensstämmer 

 

N1 = Antalet kodningar första tillfälle 1 har genomfört. 

 

N2 = Antalet kodningar andra tillfälle 2 har genomfört. 

 

N1= 45 

N2= 42 

M= 45+42 = 87 

M= 45/42 = 1,071 därmed reliabilitettest av min studie är hög. 

 

Validitet 

Ejvegård (2003) menar att validitet betyder giltighet. Det handlar om att 

undersökningen verkligen mäter det som det är meningen att den ska mäta för att den 
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ska ge ett korrekt resultat. Undersökaren skall sträva efter en så god validitet som 

möjligt. Det som jag påstår och det material som jag har mätt stämmer överens med 

definitioner och operationella indikationer. Jag har sökt och definierat alla begrepp och 

har försökt hålla mig till mina begrepp för att inga missuppfattningar skall dyka upp. 

Eliasson (2018) menar att operationalisera teorin i samband med problemformuleringen 

handlar om att ta reda på vilka begrepp som är relevanta i sammanhanget. Jag anser att 

jag har bra operationella definitioner som överensstämmer med den teori jag använder. 

Jag valde att visa material, teorier och tidigare forskningar som samverkar för att kunna 

svara på studiens frågeställningar, med detta vill jag visa hur flyktingar bevakas och 

framställs i Dagens Nyheter och i Aftonbladet.  

 

De empiriska materialen fungerade som en modell för urvalsprocessen. Min studie kan 

bidra till vetenskaplig kumulativitet, studien redogör för hur mycket uppmärksamhet 

flyktingar får i svenska tidningar vilket ger en uppfattning om hur mycket det skrivs om 

flyktingar. Genom att ställa två tidningars rapportering mot varandra kunde studien visa 

hur svenska tidningar väljer att bevaka nyheter om flyktingar och hur det framställs. 

Resultatet kan ge en bild av hur svensk media bevakar nyheter om flyktingar. Om 

studien hade undersökt material från andra tidningar skulle det förstås ha gett större 

representation av hur media gör nyhetsurval, men denna studie kan anses som 

vägledning till en bred studie inom ämnet. 

 

 5.5 Forskningsetiska överväganden 

En studieundersökning bör följa de forskningsetiska frågor som berör deltagande. Det 

handlar om principer som skall följas för att undvika göra något som kan härma någon. 

Enlig Vetenskapsrådet:  

”Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen): Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vart och ett av dessa krav kan sedan specificeras 

ytterligare…” (Vetenskapsrådet 2019, s.16). 

Min studie är en kvantitativ innehållsanalys och en mindre kvalitativ textanalys. Jag har 

inte gjort fältstudier. Den artikel om ett barn som miste livet som används i studien är 

redan publicerad i media och att jag tar fram det i denna undersökning bryter därför inte 
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gränsen för forskningsetiska överväganden. Det föreligger inga skäl att fördjupa mig i 

forskningsetiska överväganden eftersom det inte finns några känsliga uppgifter eller 

data som jag behöver ta hänsyn till. 

5.6 Metodkritik  

Studiens kvantitativa innehållsanalys bygger på faktiska data som håller sig till ämnet, 

men fortfarande finns det risker med att jag har valt att begränsa mig till två tidningar, 

Dagens Nyheter och Aftonbladet. Det potentiella problemet är att det inte är slumpvis 

valda tidningar, utan jag har bra kännedom om dem. Det vore bra om jag hade valt 

andra tidningar eller även andra nyhetsformer som radio, tv osv. Det materialet som var 

använt i den kvantitativa innehållsanalysen var begränsad då jag hade samlat 244 

artiklar, vilket för en kvantitativ undersöknings innehållsanalys är i minsta laget. För att 

få ett större utbud av artiklar kunde jag valt flera perioder, men valde istället att 

komplettera med en kvalitativ textanalys. Jag är medveten om att det hade varit bra att 

bara använda en metod istället för att kombinera två metoder. Två metoder passar bättre 

till en större undersökning på magister/master nivå. Med en metod hade jag hunnit titta 

på andra gånger då flyktingkriser har inträffat och kunnat tillföra flera reflektioner och 

synpunkter. Studien avser inte förändringar på hur mycket tidningar skriver om 

flyktingar. Därför kommer metoden inte att ge ett exakt svar förändring av 

flyktingbevakningen och framställning i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Jag jämför 

innehållet för endast två mätperioderna som är september 2015 och januari 2016.  

 

Min avgränsade period för undersökningen, vilket i sin tur ledde till att studien bara 

bygger på totalt 40 dagar för respektive tidning. Urvalet som jag gör för att göra 

textanalysen kan anses vara otillräcklig. Å andra sidan skulle det varit fylligare om jag 

hade haft mer tid och ett större material, vilket kanske skulle passa på annan nivå av 

studierna. Däremot materialet som jag valde för att analysera i den kvalitativa 

textanalysen för att hitta vilka budskap som fanns i artiklarna kanske inte var 

tillräckliga. För att ge en helhetsbild på hur flyktingar framställs i de nämnda 

tidningarna, borde jag undersöka flera artiklar. Eftersom jag bara har valt en artikel ur 

varje period och tidning för att analysera, medför det att jag missar andra viktiga artiklar 

som hade gjort studien mer omfattande. Björkvall (2018) hävdar att vi tolkar och förstår 

saker och ting på olika sätt, beroende på kulturella skillnader eller vart en persons 

tankegång är riktat. Han menar att när man gör en textanalys tolkar man det man ser 

utifrån sitt perspektiv på ämnet. Det empiriska materialet är primärtolkning, och min 
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tolkning blir en sekundärtolkning utifrån de fynd som jag använt. Dessutom valde jag 

att redogöra för enbart de tre begreppen i den retoriska textanalysen. Det hade varit 

bättre om jag kunnat ta sönder hela artiklarna i små bitar för att kunna tillämpa flera 

begrepp inom retoriken och analysera bilder, rubrik, stil osv... Då hade jag kunnat ge en 

annan infallsvinkel på vad författaren bakom texten hade tänkt att förmedla. De 

nackdelar som finns i samband med den kvalitativa delen är att jag har valt de citat som 

jag ansåg är intressanta, för någon annan är de kanske inte det. Resultaten som bygger 

på begreppen som jag har använt baserar sig på min egen tolkning. Om någon annan 

skulle göra samma retorikanalys på samma artikel skulle de kanske välja andra citat och 

nå en annan tolkning.  
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6. Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen  

I detta kapitel klargöres resultat från Dagens Nyheter och Aftonbladet tidningar  

följt av analys av min kvantitativa innehållsanalys. Resultaten kommer redovisas i form 

av diagram med korta förtydligande texter till.

Figur 1. 

 
 
Det som uppvisas i diagrammet ovan är de inkodade nyhetsartiklarna från 

Dagens Nyheter och Aftonbladet. Nedan uppvisas antal publicerade artiklar och notiser 

sorterat i storleksordning på framsidan av respektive tidning.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Dagens Nyheter 

September 2015 (totalt 70 artiklar/notiser) 

v Liten 6 notiser (en spalt). 

v Mellanstor artikel 1 (två spaltar). 

v Stora artiklar 11 stycken (tre spaltar eller mer). 

 

Januari 2015 (totalt 46 artiklar/notiser) 

v Liten 2 notiser (en spalt). 

v Mellanstor artikel 3 (två spaltar). 

v Stora artiklar 3 (tre spaltar eller mer).  

 

                                Aftonbladet 

September 2015 (totalt 105 artiklar/notiser) 

v Liten 7 notiser (en spalt). 

v Mellanstor artikel 1 (två spaltar). 

v Stora artiklar 3 (tre spaltar). 

 

Januari 2016 (totalt 23 artiklar/notiser) 

v Liten 2 notiser (en spalt). 

v 0. 

v 0. 
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Figur 2. 

 
 
 
Diagrammet visar antal artiklar/notiser och bilder som Dagens Nyheter och Aftonbladet 

har publicerad under september 2015 och januari 2016.  

 

September 2015 

 

v Under september månad Aftonbladet har publicerad 105 artiklar som innehöll 202 

bilder 

v Dagens Nyheter har publicerad 70 artiklar/notiser som innehöll 98 bilder under 

samma period 

 

Januari 2016 

 

v Aftonbladet har publicerad bara 23 artiklar/notiser under januari månad som 

innehöll 46bilder. 

v Däremot Dagens Nyheter har publicerad 46 artiklar/notiser som innehöll 46 bilder 

under samma period. 
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Figur 3. 

 
 
 
Det som redovisas i diagrammet ovan är de inkodade storlek på artiklar och notiser som 

är sorterat i storleksordning. 
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September 2015 (totalt 105 artiklar/notiser) 

 

v Liten 27 notiser (en spalt). 

v Mellanstor artikel 16 (två spaltar). 

v Stora artiklar 20 (tre – fyra spaltar). 

v Större artiklar 13 (fyra – fem spaltar). 

v Största artiklar 29 (fem spaltar eller mer). 

 

Januari 2015 (totalt 23 artiklar/notiser) 

 

v Liten 7 notiser (en spalt). 

v Mellanstor artikel 2 (två spaltar). 

v Stora artiklar 4 (tre – fyra spaltar). 

v Större artiklar 5 (fyra – fem spaltar). 

v Största artiklar 5 (fem spaltar eller mer). 

 

                       Dagens Nyheter 

 

September 2015 (totalt 70 artiklar/notiser) 

 

v Liten 11 notiser (en spalt). 

v Mellanstor artikel 5 (två spaltar). 

v Stora artiklar 18 (tre – fyra spaltar). 

v Större artiklar 22 (fyra – fem spaltar). 

v Största artiklar 14 (fem spaltar eller mer). 

 

Januari 2015 (totalt 46 artiklar/notiser) 

 

v Liten 19 notiser (en spalt). 

v Mellanstor artikel 10 (två spaltar). 

v Stora artiklar 8 (tre – fyra spaltar). 

v Större artiklar 10 (fyra – fem spaltar). 

v Största artiklar 9 (fem spaltar eller mer). 
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Figur 4. 
 

 
 
Det som redovisas i diagrammet ovan är de inkodade storlek på bilder som är sorterat i 

storleksordning. 
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Aftonbladet                                                              Dagens Nyheter                                
Bildstorlek

Liten Mellan Stor Större Störst

                              Aftonbladet 

 

September 2015 (totalt 202 bilder) 

 

v Liten 70st (en spalt). 

v Mellanstor 46st (två spaltar). 

v Stora 34st (tre – fyra spaltar). 

v Större 24st (fyra – fem spaltar). 

v Störst 28st (fem spaltar eller mer). 

 

Januari 2015 (totalt 46 bilder) 

 

v Liten 32st (en spalt). 

v Mellanstor 6 (två spaltar). 

v Stora 2 (tre – fyra spaltar). 

v Större 5 (fyra – fem spaltar). 

v Största 1 (fem spaltar eller mer). 

 

   Dagens Nyheter 

 

September 2015 (totalt 105 bilder) 

 

v Liten 34st (en spalt). 

v Mellanstor 23st (två spaltar). 

v Stora 25st (tre – fyra spaltar). 

v Större 12st (fyra – fem spaltar). 

v Störst 4st (fem spaltar eller mer). 

 

Januari 2015 (totalt 46 bilder) 

 

v Liten 19st (en spalt). 

v Mellanstor 12 (två spaltar). 

v Stora 11 (tre – fyra spaltar). 

v Större 3 (fyra – fem spaltar). 

v Största 1 (fem spaltar eller mer). 
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Figur 5. 

 
 

Diagrammet visar vilka nyhetskriterier som Dagens Nyheter och Aftonbladet har använt 

under september och januari månad. ovan är de inkodade nyhetskriterier (avvikelse, 

personifiering, dramatisering och elitpersoner som i detta fall är politiker. 
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Aftonbladet                                                      Dagens Nyheter
Nyhetskriterier

Avvikelse Personifisering Dramatisering Elitpersoner politiker

                           Aftonbladet 

 

September 2015 (69 av totalt 105 artiklar/notiser) 

 

v Avvikelse 4st. 

v Personifiering 18st. 

v Dramatisering 28st. 

v Elitpersoner 19 (Politiker). 

 

Januari 2015 (13 av totalt 23 artiklar/notiser) 

 

v Avvikelse 7st. 

v Personifiering 2st. 

v Dramatisering 1st. 

v Elitpersoner 3 (Politiker). 

 

Obs: 82 av totalt 128 artiklar/notiser har varit 

ovanstående nyhetskriterier. Resten har varit andra 

kriterier som inte varit relevanta för denna studie. 

 

                      Dagens Nyheter 

 

September 2015 (50 av totalt 70 artiklar/notiser) 

 

v Avvikelse 8st. 

v Personifiering 12st. 

v Dramatisering 18st. 

v Elitpersoner 12 (Politiker)  

 

Januari 2015 (27 av totalt 46 artiklar/notiser) 

 

v Avvikelse 17st. 

v Personifiering 2st. 

v Dramatisering 1st. 

v Elitpersoner 7 (Politiker). 

 

Obs: 77 av totalt 116 artiklar/notiser har varit 

ovanstående nyhetskriterier. Resten har varit andra 

kriterier som inte varit relevanta för denna studie. 
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Sammandrag av resultaten från analysen av Dagens Nyheter och Aftonbladet: 

Resultaten i sin helhet visar stora skillnader på rapporteringen hos Dagens Nyheter och 

Aftonbladet bland annat publicering av artiklar och bilder, dess storlek även när det 

gäller nyhetskriterier och vilka nyheter kommer på framsidan skiljer sig särskilt mycket 

åt. En annan märkbar skillnad i rapporteringen, speciellt i första perioden är att 

Aftonbladet skriver ganska mycket om flyktingar däremot under den andra perioden 

skriver Dagens Nyheter mer om ämnet.  

 

 

7. Analys av den kvantitativa innehållsanalysen  

I detta kapitel redovisas analysen utifrån från studiens 1 och 2 frågaställningar, tidigare 

forskningar, valda teorier,  diskussion och slutsatser av studien. Jag har valt att dela upp 

i olika stycke för att det skall bli lättare att följa och de mest intresseväckande och 

relevanta resultaten kan kopplas till valda teorier och forskningar. Syftet med min 

undersökning är att reflektera över hur stor bevakning flyktingar får under två olika 

perioder i Dagens Nyheter och i Aftonbladet. Sedan redovisas det eventuella skillnader 

och likheter mellan båda tidningarna. De frågeställningar jag försöker besvara är: Hur 

stort bevakning får flyktingar i Dagens Nyheter och i Aftonbladet i september 2015 och 

i januari 2016? På vilket sätt skilde sig beskrivningen av flyktingar i dagstidningen 

respektive kvällstidningen?  

 

Aftonbladet som kvällspress under första perioden september 2015 bevakade stort om 

flyktingar. Det använde av sig stora och feta rubriker, mer utrymme dvs. flera sidor om 

flyktingar och använde också många bilder, stora och små. Däremot Dagens Nyheter 

nyhetsbevakning om flyktingar håller sig till en jämn under båda perioderna. Texter och 

bilder används inte like frekvent som i Aftonbladet och rubrikerna är vanliga 

nyhetsrubriker jämfört med Aftonbladet som har jättestora rubriker. Där märktes tydlig 

att Aftonbladet drog ner på bevakning av flyktingar gränskontrollsperioden i januari 

2016, medan Dagens Nyheter höll jämt flöde. Både tidningarnas nyhetskriterier har 

handlat om avvikelse och politiker under gränskontrolls perioden och dramatiserad, 

personiferat artiklar under flyktingkris perioden. Enligt Johansson (2008) 

morgontidningar värderas bland dem som är intresserat av politiska och kulturella 

nyheter. Medan kvällstidningar har mer oväntade nyheter och sensationer som är viktiga 

för unga läsare som har stort intresse för nöjesorienterade nyheter. Jag anser att detta 
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beror på att Aftonbladet utgår från sin intäkts intresse och redaktionella beslut om 

nyhetsurval som rör flyktingar. Däremot har Dagens Nyheter haft jämnt nyhetsflöde om 

flyktingar både under flyktingkrisen och gränskontrollstiden. Jag lägger märke till att 

eventuella skillnader beror på att kvällspress har svårare att sälja tidningen om det de 

publicerar inte ligger i publikens intresse. Dagens Nyheter har inte lika mycket att 

förlora eftersom de har en fast inkomstkälla från prenumeranter, medan Aftonbladet 

tävlar om köpare varje dag. Jag fastslår att eventuella skillnader och likheter mellan 

dags- och kvällspress beror mer på ekonomiskt intresse än vad de anser publiken bör 

veta. Det beror också på sociala förhållande, morgonpressen i storstäder värderas högre 

än kvällstidningar av sina respektive läsargrupper då morgontidningar läses av mest 

äldre personer, och främst bland kvinnliga, medan kvällstidningar läses av yngre som är 

intresserade av underhållning och nyheter om elitpersoner/kändisar osv. Jag som ung 

lockas mer av Aftonbladets layout än de mer krävande artiklarna i Dagens Nyheter 

 

Statistiken påvisar att Aftonbladet och Dagens Nyheter publicerade mer nyheter om 

flyktingar under flyktingkrisen september 2015, då gränsen öppnades för flyktingar, än 

senare då gränskontrollen började gälla januari 2016. Dagens Nyheter som morgonpress 

gjorde ett gott intryck under min undersökning, den hade ett gott flöde av rapporter om 

flyktingar under både flyktingkrisen och gränskontrollen. Medan Aftonbladet 

publicerade inte lika mycket angående flyktingar under gränskontrollen som Dagens 

Nyheter gjorde, men under flyktingkrisen skrev aftonbladet mer om ämnet än vad 

Dagens Nyheter gjorde. Detta kan ha med att båda tidningarna har olika målgrupper 

som ska ta del av innehållet och båda tidningarna är ute efter en ekonomisk vinst. Enligt 

Johansson (2008) kvällstidningar är större hos en yngre publik som gillar underhållning 

nyheter, medan Dagens Nyheter har en äldre målgrupp som föredrar ämnen såsom 

ekonomi och politik. Därav tenderar tidningarna till att skriva artiklar om ämnen som 

deras målgrupp vill läsa. 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning ”Nyheter Från Gränsen” kan jag se att mitt 

resultat stämmer överens med Ylva Brunes resultat när det kommer till nyhetsvärdering 

om flyktingämnet. Då har flyktingar fått mycket uppmärksamhet under flyktingkrisen 

våren 1993. Den stämmer överens med min undersökning som också visar att 

bevakning av nyheter om flyktingar får mycket utrymme i medierna. Däremot stämmer 

det inte överens med hur flyktingar framställs som medieinnehåll. Eftersom min 
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undersökning visar att flyktingars invandring till Sverige 2015 och 2016 inte tolkades 

negativt, vilket det gjordes under Brunes undersökningstid. Min undersökning visar att 

bevakningen av flyktingar varier mellan dagstidning och kvällstidning se resultatet i 

figur 2. Brunes resultat visade att nyheter om flyktingar och flyktingpolitik 

karakteriserades som hård och seriös. Således visar mitt resultat att medierna visade 

solidaritet för flyktingarna. Däremot framställer både Aftonbladet och Dagens Nyheter 

flyktingar på olika sätt under gränskontrollstiden januari 2016. Då handlade artiklarna 

mest om hur gränskontrollen påverkar resenärer och flyktingarnas skäl till asyl nämndes 

mindre, och det stämmer delvis överens med Brunes studieresultat under flyktingkrisen 

1993. Enligt Brune (2004) journalistikens självständighet skapar egna avtryck i det 

offentliga samtalet också i flyktingfrågan. Aftonbladet under perioden januari 2016 

rapporterade mest om den nya lagen om gränskontroll kommer att vara bra eller dålig 

för Sverige och rörelsefriheten inom EU länderna. Flyktingarnas skäl till asyl nämndes 

nästan inte. Dagens Nyheter fortsatte att bevaka flyktingar mycket under våren 2016. 

 

Utifrån min andra tidigare forskning “Främmande sidor” kan jag se att mitt resultat 

stämmer överens med Gunilla Hultens undersökning i vissa punkter. Enligt Hulten 

(2006) dagstidningar inriktar sig mot vissa typer av händelser, ämne och källor. Hennes 

resultat visade att antalet publiceringar av artiklar om flyktingar och invandring under 

2000-talet jämfört med år 1945 har mer än tredubblats och användningen av 

fotografierna har ökat. Mitt resultat bekräftar hennes resultat att tidningar numera 

använder mer bilder i rapportering av nyheter om flyktingar. Storlek på bilder har 

varierat, det mesta har varit små bilder, men stora bilder har använts också. Likaså har 

Dagens Nyheter också publicerad flera bilder, och de flesta har varit små. Se figur 4 för 

detaljerade resultat för båda tidningarna.  

 

Sammanfattningsvis kan jag dra slutsatsen att Brunes resultat stämmer överens med mitt 

resultat när det gäller journalistikbevakning av flyktingar men det stämmer inte överens 

med hur flyktingar framställs under flyktingkrisen 2015. Men Brunes resultat stämmer 

delvis med stämningen i nyhetsmedia om flyktingar under gränskontrolltiden 2016. 

Nyhetsvärderingen skiljer sig åt under olika perioder och media. Aftonbladet gav mer 

plats för flyktingar under september 2015 och betydlig mindre under januari 2016, 

medan Dagens Nyheter gav flyktingar relativt bra plats under båda perioderna. 

Sammanfattningen i Hultens resultat jag kan dra slutsatsen att hennes resultat stämmer 
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överens med mitt, eftersom det återspeglar den journalistiska allmänna utvecklingen 

med åren, vilket pekar på en förbättring av journalistikbevakningen av flyktingar.  

 

För att en händelse blir en nyhet och få ett bra utrymme och placering i tidning skall den 

ha ett allmänintresse och vara viktig. Då är det journalisten som individ som också 

påverkar hur nyheten utformas och hur viktig den är för att få en bra placering i en 

tidning. Skillnaden mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter är tydliga. Antal artiklar 

och notiser som förekommer på Dagens Nyheters framsida under både perioden är fler 

än i Aftonbladet. Aftonbladet har publicerat få tal notiser i januari 2016, och lite flera 

under flyktingkristiden, för detaljerade resultat se figur 1.  

 

Nyhetsurvalet ser annorlunda ut beroende i vilket medium nyheten publiceras, eftersom 

olika medium har olika slags publik. Mitt resultat visar att Dagens Nyheter bevakade 

ganska väl under båda perioderna men Aftonbladets bevakning var väldig låg under 

gränskontrollsperioden. Det visar stora skillnader när det kommer till nyhetsvärdering 

för två tidningar som sprids vid olika tider på dagen. Östgaard (1968) menar att ju större 

det kulturella avståndet desto mindre nyhetsvärde. Här ser jag att nyhetsvärderingsteorin 

inte alltid stämmer överens med resultatet jag har fått från min undersöknings empiriska 

material. Aftonbladets bevakning under flyktingkrisen september 2015 var stor och de 

flesta artiklar handlade om flyktingar på väg till Sverige. Under gränskontrollstiden i 

januari 2016 sjönk kvällstidningens bevakning av flyktingar rejält jämfört med 

bevakningen under flyktingkristiden 2015. Däremot flöt Dagens Nyheters bevakning 

vid gränskontrollstiden av flyktingar på bra, men bevakningen var mindre än under 

flyktingkrisen. Jag anser att gränskontrollen har större nyhetsvärde för att det berör alla 

pendlare mellan gränsen, och besluten att stoppa flyktingar in till landet fick påverkan 

på alla resenärer, för detaljerade resultat se figur 2. 

 

Hvitfelt (1968) menar att för att en händelse ska ha en god chans att publiceras skall den 

vara oväntad, sensationell, avvikande, vara negativ, handla om elitpersoner, vara 

relevant eller basera på verkliga händelser. Sensationer är ovanliga och kännetecknar 

nästan alla nyheter. Detta stämmer överens med mitt empiriska material då händelser 

som varit sensationella eller handlat om elitpersoner som politiker har fått mer plats i 

båda tidningarna under gränskontrollstiden. Nyheterna som Aftonbladet och Dagens 

Nyheter använt under september 2015 har handlat mest dramatisering av flyktingstoryn, 
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personifiering och politiker. Däremot under den andra perioden januari 2016 när 

gränskontrollen började gälla har båda tidningarnas nyheter varit mer om politiker och 

avvikande riktat mot det jag menar ”avvikelse som varken varit helt positiv eller 

negativ, för att se hela resultatet se figur 5.  

 

Mitt resultat visar skillnader i rapportering av flyktingar i dagspress och kvällstidningar. 

Dagens Nyheters artiklar verkar vara torra i mina ögon som en ung individ och 

Aftonbladet lockar mig mer till läsning. Relevant för det resultat som jag har samlat 

under arbetsgången för denna undersökning är att Aftonbladet skrev mycket om 

flyktingkrisen sep 2015 och publicerade flera stora bilder på flyktingar som sitter i en 

liten båt i ett stort hav, eller ett lik på ett barn vid stranden, vilket är oväntade och 

sensationella bilder som kännetecknar kvällstidningar. Dagens Nyheter däremot hade 

under samma period färre bilder och mindre artiklar jämfört med Aftonbladet och 

artiklarna var skrivna med normalstora rubriker och vanlig layout på artikeln, medan 

Aftonbladet hade iögonfallande rubriker och artiklarna var stora och små. Skillnaderna 

mellan kvälls- och dagspress är stora. Enligt Johansson (2008) är kvällspressen 

beroende av lösnummerförsäljning och de har en större tendens att välja nyheter som 

intresserar publiken än dagstidningar som är prenumerantbaserade. Dagens Nyheter har 

prenumerantbaserade läsare som har valt att ta del av tidningen varje dag. 

Morgontidning Dagens Nyheter har prenumerantbaserade läsare som har valt att ta del 

av tidningen varje dag, medan Aftonbladet är lösnummertidning som läsaren köper 

direkt i affären. Tidningar som är prenumerantbaserade har lättare att förhålla sig till 

vissa andra nyheter som journalistiken tycker att publiken bör ta del av. Eftersom 

Dagens Nyheter inte direkt behöver locka köparen kan dem bibehålla sin normala 

layout. Aftonbladet som la mycket fokus på att dramatisera flyktingstoryn i sep 2015, 

men drog ner mycket på detta under gränskontrollstiden januari 2016, för detaljerade 

resultat se figur 3 och 4. 

 

Min studie bygger på material från Aftonbladet och Dagens Nyheter, men det skulle 

vara intressant att göra en studie som bygger på material från andra tidningar som 

rapporterar om flyktingar från olika platser i Sverige. Som exempel Skånska Dagbladet 

möjligen har en annan syn på flykting ämnet eftersom definns nära till gränsen. Deras 

läsare är mer intresserade och berörda av ämnet då det är mer aktuellt för Skåningarna 

än till exempel Norrlänningarna. Det hade också varit intressant att titta på andra 



  
 

28 

tidningar som ägs av olika företag, då artiklar och reportage kan vara vinklade och locka 

en helt annan målgrupp än Aftonbladet och Dagens Nyheter. Gränskontroll är något 

Sverige inte haft på flera årtionden, och att Sverige började med gränskontroll under 

januari 2016 är en stor nyhet som berör alla Sveriges invånare. Journalistik är till för att 

förmedla information om händelser, och att en tidning då drar ner fokus kring nyheten 

kan ses besvärligt. I Sverige kan journalister anses vara viktiga för att samhället skall 

fungera. Journalister informerar medborgare under allehanda omständigheter och 

situationer. Journalister har ett visst inflytande på samhället, vilket innebär att 

journalister till viss grad har makt. Det finns lagar och riktlinjer som journalister måste 

förhålla och tillförlitliga sig till under sitt arbete. 

 

7.1 Slutsatser  

Mitt resultat pekar på en förändrad journalistisk bevakning av flyktingar. När det 

kommer till framställningen av flyktingar konstaterar jag att journalister i mitt material 

2015 och 2016 undviker frågor som rör individers rättigheter. Undersökningen visar att 

journalister rapporterar mer om flyktingar och använder mer visuella metoder för att nå 

fram till sin publik. Bilder används mer i nyhetstexter om flyktingar än tidigare, vilket 

kan bero på att flyktingresan baserar sig på svåra eller tragiska omständigheter som 

lockar journalister att göra en nyhet av. Jag kan dra slutsatsen att Aftonbladet som 

kvällstidning medvetet eller omedvetet har olika flöden av nyhetsartiklar under olika 

perioder. Resultatet av min studie visar att Aftonbladet nyhetsvärderar händelser om 

flyktingar mer under flyktingkrisen än under gränskontrollstiden. Medan Dagens 

Nyheters bevakning av flyktingar har inte ändrats mycket under både perioden. Men 

både tidningarna var varken för eller mot flyktingar under gränskontrolls perioden. Jag 

kan konstatera att detta kan beror på att de har olika slags publik och därför borde se 

annorlunda ut. Min undersökning hittade inga artiklar som direkt visade konsekvenserna 

för flyktingar utan de höll sig till konsekvenserna för medborgarna och kritiserade 

gränskontrollsbesluten. 

 

 

8. Resultaten av den kvalitativa textanalysen  
I det här kapitlet redovisas retoriktextanalys av fyra artiklar från olika tidpunkter i 

Aftonbladet och i Dagens Nyheter. Analysen utgår från begreppen ethos, pathos och 

logos. Se 4.4 Retorikteori kapitel. Min kvalitativa studie syftar till att göra det enkelt för 
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läsaren att förstå skillnader och likheter mellan dessa nämnda tidningar i 

framställningen av flyktingar under två olika perioder i september 2015 och i januari 

2016. Analysfrågorna till texten är följande: 

 

v Hur vädjar texten till läsarens förnuft? (Logos) 

v Hur vädjar texten till en känslomässig beskrivning? (Pathos) 

v På vilket är texten trovärdig? (Ethos) 

 

Flykten Dödade Aylan, 3 artikeln 
 

Aftonbladets artikel börjar med rubriken ”Flykting Dödade Aylan , 3” en artikel skriven 

av Anton Kasurinen, Isabelle Nordström och Viktor Stenquist, 2015-09-04 Aftonbladet. 

I detta avsnitt presenterar jag de retoriska begreppen som artikeln innehåller. Artikeln 

handlar om den tragiska resan för familjens flykt där bara pappan kom fram. Resten av 

familjen drunknade i havet. Bilden på den livlösa pojken när han ligger död och en 

annan bild av honom där han är glad. 

 
 

”bilden av pojkens livlösa kropp som spolats upp på stranden har öppnat världens ögon för 

katastrofen” (Aftonbladet, 2015-09-04, ”Flykten Dödade Aylan, 3”). 

 

Citaten ovan är ett exempel på hur skribenten erbjuder läsaren en känsla av sorg för det 

barnet. Skribenten informerar läsaren om att så här kan det gå till om man är flykting 

genom ordval som ”pojkens” livlösa” ”kropp” Aftonbladet ger läsaren en bild av att 

barnet som har dött lika gärna kunde vara vilket barn som helst. Jag tolkar det som att 
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flyktingar går genom tragiska förhållanden för att hitta ett bättre liv, vilket bjuder 

läsaren till att visa solidaritet med flyktingar och deras skäl till asyl. Jag anser att 

journalisten argumenterar en känslomässig stämning. Enligt Mral & Kalberg (1998) 

Pathos är avgörande för att får läsaren reagera på ett känslomässigt sätt, därför 

kategoriseras detta citat som pathos. 

 
”hans hand gled ur min, sen sjönk han i havet” säger hans pappa till Aftonbladet ” 

(Aftonbladet, 2015-09-04, ”Flykten Dödade Aylan, 3”). 

 

Detta citat innebär en tydlig känslomässig laddning och pathos bygger på att väcka 

känslor hos läsaren genom att framställa sorg. Jag anser att Aylans pappa väcker stort 

medlidande och läsaren identifierar sig lätt med honom. Genom beskrivningen ”hans 

hand gled ur min” förstärks den känslomässiga laddningen. Aftonbladet vill återge hur 

den stunden har varit, och erbjuder läsaren en emotionell känsla som påverkar starkt. 

Enligt Mral & Kalberg (1998) när skribenten överdriver med pathos retorik, är för att få 

läsaren att reagera över ämnet.  

 
”Bilderna där en turkisk polis lyfter upp Aylan Kurdislilla kropp har spritts som en löpeld över 

hela världen” (Aftonbladet, 2015-09-04, ”Flykten Dödade Aylan, 3”). 

 

I detta citat aktiverar Aftonbladet mottagarens fantasi. Det bygger på fakta och bekräftar 

för läsaren att hela världen känner till vad som har hänt. Jag anser detta stycke bygger 

på påstående som praktiskt inte kan bekräftas, eftersom det påstår att bilden har spritts 

som ”en löpeld över hela världen”. Författarens påstående bygger på att bland annat fem 

olika stora nyhetsorganisationer har publicerat artiklar om händelsen. Jag tolkar detta 

citat enligt Mral & Kalberg (1998) som logos, för att logos bygger på fakta och siffror 

som förstärker validitet egenskaper av sändaren. 

 
”De såg fortfarande levande ut, som att de sov med ett leende” (Aftonbladet, 2015-09-04, 

”Flykten Dödade Aylan, 3”). 

 

Aftonbladet nämner i en intervju med ett ögonvittne som har varit först på plats. Genom 

det vill skribenten hålla kvar läsaren i texten genom en ständig dramatisering av 

händelseförloppet. Jag anser en intressant aspekt i detta sammanhang är en intervju med 

ett ögonvittne som var först på plats och som drog upp de små kropparna ur vattnet och 
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ringde ambulansen. De känslomässiga orden som användes ”de såg levande ut” och 

”som att de sov med ett leende” kan få vem som helst att hamna i ett känslomässigt 

läge. Ögonvittnes berättelser är kännetecken på logos retorik. Författarens tankar är att 

berätta händelsen på ett målande sätt och försöka delge läsaren den känslomässiga 

upplevelsen. Enligt Mral & Kalberg (1998) logos retorik används för att mottagaren ska 

läsaren skall blir övertygad av budskapet, i detta fall ögonvittnes berättelsen och pathos 

retorik används för att beröra mottagaren på ett känslomässigt sätt. Härmed anser jag att 

citaten bygger på både logos och pathos retorik. 

 
”Vad jag tycker är störande är att drunknande barn spolats upp på våra stränder, när mer hade 

kunnat göras för att förhindra deras död. Det som verkligen gick rakt in i mig var hans små 

gympaskor” (Aftonbladet, 2015-09-04, ”Flykten Dödade Aylan, 3”). 

  

I en uppföljning av artikeln har Aftonbladet hämtat ett inlägg från nödhjälpschef och 

krissamordnare på Human Rights Watch Twitter Peter Bouckaert. Aftonbladet syftar till 

att läsaren ska fortsätta vara i ett aktivt känslomässigt läge genom orden ”drunknande 

barn ”och ”mer hade kunnat göras”. Ordvalen lägger skuld på läsaren. Jag anser när en 

text handlar om ett ”barn” som har ”dött” är den ett tecken på att skribenten spelar på 

känslor. Den lägger tyngd på läsaren som kan tolka och förställa sig att Aylan var hans 

eller hennes eget barn eller att man som läsare kunde göra något åt situationen. Detta 

gör att läsaren kan känna igen sig i den situationen. Jag tycker det finns en anledning till 

att varför Aftonbladet vill publicera just hans Peter Bouckarets inlägg om ämnet. Detta 

inlägg från en chef i världens största organisation för mänskliga rättigheter som används 

som expert är precis vad logos retorik bygger på. Författarna avslutar artikeln av 

information om Aylan Kurdi och var han kommer ifrån och framställer siffror av döda 

civila i Kobane den staden som Aylan är ifrån. Sedan konstaterar författaren hur många 

flyktingar som har dött på flykten. Enligt Mral & Kalberg (1998) genom pathos retorik 

starka emotioner sätts i rörelse i kombinering med logos som grundar sig bland annat på 

expert berättelser aftonbladet i det här skedet använder sig av både pathos och logos 

retorik. 

 

Staketet som ska stoppa flyktingar  

”Staketet som ska stoppa flyktingar” en artikel som är skriven av Eva Franchell 2016-

01-04 Aftonbladet. Artikeln handlar om gränskontrollen som har börjat gälla för att få 

ett stopp på flyktingflödet som kommer till Sverige. Artikeln innehåller historiska fakta 
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som påminner om tidigare gränskontroller om hur det är i dagsläget och på vilket sätt 

det kommer att påverka medborgaren. Artikeln innehåller också budskap som kritiserar 

besluten om gränskontrollen.   

 

 
 

”Detta två meter höga stängsel ska alltså stoppa flyktingar från att smita in i Sverige” 

(Aftonbladet, 2016-01-04, ”Staketet som ska stoppa flyktingar”). 

  

Citaten ovan visar tvivel på att staket skall kunna stoppa flyktingar. Genom ordval som 

”två meter”, “ska alltså” och ”stoppa” skapar journalisten både tvivel och medkänsla i 

detta fall att flyktingar gör vadsomhelst för att komma till andra sidan av gränsen. 

Journalisten spelar på ethos retorik hos läsaren genom ordval av ”två meter”. Siffran 

som aktiverar läsarens tankar skapar tvivel om att ett två meter högt staket kan stoppa 

en flykting som har rest flera tusen kilometer. Jag anser att citaten innehåller delvis 

logos och pathos retorik. Genom val av fakta och ord knyter journalisten logos till 

pathos som enligt Mral & Kalberg (1998) måste logos även ha en känslomässig 

förankring för att läsaren skall begripa texten på ett mer omfattande sätt. 

känslor och värderingar styr i mycket hög grad vårt tänkande 

 
”Menat för att skrämma” (Aftonbladet, 2016-01-04, ”Staketet som ska stoppa flyktingar”). 

 

Genom ordval och faktaval visar journalisten sin perspektiv av händelsen. Citatet kan 

tolkas som att journalisten vill att säga, det här är bara för att skrämma flyktingar, det 
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påverkar inte oss medborgare, eller övertyga läsaren att det här kommer inte att fungera. 

Enligt Mral & Kalberg (1998) när en persons retorik kritiseras, brukar det ofta vara just 

på grund av att personen har överutnyttjat ethos. Härmed citaten bygger på ethos 

retorik. Samtidigt jag noterar att det är inte alltid är journalisten som väljer att använda 

vissa ord utan det kan lika gärna vara tidningens perspektiv på situationen.   

 
”De flyktingar som ändå försöker simma runt staketet beskjuts med gummikulor och tårgas” 

(Aftonbladet, 2016-01-04, ”Staketet som ska stoppa flyktingar”). 

 

Citatet är hämtat från ett stycke som beskriver hur det är vid gränsen mellan Spanien 

och Marocko. Genom ordval som ”försöker” och ”beskjuts” jag anser i denna situation 

skribenten medvetet eller omedvetet vill informera läsaren att det hade kunnat vara 

värre. Den skapar en känsla av fruktan. Samtidigt är det en kontrast mellan Sveriges 

gräns förhållanden jämfört med hur andra länder gör för att stoppa flyktingar. Texten 

pekar på flyktingarnas envishet att trots svårigheter ändå försöker komma runt 

gränskontrollen. Flyktingarnas skäl till att göra vad som helst för att komma över 

gränsen nämns inte. Detta strävar efter att väcka vikänsla hos läsaren. Mral & Kalberg 

(1998) menar genom att försöka skapa en vikänsla kan man väcka gemensamma 

värderingar mellan sändaren och publiken.    

 

Fyra gripna efter båtolyckan i Turkiet 

”Fyra gripna efter båtolyckan i Turkiet” en artikel som är skriven av Pia Skagermark 

2015-09-04, Dagens Nyheter. Artikeln handlar om fyra personer som är gripna efter 

båtolyckan där tolv personer drunknade och åtta var barn bland annat treårige Aylan.  
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”När båten kapsejsade utanför den turkiska kusten drunknade tolv personer, varv åtta 

barn”(Dagens Nyheter, 2015-09-04, ”Fyra gripna efter båtolyckan i Turkiet”). 

 

Citatet innehåller flera oroväckande händelser. Barnen beskrivs som hjälplösa i en båt 

på havet. Det flesta som har omkommit i olyckan är barn. Journalisten beskriver inte 

vilka de andra personer som har omkommit är. Jag anser Dagens Nyheter följer en 

dramaturgi berättelse för att måla upp händelsen. Genom ordval av ”drunknade” och 

”åtta barn” aktiveras läsarens tanke om våra sociala förväntningar på hur vi ser på 

sådana händelser, för att det kunde varit mitt barn eller mitt syskon. Enligt Mral & 

Kalberg (1998) känslor och värderingar styr vår tänkande som till slut leder till utbrott 

av det vi känner. Därmed anser jag att journalisten spelar på känslor för att 

känslomässiga ord påverkar läsarens omdöme och främjar medkänsla för det lidande 

barnet.  
”Bilden av den lilla kroppen har spritts över världen och väckt starka reaktioner hos både 

allmänheten och europeiska ledare” (Dagens Nyheter, 2015-09-04, ”Fyra gripna efter 

båtolyckan i Turkiet”). 

 

Citatet främjar starka känslor för barnet. Texten bjuder in läsaren till en tolkning av den 

bild som har fått alla att reagera. Dagens Nyheters ordval som ”lilla kroppen” bygger 

upp en reaktion hos läsaren att visa medkänsla för barnet. Genom ordval som ”starka 

reaktioner”, ”allmänheten och europeiska ledare” etablerar journalisten legitimitet för 

läsaren och bekräftar att många andra har reagerat över den känslomässiga händelsen. 

Mral & Kalberg (1998) hävdar att sändaren använder emotionell resonansbotten med 

avsikt få publiken involverad i situationen. Pathos är en grund till att få publiken att 

reagera, därmed anser jag att citatet enlig retoriken är ett pathos argument.  

 
”Nu krävs kraftfulla beslut inom EU för att alla länder ska ta ansvar för de människor som flyr 

krig, säger statsminister Stefan Löfven till Expressen” (Dagens Nyheter, 2015-09-04, ”Fyra 

gripna efter båtolyckan i Turkiet”). 

 

I det stycket förstår mottagaren att det som händer är en kris då alla skall hjälpa till. Den 

som läser artikeln får en uppfattning att han eller hon kunna hjälpa till. Dagens Nyheter 

dramatiserar läget när de genom val av ord såsom “människor” och ”flyr krig” får 

publiken positiv i syfte att öka inställningen till flyktingmottagande. Genom att ha ett 

citat från statsministern bekräftar Dagens Nyheter läsaren genom ett logos argument. 
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Enligt Mral & Kalberg (1998) talarens trovärdighet är viktigare än vad sanningen är. I 

detta skede talaren är Stefan Löfven som användes som trovärdighets källa eftersom han 

är Sveriges statsminister, vilket övertygar läsaren att det som texten säger är sant.  

 

Här stoppas flyktingar utan id-handlingar 

”här stoppas flyktingar utan id-handlingar” en artikel som skriven av Mats J Larsson, 

2016-01-04, Dagens Nyheter. Artikeln handlar om de nya omständigheterna vid 

gränsen, och syftet är att stoppa flyktingar och andra personer som inte bär med sig en 

giltig id-handling. Artikeln redovisar hur många vaktar som finns på plats och hur detta 

påverkar alla resenärer som pendlar över gränsen. 

 

 
 

”För att förhindra att flyktingar och andra utan identitetshandlingar tar sig med tåg från 

Danmark till Sverige måste omkring 8000 pendlare i Öresundsregionen från och med idag vissa 

id-handlingar två gånger” (Dagens Nyheter, 2016-01-04, ”Här stoppas flyktingar utan id-

handlingar”). 

 

Citatet är ett exempel på hur tidningen upplyser läsaren om nya förhållanden vid 

gränsen mellan Sverige och Danmark. Genom att använda ordval som ”förhindra” 

”flyktingar” försöker Dagens Nyheter förklara varför det finns en gränskontroll och i 

detta fall är det att förhindra flyktingar utan id-handlingar. Citatet kännetecknar ethos 

retorik som bygger på ”vikänsla”. Journalisten visar samtidigt respekt för de berörda 

och har en positiv inställning till de nya omständigheterna. Mral & Kalberg (1998) 

logos signalerar hur trovärdig du är för att den som mottagar budskapet skall tro på dig 

och ethos som skapar en vikänsla kan man väcka gemensamma värderingar mellan 
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sändaren och publiken. I detta fall har Dagens Nyheter ett gott rykte som bevis på att det 

är en trovärdig källa ethos och använder av sig logos i form av fakta och siffror för att 

tala till publikens förstånd. Härmed anser jag att citatet bygger på både logos och ethos 

retorik.  
”150 vakter har anställts för att kontrollera resenärernas id handlingar” (Dagens Nyheter, 

2016-01-04, ”Här stoppas flyktingar utan id-handlingar”). 

 

Citatet bekräftar med siffror hur många vakter som kommer att vistas vid gränsen, 

vilket i sin tur ger läsaren en bekräftelse på att gränsen mellan Sverige och Danmark 

inte kommer att vara sig likt. Jag anser att Dagens Nyheter övertygar läsaren genom att 

hänvisa till siffror och fakta vilket är vad Enligt Mral & Kalberg (1998) logos retorik 

bygger på. Jag anser att citatet bygger på ett logos retorik. 

 
”I Hyllie på den svenska sidan sattes stängsel upp för att skilja inrikes resenärer från de 

passagerare som kommer från Danmark eftersom tågen från och med idag kommer in på samma 

perrong” (Dagens Nyheter, 2016-01-04, ”Här stoppas flyktingar utan id-handlingar”).  

 

Orden ”stängsel” och ” skilja” signalerar att man vill förhindra flera flyktingar att 

komma in till landet. De ordvalen som journalisten har valt visar tydlig på vikänsla som 

är vi ”svenskar” mot dem ”flyktingar”. Enligt Mral & Kalberg (1998) ethos bygger på 

långvariga känslor eller förtroende, så att publiken ska veta att du som sändare bryr dig 

om dem och deras behov. Journalistens använder ett ethos retorik för att öka 

mottagarens förtroende. 

 

 

9. Analysen  

I detta kapitel redovisas analysen utifrån från svar på studiens 3 frågeställning, tidigare 

forskningar, valda teorier, diskussion och slutsatser av studien. Jag har valt att dela upp i 

stycke för att det skall bli lättare att följa och de mest intresseväckande och relevanta 

resultaten kan kopplas till valda teorier och forskningar. Avsikten med den kvalitativa 

undersökningen är att redogöra för hur flyktingar framställs i en kvälls- och en 

morgontidning under två olika perioder. Syftet är att ta reda på vad texten säger, vilket 

budskap vill Dagens Nyheter och Aftonbladet att publiken skall ta del av samt svara på 

studiens frågeställning som är: Vilka är skillnaderna och likheterna i framställningen av 

flyktingar i Dagens Nyheter jämfört med Aftonbladet?  
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Karlberg & Mrals modell (1998) pekar ut tre huvudsakliga retoriska bevismedel, logos, 

ethos och pathos, som syftar till publikens behov, trosföreställningar, attityder, 

intressen, motiv och värderingar. Resultatet från första perioden av undersökningen i 

september 2015 då flyktingkrisen började visar att både Aftonbladet och Dagens 

Nyheter har skapat en positiv stämning kring flyktingmottagande. I både tidningars 

rapportering har innehållit för det mesta en pathos retorik som bygger på att väcka 

känsla hos publiken. Pathos används bland annat genom att dramatisera, personifiera en 

händelse för att framkalla sympati hos läsarna. Framställningen av flyktingar i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet har riktat sig mot att skapa en utmaning för att få alla att ställa 

upp och hjälpa flyktingar i den humanitära situationen. 

 

Under perioden av gränskontrollen som skedde i januari 2016 framställde de båda 

tidningar flyktingar ur ett ethos retorik som skapar trovärdighet hos sändaren och ett 

logos retorik som skapar en ”vi och dem” känsla. Aftonbladet bevakning av flyktingar 

under gränskontroll perioden har varit mindre jämföra med perioden om flyktingkrisen. 

Kvällstidningens bevakning handlade mestadels om intervjuer med bland annat experter 

och politiker, vilket kännetecknar logos retorik som syftar till att övertyga läsaren för 

något, detta bland annat genom att använda siffror, fakta, expert, ögonvittne. 

 

Dagens Nyheter  har rapporterat mer om flyktninga under gränskontroll perioden än vad 

aftonbladet gjort. Nyheter om flyktingar har ofta förekommit på framsidan, men 

morgontidningen hade däremot mindre fokus på flyktingars skäl till att stanna kvar i 

landet och framställningen bestod mestadels av ethos och logos retorik. Jag hade 

förvänta mig en mer omfattande ambition från Aftonbladet och Dagens Nyheter och 

anser att de borde skriva mer om gränskontrollen med koppling till flyktingar som är 

vid gränsen när det finns en gränskontroll.  

 

Ylva Brunes (2004) slutsats i hennes tidigare forskning “Nyheter Från Gränsen” skiljer 

sig i vissa delar från denna studies resultat. Resultatet i min studie visar att under 

flyktingkrisen september 2015 framställer både Dagens Nyheter och Aftonbladet 

flyktingar som en individ som behöver hjälp, vilket kan ge läsaren en positiv inställning 

till att visa solidaritet för flyktingarna. Ylva Brunes undersökning visar däremot att 

nyheterna under flyktingkrisen våren 1993 flyktingar framstod som ett hot mot 
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nationella värden, och deras skäl till asyl uppmärksammades ej. Enligt Brunes studie 

visar att flykting bevakningen under 90-talet handlade för det mesta om intervjuer med 

experter, politiker och gränsväktare, flyktingar kom sällan till tal. Detta i jämförelse 

med när gränskontrollen infördes i januari 2016 så är nyheterna i princip känns igen. 

Min undersökning visar att nyheterna har handlat om intervjuer med experter, 

myndigheter, resenärer och tågförseningar som förekommer på grund av 

gränskontrollen flyktingars skäl till asyl förekommer inte.  

 

I både tidningarna framställs flyktingar på olika sätt. Man kan konstatera att Dagens 

Nyheter och Aftonbladet har olika flöde av nyhetsartiklar under olika perioder. Det kan 

beror på till exempel av vinstintresse, allmänt intresse och samhällets behov eller de har 

olika målgrupp och därmed ser nyheter annorlunda ut för Aftonbladet än för Dagens 

Nyheter. Enligt Ekström (2008) tenderar kvällsjournalistik att ha mer sensationella 

nyheter, större bilder, och artiklar, jämfört med dagspress. Det kan också bero på att den 

ena tidningen är en kvällstiding och den andra är morgontidning vilket innebär att de 

båda har olika sätt när det kommer till rapportering. Den märkbara skillnaden mellan 

dessa två tidningar är att Aftonbladet skrev mer under flyktingkrisen 2015 än under 

gränskontrollen 2016. Medan Dagens Nyheter inte hade en stor skillnad mellan 

perioderna i antalet skrivna flyktingnyheter. Aftonbladet som kvällstidning då det är en 

lös försäljning som anpassar sitt innehåll efter vad som väcker intresse hos publiken. 

Medan Dagens Nyheter är en prenumeration som har en bestämd publik att förhålla sig 

till. Dagens Nyheter har alltså en större frihet i att kunna anpassa hur mycket dom 

skriver om ämnet, eftersom dom redan har sin bestämda publik varje dag. 

Flyktingkrisen i sig var en stor händelse med konsekvenser och hade ett allmänt 

intresse. på detta sättet blev det naturligt för journalister att välja och skriva nyheter om 

flyktingar under dessa perioder för att det var en aktuell händelse som berörde alla. 

 

Om man ska se studiens resultat ur ett samhällsperspektiv, kan jag konstatera att 

resultaten från första periodens var att båda tidningarna var positivt inställda till 

flyktingar. Enligt Johansson (2008) händer varje dag en mängd händelser och bara en 

liten del kvalificeras att bli en nyhet i något medium. Detta förvånar mig inte, då vi 

lever i ett demokratiskt samhälle där alla ska visa respekt för mänskliga rättigheter. Det 

som är intressant under denna undersökning är hur nyhetsvärderingen görs av 

Aftonbladet och Dagens Nyheter kring bevakningen och framställningen av flyktingar. 
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Nyhetsurval görs främst utifrån det som händer runt omkring oss. Journalistikens 

nyhetsvärdering påverkas av samhällets åsikt, sociala stämningen, politikers förhållande 

med varandra, och den generella atmosfären. Exempelvis pratar många om i dagsläget 

om Coronaviruset som har påverkat hela världen publiken till att vilja veta om viruset 

eftersom det finns ett antal patienter som är drabbats av det viruset i Sverige. När något 

blir ett mediefenomen kommer det att stanna ett tag innan man glömmer bort det. 

 

 

9.1 Slutsats  
De finns skillnader och likheter mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet under 

flyktingkris perioden i september 2015 och under gränskontroll perioden i januari 2016. 

Tidningarnas framställningen av flyktingar under flyktingkrisen har visat solidaritet 

gentemot flyktingarna, men var inte lika positiva under perioden av gränskontrollen. Då 

både tidningarnas rapportering innehåller intervjuer med myndigheter som sköter 

gränskontrollen, transportbolag, expert osv, nämn inte flyktingarnas skäl till asyl varken 

på ett positivt eller negativt sätt. Jag konstaterar att skillnaderna mellan Dagens Nyheter 

och Aftonbladet beror främst på att de vill förhålla sig till sin publik. Kvällstidningar 

måste ständigt jaga fler läsare, medan dagstidningar har sin läskrets och vet bättre vad 

de ska ha. En annan anledning som jag anser minskningen kan bero på är att 

nyhetsvärderingen görs utifrån flera aspekter såsom ekonomiska skäl eller sociala 

förhållande inom samhället. Som kvällstidning tenderar Aftonbladet att inrikta sig på 

nyheter som kan väcka intresse för läsare att köpa den. Däremot under flyktingkrisen de 

handlade de flesta nyheter om flyktingar mycket om tragiska flykting historier. Sociala 

förhållande påverkar starkt nyhetsvärderingen, förändras det med tiden så skall media 

också förhålla sig till nya förändringar. Samtidigt är det viktigt när många flyktingar 

kommer in till landet att journalister skall vara sakliga och objektiva för att demokratin 

skall fortsätta fungera och respektera människors rättigheter. 

 

Jag vill påpeka att om någon annan skulle göra en liknande retorikanalys som 

undersöker samma artiklar så skulle de kanske välja att tolka andra citat än vad denna 

studie är baserad på. Det empiriska materialet är en  primär tolkning varav min tolkning 

blir en sekundär tolkning utifrån de fynd som använts. 
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9.2  Förslag till vidare forskning 

För att få ett bredare perspektiv inom detta område och reflektera över hur flyktingar 

bevakas och framställs i svensk press kan undersökningen göras på en annan nivå än en 

c uppsats som har ett mål och avsatt tid. Min undersökning bygger på insamlade 

nyhetsartiklar, och det vore intressant att se någon annan försöka applicera studien på 

radioinslag, digitala medier eller TV. Ett alternativ skulle kunna vara att undersöka 

förändringen av journalistisk bevakning av flyktingar under flera tillfällen då det har 

inträffat flyktingkrisen. Det kan ge en annan betydelse av hur mycket svensk press 

bevakar och hur de framställer flyktingar. I en kvalitativ studie kan forskaren undersöka 

hur flyktingar har framställs i media texter i olika tidningar eller etermedia. I en 

kvantitativ undersökning kan forskaren kartlägga hur stor bevakningen av flyktingar är 

utifrån ett antal artiklar i nyhetsrapportering. Sedan finns det  andra metoder som en 

forskare kan använda för att komplettera sin undersökning kring ämnet. Alternativt kan 

man undersöka hur andra länders media skriver om samma ämne. Ju fler studier som 

görs desto bättre, för att få en djupare förståelse av verkligheten och samhället. 
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Bilaga 1.                   Variablernas betydelse 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kvantitativa innehållsanalysens variabler 

Variabel 1: är avser datum: dag-må-år 

Variabel 2: Avser antal artiklar och notiser som Dagens Nyheter och Aftonbladet har publicerad under 

hösten 2015 

Variabel 3: Avser antal artiklar och notiser som Dagens Nyheter och Aftonbladet har publicerad under 

våren 2016 

Variabel 4: Avser storlek på artiklar och notiser som Aftonbladet har publicerad under hösten 2015 och 

våren 2016 

Variabel 5: Avser storlek på artiklar och notiser som Dagens Nyheter har publicerad under hösten 2015 och 

våren 2016 

Variabel 7: Avser antal bilder som Dagens Nyheter och Aftonbladet har publicerad under hösten 2015 

Variabel 8: Avser antal bilder som Dagens Nyheter och Aftonbladet har publicerad under våren 2016 

Variabel 9: Avser storlek på bilder som Aftonbladet har publicerad under hösten 2015 och våren 2016 

Variabel 10: Avser storlek på bilder som Dagens Nyheter har publicerad under hösten 2015 och våren 2016 

Variabel 11: Avser nyhets kriterier (polarisering) som Aftonbladet och Dagens Nyheter har publicerad 

under hösten 2015 och våren 2016 

Variabel 12: Avser nyhets kriterier (personifiering) som Aftonbladet och Dagens Nyheter har publicerad 

under hösten 2015 och våren 2016 

Variabel 13: Avser nyhets kriterier (dramatisering) som Aftonbladet och Dagens Nyheter har publicerad 

under hösten 2015 och våren 2016 

Variabel 14: Avser nyhets kriterier (elitpersoner) som Aftonbladet och Dagens Nyheter har publicerad 

under hösten 2015 och våren 2016 

Variabel 17: Avser andra nyhets kriterier som inte är relevant till min undersökning som Aftonbladet och 

Dagens Nyheter har publicerad under hösten 2015 och våren 2016. 
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Bilaga 2.            Statistik om flyktingar från Statistikmyndigheten SCB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


