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This study aims to increase awareness of the portrayal of refugees in Swedish media. In 
order to achieve this we performed a content analysis of the articles found in the 
newspaper Dagens Nyheter. Through a strategic selection we chose six news articles 
published during the fall of 2015 that depicted various refugees’ destinies. We studied 
the articles in several steps and identified the frames used in the presentation and 
portayal of the refugees. These frames consisted of roles, characteristics and selected 
quotations in which the persons were assigned. In the analyzed articles we found that 
Dagens Nyheter tends to portray refugees in a relatively generalized way, where 
different categories of refugees are similarly portayed and no refugee gets the role of a 
hero. They are portrayed in a way that makes them look like they are subordinate to aid 
organisations and authorities and as if they are in need of help. However, children and 
elderly tend to be discriminated since they in many cases are being excluded or assigned 
a subordinate role compared to other categories of refugees. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I dag befinner sig cirka 60 miljoner människor på flykt världen över. Varje dag får 

ungefär 42 500 personer lämna sina hem till följd av krig, konflikt, förtryck eller brott 

mot mänskliga rättigheter. En period, som hösten 2015, där en så stor mängd människor 

är i rörelse samtidigt har inte skådats sedan andra världskriget.1 Orsakerna till ett så stort 

antal flyktingar de senaste åren är flera. Men de flesta som flytt sina hem under denna 

period kommer framförallt ifrån Syrien, Afghanistan och Somalia2 där inbördeskrig har 

pågått under långa tidsperioder.3 UNHCR:s talesman William Spindler säger i en 

intervju med Sveriges Radio att flyktingströmmarna har skapat stort tryck på många 

länder i Europa, som har haft svårt att hantera läget.4 Situationen har kommit att kallas 

“flyktingkrisen”, men i denna rapport refereras den till som “flyktingsituationen”. 

Följderna av denna situation har bidragit till att flyktingfrågan har blivit högst aktuell i 

den politiska debatten och ämnet är väl omdiskuterat i såväl Sverige som i övriga 

världen i dag. I samband med den förhöjda mediala rapporteringen om 

flyktingsituationen har även främlingsfientliga handlingar blivit allt vanligare. Hatbrott, 

kränkningar och hot riktade mot nyanlända flyktingar och personer med 

invandrarbakgrund har kommit att synas allt oftare i nyhetsrapporteringar och i sociala 

medier.5 Dessutom har Sverigedemokraterna, som ofta omtalas som ett 

främlingsfientligt politiskt parti, fått större stöd och betydligt fler väljare på senare år.6 

 

Det talas ofta om medierna som “den tredje statsmakten” som sätter agendan för vad 

som anses vara viktigt och dess stora inverkan på människors världsbild.7 

 
                                                
1 UNHCR. World at War. 2014. http://unhcr.org/556725e69.html (Hämtad 2015-11-01) 
2 Ibid (Hämtad 2016-01-14) 
3 Säkerhetspolitik.se. Världskartan. 2014. http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/ 
(Hämtad 2016-01-14) 
4 Sveriges Radio. UNHCR: EU måste samarbeta för att klara av flyktingströmmen. 
2015. 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4867&grupp=22323&artikel=62
54804 (Hämtad 2016-01-14) 
5 Brå. Hatbrott 2014. 2014. 
http://www.bra.se/download/18.3f29640714dde2233b1bd975/1438687979405/2015_13
_Hatbrott_2014.pdf/ (Hämtad 2015-11-01) 
6 TNS Sifo. Väljarbarometern. 2015. http://www.tns-
sifo.se/media/587276/vb_okt2015_svd.pdf (Hämtad 2015-11-01) 
7 Coleman, McCombs, Shaw och Weawer. The Handbook of Journalism Studies, 154 
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Nyhetsjournalistiken kring invandring och integration, rasism och främlingsfientlighet 

bidrar till att forma våra uppfattningar i avgörande samhällsfrågor. Om den är okunnig, 

ytlig eller fördomsskapande, så försämras våra möjligheter att bygga ett demokratiskt, 

mångkulturellt samhälle.8 

 

På grund av vad som nämnts ovan har vi kommit att intressera oss för hur flyktingar 

faktiskt porträtteras och gestaltas i berättelserna om sin flykt i en av Sveriges största 

tidningars webbupplaga – dn.se.9 Vilken slags bild av flyktingar förmedlar egentligen 

tidningen till sin publik? Och vilka likheter och skillnader går att finna mellan olika 

flyktingar? 

 

1.2 Problembakgrund 

Gestaltningen av flyktingar i svenska medier är hittills ett relativt outforskat område. De 

tidigare studier som vi har funnit är ifrån och täcker i huvudsak andra länder eller hur 

personer med invandrarbakgrund gestaltas i nyhetsrapporteringar av olika slag: kultur-, 

sport- och nyhetssändningar. Men eftersom personer med invandrarbakgrund inte 

nödvändigtvis är flyktingar anser vi att det är ett område som bör undersökas ytterligare. 

 

De studier som vi har kunnat finna om och ifrån Sverige berör mestadels 

invandrarrepresentation och tidigare flyktingströmmar – exempelvis från tidigare 

Jugoslavien under början av 1990-talet. Vi har valt att lägga fokus på den nuvarande 

flyktingströmmen, under hösten 2015, eftersom vi anser att medierapporteringen kring 

detta högst aktuella ämne ännu inte hunnit granskas i någon större utsträckning. Den 

forskning som vi har funnit inom detta ämnesområde fokuserar på gestaltningen av 

flyktingar i nyhetsreportage och nyhetstexter där delar av flyktingarnas berättelser 

endast är ett inslag i ett bredare sammanhang. Vi vill bygga ut den tillgängliga 

forskningen genom att smalna av ämnet ytterligare och gå ner på mikronivå. Detta 

genom att undersöka gestaltningen av flyktingar i texter där individerna och deras 

berättelser utgör största delen av texterna och där fokus ligger till största del på dessa 

individer. I en tid då antalet flyktingar är den högsta på drygt 70 år10 och så kallade 

                                                
8 Brune. Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar 
och rasism, 13 
9 TS Mediefakta. Dagspress. 2014. http://ts.se/mediefakta-upplagor/dagspress/ (Hämtad 
2015-11-05) 
10 UNHCR. World at War. 2014. http://unhcr.org/556725e69.html (Hämtad 2015-11-
01) 
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främlingsfientliga partier får allt fler anhängare11 är representationen av flyktingar i 

medier någonting som vi anser är viktigt att undersöka. 

 

Vi är intresserade av hur just flyktingar gestaltas i sina egna berättelser om sin flykt för 

att få en uppfattning om vad medierna förmedlar för bild av flyktingar som individer 

och inte enbart som grupp. Vi är även intresserade av att undersöka vilka likheter och 

skillnader det finns i hur olika kategorier av flyktingar (baserat på kön och ålder) 

gestaltas i dessa personliga skildringar. Vi anser att detta är relevant och intressant, 

eftersom det i dag pågår en livlig debatt om flyktingsituationen. Studier har gjorts i 

Sverige om exempelvis relationen mellan flyktingar och offentliga institutioner och 

personer med invandrarbakgrund och deras medievanor. Men ytterst få av de studier 

som vi har funnit handlar om gestaltningen av flyktingar i svenska medier. Med tanke 

på den stora makt som medierna bär på och inflytandet de har på människors 

åsiktsbildning12 är det också viktigt att undersöka dess innehåll på olika plan. Vi anser 

att det är viktigt att få en klarare uppfattning om vilken bild medierna ger när det 

kommer till olika kategorier av flyktingar för att se vilka maktstrukturer som medierna 

skapar och förmedlar till sin publik. Gestaltas någon kategori av flyktingar som 

underordnad någon annan och i så fall på vilket sätt? Hur ser maktstrukturen ut mellan 

exempelvis unga män och medelålders kvinnor? 

 

Denna studie kan bli både relevant och viktig då den kan komma att fungera som ett par 

glasögon som både journalister och vanliga mediekonsumenter kan använda sig av när 

de skapar eller tar del av nyheter som innefattar just flyktingar. Den nya informationen 

kan alltså bidra till att ge ett nytt perspektiv hos personer som tar del av den, men även 

fungera som en grund för vidare forskning inom ämnet. Detta kan i sin tur bidra till en 

medvetenhet när det kommer till gestaltningen av denna grupp människor i nytt 

medieinnehåll. Undersökningen och dess resultat är alltså viktigt för både oss själva 

som blivande journalister, men kan även komma att bli relevant för redan etablerade 

journalister och andra forskare som vill bygga vidare på vår studie, vilket i 

förlängningen även kan bli viktigt för samhället i stort. 

 

 
                                                
11 TNS Sifo. Väljarbarometern. 2015. http://www.tns-
sifo.se/media/587276/vb_okt2015_svd.pdf (Hämtad 2015-11-01) 
12 McCombs. Setting the Agenda: The Mass Media and Public Agenda, 2-3 
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2 Litteraturgranskning 

I vår studie utgår vi ifrån gestaltningsteorin och den intersektionella teorin. Detta då vi 

anser att dessa teorier är relevanta och överensstämmer bäst med det valda 

undersökningsområdet. Gestaltningsteorin kommer väl till pass eftersom vi vill studera 

hur Dagens Nyheter framställer, presenterar och gestaltar flyktingar i sina nyhetstexter. 

Att vi sedan vill kombinera gestaltningsteorin med den intersektionella teorin beror på 

att detta är ett nytt sätt att undersöka området på. Flera tidigare studier har med hjälp av 

gestaltningsteorin undersökt hur invandrare och flyktingar framställs i olika medier, 

men aldrig i kombination med ett intersektionellt perspektiv som används för att 

undersöka hur olika maktförhållanden samverkar för att skapa ojämlikheter. I detta 

kapitel kommer vi att redogöra för våra valda teorier tillsammans med den forskning 

som finns att tillgå inom ramen för vårt undersökningsområde. 

 

2.1 Teoretiska perspektiv 

2.1.1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin, även känt som framing theory, syftar till den roll som 

kommunikationen har när det kommer till hur människor ser och förstår sin omvärld.13 

Då dagordningsteorin handlar om vad medierna skriver om, handlar gestaltningsteorin 

om hur det som står på dagordningen framställs. Enklast förklaras begreppet genom att 

liknas vid ett fönster. 

 
News is a window on the world. Through its frame, Americans learn of themselves and 

others, of their own institutions, leaders, and life styles, and those of other nations and their 

peoples. The urbanized and urbanizing nations replacement for the town crier (“ten o’clock 

and Mrs. Smith had a baby daughter”), the news aimes to tell us what we want to know, 

need to know, and should know. 

 

But, like any frame that delineates a world, the news frame may be considered problematic. 

The view through a window depends upon whether the window is large or small, has many 

panes or few, whether the glass is opaque or clear, whether the window faces the a street or 

a backyard.14 

 

                                                
13 Shehata. Handbok i journalistikforskning, 361-362 
14 Tuchman. Making News: A Study in the Construction of Reality, 1 



  
 

7 

Med detta menas att bakom alla journalistiska inlägg finns en journalist som avsiktligt 

eller oavsiktligt har gjort olika redaktionella val i sitt skapande och därför kan ingen typ 

av medieproduktion ses som fullständigt objektiv. Hur materialet paketeras och 

presenteras har alltså i enlighet med gestaltningsteorin en mycket stor betydelse för 

vilken bild allmänheten får av verkligheten och världen omkring sig. Journalistiska 

gestaltningar är ofrånkomliga, men kan som tidigare nämnt både vara avsiktliga och 

oavsiktliga val i journalisters arbetsprocess.15 Gestaltningen kan alltså resultera i att 

viktig information utelämnas eller presenteras på ett sådant vis att det har en inverkan på 

människors syn på olika samhällsfrågor. 

 

Gestaltningar, eller frames, definieras av Gitlin (1980) som bland annat beständiga 

mönster, upprepningar och delar som lyfts fram eller betonas extra mycket.16 Detta är 

den definition som vi har valt att använda oss av när vi letar efter och identifierar dessa i 

vår undersökning. Frames framträder ur materialet under analysens gång, men man kan 

även granska sitt material och undersöka förekomsten av förutbestämda och redan 

definierade frames. På grund av det specifika ämnesområde vi har valt är endast vissa 

typer av fördefinierade frames relevanta för vår undersökning17 medan andra tas fram 

under analysens gång. 

 

Med detta som utgångspunkt kommer vi att applicera gestaltningsteorin på vår 

undersökning eftersom vi finner det viktigt att studera på vilket sätt flyktingar 

porträtteras i Dagens Nyheters webbupplagas artiklar. Detta eftersom följderna av en 

potentiell positiv eller negativ gestaltning enligt denna teori kan komma att bli 

opinionsbildande för Dagens Nyheters läsare18 och eventuellt även ha en normativ 

effekt på samhället.19 I vår studie kommer vi dock inte att undersöka inverkan 

medieinnehållet har på publiken, utan endast själva textinnehållet. 

 

 

 

 
                                                
15 Shehata. Handbok i journalistikforskning, 361-362 
16 Gitlin. The whole world is watching, 7 
17 De Vreese. News framing: Theory and typology. 2005. 
http://www.jcmcr.com/upload/Studies_file/1233468300.pdf (Hämtad 2015-12-02) 
18 McCombs. Setting the Agenda: The Mass Media and Public Agenda, 3-4 
19 Nabi och Oliver. The SAGE Handbook of Media Processes and Effects, 88 
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2.1.2 Intersektionalitet 

Termen intersektionalitet introducerades av Kimberlé Williams Crenshaw 1989 och har 

sin grund i ”black feminism”.20 Den används i dag för att granska hur olika 

maktförhållanden (exempelvis kön, ålder, etnicitet, klass, sexuell läggning och 

funktionshinder) samverkar för att skapa identiteter för grupper eller individer och på så 

sätt även bidra till att skapa och upprätthålla politiska orättvisor och social ojämlikhet.21 

Teorin består av flera olika perspektiv som sätts i förhållande till varandra och handlar 

alltså inte om de olika personliga egenskaperna var för sig, utan i kombination med 

varandra. Teorin kan vara intressant att applicera på forskning där man, precis som vi, 

vill undersöka hur specifika individer och grupper gestaltas i olika sammanhang. 

 

När man talar om maktrelationer är det viktigt att komma ihåg att det är medierna som 

konstruerar stora delar av de sociala maktrelationer som finns. Medierna producerar och 

sprider kunskap om förhållandena i samhället och skapar på så sätt också värderingar 

och normer hos publiken och samhället i stort.22 Anna Roosvall och Kristina Widerstedt 

(2015) konkretiserar denna makt på följande sätt: “De mest förtryckta grupperna i ett 

samhälle är ofta de som blir starkast utsatta för mediernas symboliska förtryck.”23 

 

Trots att maktrelationen mellan kvinnor och män är betydligt mer jämställd i Sverige än 

i många andra länder, framförallt i dag jämfört med för 50 år sedan, så finns det många 

exempel som visar på att mannen fortfarande är mest förekommande i pressen och/eller 

normen i samhället i stort.24 

 
De könskonstruerade beteenden vi utför kan vara betydligt mer subtila än så, men de 

flesta av oss försöker medvetet eller omedvetet att passa in i den könskategori vi 

tilldelats. Avvikare straffas. Få uppskattar en alltför högljudd eller dominant kvinna.25 

 

                                                
20 Carbado, Crenshaw, Mays och Tomlinson. Intersectionality – Mapping the Movement 
of a Theory. 2013. 
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=9142707&jid=DBR&
volumeId=10&issueId=02&aid=9142704&bodyId=&membershipNumber=&societyET
OCSession (Hämtad 2016-01-18) 
21 Roosvall och Widestedt. Mediers känsla för kön, 42 
22 Ibid, 48 
23 Ibid 
24 Evertsson. Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning, 52 
25 Ibid, 56 
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Det är dock viktigt att återigen poängtera att det är journalisters medvetna och 

omedvetna val i skapandeprocessen som i slutändan avgör hur journalistiskt material 

utformas och paketeras. Det är journalisten själv som avgör vilken eller vilka av flera 

intervjupersoner som slutligen kommer till tals och vilka personer som tilldelas mest 

utrymme i de journalistiska texterna.26 I ett exempel där två tidningsartiklar och dess 

bilder har analyserats är det männen som är framträdande och som har huvudrollen i 

både texter och bilder, medan kvinnorna tilldelas en biroll. I båda texterna är det äldre 

män som får uttala sig som sanningsvittnen, medan kvinnorna står för “runtomkring-

snacket” och endast får uttrycka sig tyckande istället för att deras uttalanden används 

som fakta.27 

 

När det kommer till kvinnor och män från andra och “främmande” kulturer finns det än 

i dag utbredda uppfattningar om att dessa personer är fångade i förstenade 

könsrollsmönster. Etnicitet ger, precis som ras, inte uttryck för några givna egenskaper, 

men etnicitet har trots detta kommit att bli ett sätt att tillskriva personer vissa 

egenskaper och upprätthålla skillnader.28 “Etnicitet handlar liksom rasismen om att dela 

in människor i kategorier och utgör därigenom ett sätt att tala om skillnader och 

människors egenskaper.”29 Även handlingar kopplas många gånger till etnicitet. Det 

finns exempel i medierna där negativa och hemska handlingar hos grupper eller 

individer från andra länder kopplas till kulturmönster “hemifrån”. Även i andra 

situationer än just negativa kan handlingar kopplas till personers etnicitet då de inte 

överensstämmer med “vårt” sätt att agera. Många gånger då utländska personers 

handlingar har kopplats till etnicitet har det handlat om män.30 

 

Någonting som författarna tar upp i den vetenskapliga artikeln Ålder i intersektionell 

analys är att det är de yrkesverksamma åldrarna som utgör normen och att de som 

avviker är de som är både yngre och äldre än denna norm. De menar även att vuxna i 

det de kallar för mellanåldrarna har tolkningsföreträde när det kommer till barns och 

äldres behov.31 De är även tydliga med att klargöra att åldersdiskriminering kan riktas 

                                                
26 Shehata. Handbok i journalistikforskning, 360 
27 Roosvall och Widestedt. Mediers känsla för kön, 36-38 
28 Sernhede. Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning, 77-78 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 Krekula, Närvänen och Näsman. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2005. 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/download/2337/2091 (Hämtad 2015-12-12) 
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mot olika åldrar där ungdomar ibland typifieras som bråkiga och att äldre ses som 

skröpliga eller som en belastning.32 Detta är någonting som vi tror kan ha en koppling 

till vilken bild medier gestaltar av olika typer av människor och det är därför för oss 

intressant att även inkludera åldersaspekten i vår analys för att se om det finns 

diskriminerande tendenser när det kommer till ålder i kombination med andra 

egenskaper i gestaltningen av flyktingar i Dagens Nyheter. 

 

Intersektionalitet handlar dock som tidigare nämnt inte om de ovan redogjorda 

aspekterna var för sig utan i kombination med varandra. I vårt fall, där analysen är tänkt 

att undersöka hur flyktingar gestaltas utifrån kön och ålder, kan en maktrelation 

exempelvis vara att en medelålders kvinna tilldelas en typ av överordnad roll i texterna 

jämfört med en ung pojke. Att belysa de maktrelationer som skapas i 

skärningspunkterna mellan de valda egenskaperna i artiklarna är poängen med en 

intersektionell analys. Anledningen till att vi anser att ett intersektionellt perspektiv är 

viktigt i en undersökning om gestaltningen av flyktingar är för att en sådan studie inte 

har utförts tidigare och för att upprättandet av olika maktstukturer och förtryck mot 

olika kategorier av flyktingar kan äga rum i medierna och på så sätt påverka ett stort 

antal människors åsikter och tankemönster.33 

 

2.2 Tidigare forskning 

Vi har inte kunnat finna någon tidigare forskning som har använt sig av ett 

intersektionellt perspektiv i granskningen av flyktinggestaltningar i medier. I denna del 

av kapitlet redogör vi för den hittills tillgängliga forskningen som berör gestaltningen av 

flyktingar och invandrare i medier och alltså inte forskning som granskat ämnet utifrån 

ett intersektionellt perspektiv. De studier som vi anser är mest relevanta och som ligger 

närmast vårt eget undersökningsfält redovisar vi här nedan. Därefter följer en rad 

punkter där studiernas resultat gällande flyktingars roller, egenskaper och talan i medier 

skrivs samman och sammanfattas. 

 

 

 

                                                
32 Krekula, Närvänen och Näsman. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2005. 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/download/2337/2091 (Hämtad 2015-12-12) 
33 McCombs. Setting the Agenda: The Mass Media and Public Agenda, 2-3 
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2.2.1 Roller 

Ylva Brune skriver i sin avhandling Nyheter från gränsen – tre studier i journalistik om 

“invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld att hon i texter om utvisningsbesked finner 

ett fenomen som hon refererar till som “offerhjältar” – ett uttryck som tidigare myntats 

av forskaren Vladimir Propp (1970). Brune menar att offerhjältar har en mycket 

begränsad handlingssfär där det är skurkarna och hjälparna som för historien framåt 

med sina handlingar. Deras enda uppgift är alltså att reagera på andras handlingar, men 

också att fira något slags bröllop i slutet av historien.34 

 
I en offerhjältehistoria kan hjälten själv inte gå i närkamp med skurken. Alla handlingar 

som syftar till att hjälten ska segra måste utföras av andra; av de personer som har 

rollerna som hjälpare och givare.35 

 

Tilda Glaes har författat kandidatuppsatsen De annorlunda Andra där hon har undersökt 

huruvida rester av kolonialismens uppdelningar av ”vi” och 

”dem” förekommer i SVT:s nyhetsrapportering om flyktingar och asylsökande. Hon 

finner i sin studie frames där flyktingbarn i SVT:s rapportering tillskrivs karaktärsdrag 

som labila offer som kommer till Sverige och sätts i tillfälliga boenden, medan det 

ständiga utvisningshotet leder till att de “går under jorden” och börjar med 

självskadebeteende.36 Att undersöka vilken roll barnen har i dagens personliga 

skildringar blir intressant då resultaten sätts i förhållande till dessa tidigare studier. 

Används denna typ av frames i gestaltningen av barn i dag på samma sätt i 

personorienterade berättelser som de tidigare resultaten visar eller finns det stora 

skillnader i hur barn gestaltas i medierna jämfört med förr? 

 

I journalistiken tilldelas ”den gode andre”, alltså flyktingen eller invandraren, rollen 

som offer och det lidande barnet blir vårt medlidandes hjälte. Politiska och ideologiska 

maktstrukturer undviks att analyseras och fäderna i dessa berättelser, vars flyktskäl är av 

                                                
34 Brune. Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar 
och rasism, 40 
35 Brune. Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar 
och rasistiskt våld, 94 
36 Glaes. De annorlunda Andra – en kombinerad narrativanalys av SVT:s 
representation av flyktingar och asylsökande. 2013. http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:627508/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2015-11-30)  
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politisk natur, står inte i fokus utan reduceras till exempelvis “Dianas pappa”.37 Brune 

konkretiserar i Nyheter från gränsen hur Expressen byggde upp berättelser kring 

flyktingar och framförallt flyktingbarn våren 1993 med exempel från artiklar om “lilla 

Anca”. Identifikationen och medkänslan för Anca byggs från start upp kring hennes 

totala utsatthet och hjälplöshet genom att beskriva allt som hon inte kan göra. Hon 

behöver ständig omvårdnad och på bilderna ligger hon ofta i sin mammas famn. Detta 

synliggör frames om barn som gestaltas som offer. De vuxna omnämns ofta i dessa 

berättelser som exempelvis “mamma Carmina” och “pappa Dan” vilket får läsaren att 

bli intim med dessa personer endast genom dessa attribut och öppnar upp för ytterligare 

en frame där vuxna i dessa berättelser tilldelas rollen som förälder.38 Även i 

kandidatuppsatsen De annorlunda Andra skriver Glaes om hur flyktingar och 

asylsökande porträtteras som obildade offer, medan människor som är svenskfödda 

porträtteras som intelligenta. Hon beskriver hur de reportage som hon granskat tilldelar 

flyktingar och asylsökande en roll där de framförallt ses som en börda – ett problem 

som det svenska samhället måste ta hand om och lösa.39 

 

Ylva Brune skriver i antologin Mörk magi i vita medier att personliga skildringar om 

just utvisningsbesked även kretsar kring två motsatspar, där ett handlar om liv och död 

och där en frame är att Sverige står för framtid, trygghet, lycka och liv. Hon finner här 

en frame där återkomsten till ursprungslandet förknippas med död, kaos, olyckor och i 

något fall onatur. Det andra motsatsparet i dessa berättelser är kärlek och lag, där 

tidningen och den utvisningshotades omgivning gestaltar medkänsla och solidaritet, 

medan en annan frame är att de svenska myndigheterna står som kontrast med sin 

grymma tillämpning av lagen.40 Båda motsatsparen vittnar om någon slags hjälte mot 

skurk-relation där Sverige får rollen som det trygga, goda landet, medan flyktingarnas 

ursprungsländer får en roll som förknippas med kaos och hemskheter. 

 

                                                
37 Brune. Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar 
och rasism, 42-43 
38 Brune. Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar 
och rasistiskt våld, 94-95 
39 Glaes. De annorlunda Andra – en kombinerad narrativanalys av SVT:s 
representation av flyktingar och asylsökande. 2013. http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:627508/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2015-11-30) 
40 Brune. Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar 
och rasism, 41 
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Även Majid KhosraviNiks tar i sin vetenskapliga artikel The representation of refugees, 

asylum seekers and immigrants in British newspapers during the Balkan conflict (1999) 

and the British general election (2005) upp ett förhållande som kan beskrivas som 

motsatspar. Han menar att flyktingarna som kom till Storbritannien under 

Balkankonflikten 1999 beskrivs som offer och på ett sätt där deras hemska upplevelser 

med “fienden” står i fokus för att humanisera händelserna från konflikten. Han menar 

att tidningarna allmänt visar en positiv inställning till dessa flyktingar. Skurkarna i 

konflikten målas upp som hänsynslösa och grymma i sina handlingar. KhosraviNik fann 

även att tidningarna frekvent refererar till flyktingarnas yrke, utbildning och livsstil, 

medan när de skrev om flyktingar i negativ bemärkelse lades ingen vikt vid dessa 

attribut.41 

 

Brune skriver i sin avhandling Nyheter från gränsen – tre studier i journalistik om 

”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld att nyhetsbevakningen 1984 och 1985 på en 

rad olika sätt framställer flyktingarna som ett hot mot samhället. Hon skriver även om 

fredforskaren Elisabeth Abiris resultat om hur flyktingar i början av 1990-talet beskrevs 

som ett hot mot samhället. De beskrevs bland annat som möjliga spioner, terrorister och 

att deras brist på identitetshandlingar var alarmerande.42 

 

2.2.2 Vad sägs och vilka egenskaper tilldelas? 

I de fall där den utvisningshotade själv deltar i att formulera problemen tycks dennes 

repliker ofta vara infogade i ett mönster som huvudpersonen inte själv är medveten om 

eller kan påverka. Typiska sådana frames är att personen i fråga får uttrycka känslor – 

exempelvis rädsla, frustration och övergivenhet och sedan vid en lycklig upplösning, 

tacksamhet och glädjetårar.43 “Utvisningshistorierna ser ut att ta den Andres perspektiv 

och gör kanske det ibland. Men mest tycks de handla om “oss” – är vi goda eller inte, är 

Sverige bäst eller ej?”44 

 

Glaes skriver att flyktingarna ofta stämplas som passiva (“få jobb” istället för att “hitta 

jobb”) medan exempelvis regeringen och staten omnämns som aktiva genom att de “står 
                                                
41 KhosraviNik. Discourse & Society, 485 
42 Brune. Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar 
och rasistiskt våld, 58-59 
43 Brune. Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar 
och rasism, 53-54 
44 Ibid 
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för försörjningen” och “tar hand om” den rådande situationen. Glaes skriver även att 

medan människor som är födda i Sverige får kommentera och problematisera seriösa 

och allvarliga frågor på ett samhälleligt plan får flyktingarna besvara banala frågor som 

exempelvis “hur skulle det kännas att bo kvar på asylboende?”45 Glaes beskriver också 

att de granskade reportagen har ett fokus på ekonomiaspekten och Sveriges bostads- och 

arbetsmarknad, där ett ökat flyktingmottagande anses vara problematiskt. Här gestaltas 

flyktingar och asylsökande som lågutbildade samt att de står långt ifrån 

arbetsmarknaden, något som enligt Glaes både journalister och auktoritära källor ger 

uttryck för i reportagen.46 

 
Samma reportage lägger stor vikt vid att visa att det konkreta exemplet – flyktingen 

Shukri Sadeka varken fått arbete eller lärt sig svenska språket trots att hon bott i Sverige i 

två år. En framträdande del, trettio sekunder av det totalt tre minuter och fem sekunder 

långa reportaget, visar hur hon i skolbänken försöker läsa en enkel mening, men Shukri 

Sadeka stakar sig och läser fel. Det är alltså vanligt att reportrar och experter uttalar sig 

om flyktingars och asylsökandes kunskapsnivå på ett negativt sätt, och i Aktuellt har de 

även ”visat” det.47 

 

Brune skriver att flyktingmottagandet på förläggningar och i kommuner 1976 ofta 

presenteras i sympativäckande reportage där flyktingarna framträder med namn, ålder 

och yrke och där de uttrycker tacksamhet och arbetsvilja. 1993 framstår 

flyktingmottagandet istället som besvärligt och kostnadskrävande för svenska 

myndigheter. Hon skriver också om skillnaden i antalet intervjupersoner som är 

flyktingar eller har utländsk bakgrund i texter som berör just flyktingfrågor. Hon menar 

att antalet flyktingar som intervjupersoner var betydligt färre 1993 än 1976 och att de i 

många av texterna fick en passiv roll medan svenska myndighetspersoner eller liknande 

fick en betydligt mer aktiv roll.48 

 

KhosraviNik skriver om hur den brittiska pressen gestaltar flyktingar som hjälplösa, 

desperata, maktlösa och offer för angrepp medan de själva framstår som sympatiska 

                                                
45 Glaes. De annorlunda Andra – en kombinerad narrativanalys av SVT:s 
representation av flyktingar och asylsökande. 2013. http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:627508/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2015-11-30) 
46 Ibid 
47 Ibid 
48 Brune. Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar 
och rasistiskt våld, 64 
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genom att ofta gestalta flyktingar som offer och den svåra situation de vanligtvis 

befinner sig i.49 Samtidigt konstrueras många gånger flyktingar, asylsökande och 

immigranter systematiskt som homogena grupper i de granskade artiklarna. De delar 

liknande egenskaper, bakgrunder och ekonomisk status i dessa sammansvetsande 

processer.50 

 

Flyktingarna får i personliga skildringar från 1993 berätta om sin flykt, den svåra resan 

de gjort och hemska saker de har fått uppleva. Exempel på sådana skildringar från 

denna period är då en familjs öde skildras i en dramatisk berättelse där det berättas om 

specifika situationer av hemskheter där stridsvagnar har stormat hembyn, 

flygbombningar har ägt rum och specialstyrkor har tagit människor tillfånga i 

handbojor.51 

 

2.3 Applicering av teorier och tidigare forskning 
Då gestaltningsteorin syftar till att synliggöra hur någonting gestaltas och den inverkan 

som denna bild kan ha på sin publik och då vi är intresserade av hur en grupp människor 

gestaltas är detta en av de teorier som vi kommer att använda oss av. Men eftersom vi 

dessutom är intresserade av hur indviderna inom denna grupp gestaltas var för sig 

utifrån deras kön och ålder finner vi även att det intersektionella perspektivet är relevant 

för denna studie. Bristen på kombinationen av gestaltningsteorin och det intersektionella 

perspektivet i den tidigare forskning som vi har funnit har gjort att vi är intresserade av 

att kombinera dessa i denna undersökning. 

 

Den tidigare forskning som redovisats i kapitlet fungerar som en grund för jämförelser 

och som en introduktion av en del begrepp som är återkommande i denna studie. 

 

 

 

 

 

 
                                                
49 KhosraviNik. Discourse & Society, 484 
50 KhosraviNik. Discourse & Society, 494 
51 Ibid, 484 
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3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur flyktingar gestaltas i Dagens Nyheters 

personliga skildringar om flyktingsituationen. Utifrån flyktingarnas tilldelade roller, 

egenskaper och citat vill vi studera vilka maktrelationer som eventuellt skapas och 

sprids och vilka likheter och skillnader som finns i gestaltningen av dessa aktörer 

beroende på deras kön och ålder. För att uppnå detta har vi utformat en frågeställning 

som vi kommer att besvara genom att undersöka vårt empiriska material med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Med vår undersökning vill vi fylla det tomrum som vi anser finns inom detta 

forskningsområde. Detta då ingen tidigare studie som vi har kommit i kontakt med har 

angripit forskningsproblemet genom att kombinera gestaltningsteorin med den 

intersektionella teorin. Vi har i vår studie valt att rikta in oss på enbart flyktingar 

eftersom vi inte har kunnat finna att denna grupp har inkluderats i någon större 

utsträckning i tidigare medieforskning. Syftet med att synliggöra eventuella 

maktrelationer mellan olika kategorier av flyktingar i medierna och hur en i dag 

förtryckt grupp gestaltas är viktigt på grund av den existerande mediala makt som finns 

och den inverkan som medierna har på konsumenternas verklighetsuppfattning.52 

 

3.2 Frågeställning 

• Hur gestaltas flyktingar utifrån kön och ålder i personliga skildringar om 

flyktingsituationen i Dagens Nyheter (dn.se) under hösten 2015? 

 

Vi valde att granska material från det vi benämner som ”hösten 2015” på grund av 

ämnets aktualitet. Antalet flyktingar som har kommit till Sverige 2015 har varit som 

störst under denna specifika period53 och begreppet ”flyktingkrisen” har dessutom 

regelbundet synts till i svenska medier och varit ett hett ämne för debatt under 

framförallt hösten. 

 

                                                
52 Roosvall och Widestedt. Mediers känsla för kön, 45 
53 Migrationsverket. Antal asylsökande – aktuell statistik. 2015. 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html (Hämtad 2015-11-
05) 
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3.3 Definitioner av begrepp 

• Dagens Nyheter – Dagens Nyheters webbupplaga dn.se 

• Etnicitet – Att ringa in en exakt definition av etnicitet är inte helt enkelt. Många 

böcker har skrivits för att definiera begreppet, men vi har i vår studie valt att 

använda oss av Nationalencyklopedins definition: “identifikation med och 

känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.”54 Etnisk grupp beskrivs av 

Nationalencyklopedin som en namngiven grupp av människor med någon eller 

några former av till exempel gemensam kultur (språk, traditioner och religion 

och så vidare), gemensamt ursprung och gemensam historia.55 

• Flykting – Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler är du 

flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: 

ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller 

tillhörighet till viss samhällsgrupp.56 

• Personliga skildringar – En skildring förklaras på Nationalencyklopedin som 

en återgivning.57 Med personlig skildring menar vi därför en återgivning av en 

persons berättelse och karaktär. De texter som valts ut och identifierats som 

personliga skildringar i denna studie utgörs inte enbart av mindre delar av en 

flyktings berättelse. Med detta syftar vi på texter där en större del utgörs av 

återgivningen om en eller flera flyktingars personliga livsöden. Här inkluderas 

inte texter där en icke-flyktings berättelse står i centrum och där denna person 

berättar om personer på flykt. 

 

 

 

 

 

                                                
54 Nationalencyklopedin. Etnicitet. 2015. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnicitet (Hämtad 2015-12-17) 
55 Nationalencyklopedin. Etnisk grupp. 2015. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnisk-grupp (Hämtad 2015-12-17) 
56 Migrationsverket. Asylregler. 2015. 
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-
Sverige/Asylregler.html (Hämtad 2015-11-05) 
57 Nationalencyklopedin. Skildring. 2016. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skildring (Hämtad 2016-01-16) 
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4 Metod och forskningsetik 

I metodkapitlet redogörs det för hur vi har gått till väga rent praktiskt när det kommer 

till undersökningens urval. Här behandlas val av kvalitativ innehållsanalys som metod, 

Dagens Nyheter som textkälla och vårt val av tidsperiod. Sista delen av kapitlet 

beskriver proceduren, där det följer en ingående beskrivning av vårt tillvägagångssätt. 

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys som metod 

Som metod för vår undersökning valde vi att tillämpa en innehållsanalys eftersom den 

typen av metod riktar in sig och fokuserar på vad texten uttrycker och förmedlar. 

Innehållsanalysen handlar främst om att man ska närma sig en text helt utan några 

förutsättningar.58 Med detta menas att vi ska förhålla oss öppna inför de vägar som 

analysen kan komma att ta en på och inte gå in med några föreställningar om vad som 

kommer att utläsas ur materialet. “Man provar sig fram, öppnar en dörr, ställer en fråga 

och gör en iakttagelse som man väljer att undersöka vidare.”59 

 

Innehållsanalysen vi valde att använda oss av var kvalitativ. Detta eftersom 

informationen som vi var intresserade av att få fram endast kunde nås genom att 

analysera materialet på djupet. Eftersom vi inte var intresserade av hur många flyktingar 

som tilldelas en specifik roll, utan istället på vilket sätt personerna gestaltas utifrån flera 

aspekter, ansåg vi att en kvalitativ metod var bättre lämpad för vår undersökning än en 

kvantitativ. Med en kvalitativ innehållsanalys kan man bland annat tyda eventuella 

attityder, ståndpunkter och värderingar som möjigtvis kan förekomma, vilket var 

relevant i vår problemformulering.60 Med den valda metoden kunde vi få fram vilken 

bild av flyktingar som dessa texter förmedlade till läsarna.61 

 

Analysfrågor till texten: 

• Vilka roller tilldelas flyktingarna i undersökningsmaterialet? 

• Vilka egenskaper tillskrivs de? 

• Vad får de säga? 

 
                                                
58 Ledin och Moberg. Metoder i kommunikationsvetenskap, 160 
59 Ibid 
60 Grønmo. Metoder i samhällsvetenskap, 132 
61 Ibid, 188-193 
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4.2 Urval 

4.2.1 Val av textkälla för analys 

Vi valde att analysera innehållet i Dagens Nyheters artiklar på webben. Dagens Nyheter 

är en av Sveriges största morgontidningar. Varje dag läses tidningen av 883 000 

personer, vilket är nästan tio procent av landets befolkning mellan 15 och 79 år.62 En 

anledning till att vi valde just en rikstäckande tidning var att en så pass stor och 

väletablerad tidning som Dagens Nyheter har stor makt då den når ut till en stor mängd 

människor dagligen. Att det dessutom är en morgontidning, där det ofta ges ett större 

utrymme för mer djupgående artiklar av personlig karaktär, bidrog också till att vi valde 

just denna tidning. Det var nödvändigt för oss att vår valda textkälla innehöll denna typ 

av texter eftersom det var någonting som krävdes för att vi skulle ha möjlighet att 

besvara vår frågeställning. 

 

4.2.2 Tidsperiod 

Vi valde att analysera artiklar skrivna mellan 1 september och 1 december – en period 

vi i rapporten kommit att benämna “hösten 2015”. Anledningen till att vi valde just 

denna period har att göra med ämnets aktualitet. 2015 har varit ett år där begreppet 

“flyktingkrisen” har genomsyrat svenska medier. Valet att fokusera på just hösten beror 

på att antalet flyktingar som kommit till Sverige detta år har varit det största under 

denna specifika period. Det är svårt att få en exakt siffra på hur många flyktingar som 

kommit till Sverige under just hösten, dock finns det siffror som visar på hur många 

människor som sökt asyl i Sverige under 2015.63 

 

4.2.3 Procedur 

För att kunna besvara vår frågeställning började vi med att göra ett strategiskt urval 

bland Dagens Nyheters artiklar som handlar om flyktingars berättelser och upplevelser. 

Urvalet består av artiklar som publicerats under perioden 1 september – 1 december, där 

vi valde ut sex artiklar inom kategorin personliga skildringar. Ord som vi använde i 

sökningen var: “flykt”, “flykting”, “asyl”, “Medelhavet” och “gränsen”. Anledningen 

till att vi valde just dessa ord var då vi ansåg att de var relevanta då de är nyckelord i vår 

                                                
62 Dagens Nyheter. Korta fakta. 2010. http://www.dn.se/info/info-hem/korta-fakta/ 
(Hämtad 2015-11-03) 
63 Migrationsverket. Antal asylsökande – aktuell statistik. 2015. 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html (Hämtad 2015-11-
05) 
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problemformulering. Vi valde att inte söka på specifika länder som många personer flyr 

ifrån eftersom vi inte ville utesluta flyktingar från några länder, samt att vi inte ville leda 

sökningen åt ett visst håll. Vi valde dock att söka på “Medelhavet” eftersom det är ett 

område som många av dagens flyktingar måste passera för att ta sig till Europa. 

 

Efter att ha letat igenom Dagens Nyheters sökmotor med hjälp av dessa ord fann vi ett 

fyrtiotal artiklar som efter snabb anblick verkade relevanta för oss i vår undersökning då 

de handlade om flyktingars olika livsöden. Efter en mer grundlig genomgång av dessa 

fann vi endast ett tjugotal artiklar som till största del utgjordes av personliga skildringar 

om människor som är på flykt. För att sålla ner materialet utgick vi ifrån kategorier vi 

skapat utifrån ett intersektionellt perspektiv, där vi först utgick ifrån ålder: barn 0-17 år, 

vuxna 18-39 år, medelålders personer 40-59 år och äldre 60 år och uppåt. Dessa fyra 

kategorier delades sedan upp efter kön (kvinnor och män) för att slutligen resultera i åtta 

kategorier: flickor, pojkar, vuxna kvinnor, vuxna män, medelålders kvinnor, 

medelålders män, äldre damer och äldre herrar. När vi skapade våra olika 

ålderskategorier utgick vi först ifrån myndighetsåldern i Sverige som är 18 år för att 

besluta var gränsen mellan “barn” och “vuxna” skulle gå. Efter att ha läst definitioner 

om vilka åldrar som utgör medelåldern, där en del hävdar att medelåldern börjar redan 

vid 35 års ålder och andra menar att den börjar vid 45, valde vi att sätta gränsen mellan 

“vuxna” och “medelålders” vid 40 år. Detta eftersom denna siffra är någonstans 

mittemellan. Collin Dictionary definierar medelåldern som perioden i en människas liv 

som inträffar mellan ungdom och ålderdom, vilket uppskattningsvis brukar äga rum 

mellan 40 och 60 års ålder.64 Detta åldersspann är även det som vi utgick ifrån i vår 

studie när vi skapade kategorin “medelålders”. Personer som var 60 år och uppåt gick in 

under kategorin “äldre”. 

 

Idealsituationen för oss hade varit att ha fem ålderskategorier, där ålderskategorin 

“barn” skulle vara 0-15 år, vilket skulle resultera i en egen kategori för “ungdomar/unga 

vuxna” där åldersspannet skulle bli 16-25. Men eftersom vi har undersökt artiklar där 

åldern inte alltid har framgått i texterna har vi ibland fått avgöra personers åldrar genom 

att se till deras familje- och livssituation samt eventuella barn och deras åldrar. På grund 

av svårigheterna att avgöra ålder i alla situationer valde vi att ha ett större åldersspann 

                                                
64 Collins Dictionary. Middle age. 2015. 
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/middle-age (Hämtad 2015-11-24) 
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för “vuxna” för att göra det enklare för oss att placera in personerna i de olika 

kategorierna. Vi utgick ifrån att personer med små barn (under 18 år) ofta är yngre än 

40 år, medan personer med vuxna barn (över 18) ofta är äldre än 40 (medelålders). Att 

med hjälp av utseende avgöra om en person är strax över eller strax under 25 år hade 

varit svårare för oss att avgöra. 

 

När vi undersökte vilka roller personerna i texterna tilldelades fann vi dessa frames: 

“huvudroll”, “biroll”, “passiv roll”, “offerhjälte”, “offer” och “misslyckad hjälte”. Med 

huvudroll syftar vi på den/de person/personer som ges en central roll och som får störst 

plats i texten. Med biroll syftar vi på personer som är synliga och kommer till tals, men 

som inte utgör en central roll. Den passiva rollen står för de människor som omnämns i 

texten men som inte själva får komma till tals. När vi talar om offerhjältar syftar vi, 

precis som Brune gör i Mörk magi i vita medier, på de människor som har en begränsad 

handlingssfär och där det är skurkarna och hjälparna som tillsammans för historien 

framåt med sina handlingar. Offerhjältarnas enda uppgift är att reagera på andras 

handlingar och i slutet av historien fira något slags bröllop.65 Med offerrollen syftar vi 

på de personer som gestaltas som utsatta och sårbara och som i ännu mindre 

utsträckning än offerhjältarna styr över sitt eget öde. Publiken fattar medlidande för 

offret och tycker synd om de personer som gestaltas som sådana i texterna. De personer 

som vi ska tycka synd om, som inte når sitt mål eller klarar sin resa tilldelas också 

denna roll. Rollen som misslyckad hjälte tilldelas en person som gestaltas som en hjälte 

av den tragiska sorten. Personen är en hjälte så tillvida att den har för avsikt att hjälpa 

eller rädda någon, men misslyckas med detta på ett eller annat sätt.66  

 

Med egenskaper menar vi i denna undersökning beskrivningar av hur textens aktörer är. 

En egenskap kan exempelvis vara ”rädd”. Denna beskrivning kan antingen göras av 

journalisten eller genom citat där personen i fråga säger att den är eller har varit rädd. 

När vi undersökte vilka egenskaper som personerna tillskrevs började vi med att först 

bestämma på vilket sätt vi skulle tolka utdelningen av dessa. Vi beslutade oss för att i de 

fall där journalisten omskriver aktörerna som “familjen”, exempelvis “familjen flydde i 

skräck”, skulle alla familjemedlemmar tilldelas egenskapen “rädd”. Detsamma gällde på 

ställen där journalisten valt att rada upp flera personer efter varandra, exempelvis “Hon, 
                                                
65 Brune. Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar 
och rasism, 40 
66 Gripsrud. Mediekultur – mediesamhälle, 35 
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hennes man och deras dotter”. På de ställen i texterna där flera aktörer tillsammans 

omnämns som “de” och där det sedan följer ett citat bestämde vi oss för att endast 

personen som citeras skulle tilldelas denna egenskap. Detta eftersom vi ansåg att det i 

dessa fall kan vara svårt att veta exakt vilka som inkluderas i “de”. 

 

På grund av den begränsade tidsperiod vi hade för vår undersökning samt valet att göra 

en kvalitativ innehållsanalys ville vi få ner materialet till så få artiklar som möjligt, men 

där materialet fortfarande var tillräckligt för att kunna undersöka det vi ville undersöka. 

Vi försökte därför att välja artiklar som tillsammans gestaltade minst två flyktingar från 

varje kategori på ett eller annat sätt. Detta resulterade slutligen i sex nyhetstexter. 

Personer från kategorin ”äldre män” gick inte att finna i någon av artiklarna. Texter som 

publicerats på dn.se, men som skrivits av exempelvis TT Nyhetsbyrån eller någon annan 

källa har ej inkluderats i undersökningen. Inte heller personliga skildringar om 

flyktingar som skrivits som kultur-, nöjes- eller sportartiklar har inkluderats (endast 

nyhetstexter). Vi valde även bort personliga skildringar av icke-flyktingar som berättar 

om sina erfarenheter och möten med flyktingar. Detta då vi i vår studie endast var 

intresserade av att undersöka hur just flyktingar gestaltas. Vi anser att resultaten hade 

kunnat bli komplicerade att analysera om flyktingarna i texterna endast gestaltats i 

tredje person. 

 

De utvalda artiklarna läste vi först igenom var för sig och antecknade olika teman och 

egenskaper som vi kunde identifiera, både övergripande och mer ingående, för att sedan 

tillsammans gå igenom vad vi funnit i texterna. Efter varje artikel diskuterade vi 

gemensamt fram vilka roller och egenskaper vi ansåg att de olika aktörerna tilldelades 

samt hur vi tolkade vad de fått säga i artikeln i fråga. Anledningen till att vi valde ett 

sätt där vi först läste igenom artiklarna på egen hand och sedan tolkade svaren 

tillsammans var för att få med bådas perspektiv och information och för att försöka få 

en så klar bild som möjligt av hur personerna i artiklarna gestaltats av journalisterna. 

Denna metod var troligen betydligt mer tidskrävande än om vi hade delat upp 

undersökningsmaterialet och analyserat och skrivit om artiklarna på varsitt håll, men vi 

ansåg att det var någonting som var nödvändigt då någon av oss eventuellt hade kunnat 

missa viktig information som den andra lagt märke till. 

 

 



  
 

23 

4.3 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har släppt flera olika publikationer som rör etiken kring forskning. I 

deras senaste upplaga från 2011, God forskningssed, sammanfattas denna etik i åtta 

kortfattade punkter:  

 

1. Du ska tala sanning i din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning67 

 

Vi anser att vi i vår studie följer Vetenskapsrådets rekommendationer gällande 

forskningsetik så långt som möjligt. Vi har i vår studie varit uppriktiga och inte 

medvetet manipulerat resultatet. I metodkapitlet redogör vi för våra tankar och vårt 

tillvägagångssätt för de olika delarna av vår studie för att försöka ge en inblick i hur vi 

har genomfört vår undersökning. Eftersom vi helt saknar kommersiella intressen och 

andra bindningar så redovisas följaktligen inget av denna karaktär. Resultaten som 

redovisas i denna studie är våra egna och har tagits fram på egen hand. Vi har under 

processen även haft god ordning på alla dokument för att enkelt kunna gå tillbaka i 

materialet vid ett senare tillfälle. För att underlätta transporten av dokument och 

organiseringen av dessa har vi valt att granska Dagens Nyheters webbartiklar. Som följd 

av detta har även påverkan på miljön kunnat reduceras betydligt. Vi har i granskningen 

av tidigare forskning varit rättvisa i vår bedömning genom att inte förvränga innebörden 

av dess resultat och slutsatser. 

 

När det kommer till textens aktörer bör dessa få möjlighet att ge sitt godkännande och 

informeras om forskningens ändamål.68 På grund av att de analyserade texternas aktörer 

                                                
67 Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. God forskningsetik. 2011. 
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ (Hämtad 2015-11-25) 
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befinner sig på flykt finns det svårigheter i att finna kontaktuppgifter till dessa personer 

utifrån den begränsade information som redovisas i artiklarna. På grund av den snäva 

tidsram för undersökningen gjorde vi övervägandet att publicera denna rapport utan 

personernas godkännande, eftersom vi har analyserat hur texterna gestaltar flyktingar 

och inte individerna i sig. Vi drog även slutsatsen att intervjupersonerna troligtvis har 

godkänt publicering på dn.se, vilket gör materialet offentligt. 

 

4.4 Metodkritik 

Vi vill i detta kapitel poängtera att eftersom studien är av kvalitativ natur kan 

undersökningsmaterialet och de resultat vi funnit inte ses som empiriskt 

generaliserbart.69 De resultat som framkommit genom studies analys grundar sig i ett 

systematiskt arbete med datainsamlingen, där vi försökt att inkludera allt som vi ansett 

har varit relevant för undersökningen. Vi har under arbetets gång haft i åtanke att 

kontinuerligt ifrågasätta analysen och dess rimlighet, vilket har resulterat i ett flertal 

omskrivningar och korrigeringar. Vi har även så långt som det är möjligt försökt att 

förhålla oss objektiva och inte låtit vår förförståelse färga den data vi insamlat. Vi är 

dock medvetna om att vi som individer inte kan vara helt objektiva i vårt tolkande. En 

människas sätt att tolka innehåll kan se helt annorlunda ut från någon annans beroende 

vilken bakgrund och tidigare erfarenheter de specifika individerna har.70 Detta innebär 

att om en annan forskare skulle komma att göra en likartad studie med liknande 

begreppsdefinitioner och tolkningar av frames så skulle detta troligtvis inte ge samma 

resultat. 

 

Vi fann att kategoriseringen av personerna i texterna ibland var svår då det kom till att 

avgöra deras ålder. I de fall där ålder inte redovisats i texten utgick vi ifrån 

familjesituation och ålder på eventuella barn. Vi är medvetna om att dessa tolkningar 

hade kunnat se annorlunda ut om de hade gjorts av någon annan och en eventuell 

feltolkning av en individs ålder skulle ha en inverkan på undersökningens resultat. 

 

 

 

                                                                                                                                          
68 Alvehus. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 103 
69 Alvehus. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 128 
70 Ibid, 122-123 
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5 Analys 

I detta kapitel redovisas vad som framkommit av undersökningens analys. Först 

redovisas en ingående jämförelse mellan de olika kategoeriena av flyktingar när det 

kommer till tilldelade roller, egenskaper och vad textens aktörer får säga. Därefter 

redovisas sammanfattningar av de olika kategorierna för att ge läsaren en klar bild av 

analysens resultat. 

 

5.1 Roller 

”För några veckor sedan satt hon med lille Mohammed i knät i en sjöoduglig båt mellan 

Turkiet och Lesbos i Grekland.”71 I citatet beskrivs hur huvudpersonen Nurhan Al-

Shabander satt med sin sjuårige son Mohammed i famnen under familjens flykt. 

Beskrivningen bidrar till att både den medelålders kvinnan och pojken uppfattas som 

utsatta, men pojken tillskrivs en offerroll. Detta då han gestaltas som i behov av sin 

mamma då han sitter i hennes knä, trots att han inte är ett spädbarn. Flyktingar som 

gestaltas som offer i de analyserade texterna är framförallt pojkar. Kategorin utmärker 

sig på så sätt från andra som i väldigt få eller inga fall alls tilldelas en renodlad offerroll. 

Ett par flickor och endast en medelålders man tilldelas utöver pojkarna denna roll i de 

analyserade texterna. Barn tilldelas offerrollen när de beskrivs som i stort behov av 

andra för att klara sig eller kunna göra det de gör i artiklarna: leka, sova, äta och så 

vidare. Den medelålders mannen tilldelas rollen som offer då han gestaltas som någon 

som har förlorat precis allt. 

 

Sättet de barn som tilldelas en offerroll gestaltas på ger även intrycket av att flickor och 

pojkar i dessa personliga skildringar inte har många andra roller än barnrollen, på så sätt 

att deras enda uppgift i texterna är att vara någons barn. 

 
– Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det. Folk är snälla, man får tycka och 

tänka och tro på vad man vill. Frihet, det är det enda vi vill ha – det enda hon behöver – 

                                                
71 Orrenius. Malmö: De hann precis ta sig in i Sverige. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/malmo-de-hann-precis-ta-sig-in-i-
sverige/?forceScript=true (2015-12-05) 
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säger han och nickar åt dottern som dricker mjölkersättning ur en nappflaska när tåget 

rullar in på perrongen.72 

 

Alla flickor och pojkar som förekommer i undersökningsmaterialet tilldelas barnrollen 

och denna roll går inte att finna inom någon av de andra kategorierna. Ett liknande 

fenomen går dock att finna inom kategorierna vuxna kvinnor, medelålders kvinnor och 

medelålders män som i texterna tilldelas rollen som föräldrar. Deras namn byts många 

gånger ut till eller används i kombination med orden mamma och pappa. 

 
I korridoren leker Youmne, 4,5 år med Anna Anderssons, teamledare på boendet, 

nyckelbricka. Mamma Eman Albree, 27, står lutad mot väggen, hon andas djupt och 

säger att hon inte varit så lycklig på väldigt länge. Hon, hennes man och tre barn hade tur 

och sannolikt också pengar.73 

 

Eman Albree, som ingår i kategorin vuxna kvinnor, har i utdraget ovan tilldelats titeln 

mamma och i texten skrivs det även om henne och hennes barn. 

 

En roll som förekommer inom alla kategorier av flyktingar i analysmaterialet är 

offerhjälterollen. En stor del av flyktingarna som förekommer i de analyserade 

artiklarna tilldelas denna roll. De som tilldelas rollen som offerhjälte är de personer som 

i texterna inte gestaltas som renodlade offer eller renodlade hjältar eller hjälpare. Det är 

personer som genomgår och framförallt klarar en tuff resa med många hinder, men inte 

på egen hand utan med hjälp av andra krafter. Ingen av flyktingarna i dessa artiklar 

tilldelas rollen som hjältar eller hjälpare. Dessa roller ges framförallt myndigheter och 

hjälporganisationer som ofta nämns i texterna. “Till slut fick de hjälp av frivilliga 

krafter som både skydda dem och försåg dem med bussbiljetter till Budapest. De sov på 

gatan tills de återigen fick hjälp av en frivillig organisation.”74 

 

Utmärkande bland de frames som återfinns i de analyserade artiklarna är även att endast 

två kategorier av flyktingar inkluderar personer som gestaltas som en belastning. Ett par 

                                                
72 Sköld. ”Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det”. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jag-vill-anda-tro-att-sverige-ar-tryggt-alla-sager-det/ 
(Hämtad 2015-12-05) 
73 By. Lång resa för flyktingar: Från Damaskus till Märsta på 35 dagar. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/sthlm/lang-resa-for-flyktingar-fran-damaskus-till-marsta-pa-35-dagar/ 
(Hämtad 2015-12-05) 
74 Ibid 
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personer inom kategorin flickor tilldelas denna roll, men endast i en kategori tilldelas 

alla aktörerna rollen belastning – äldre damer. I båda texterna där äldre damer gestaltas 

tilldelas de rollen som belastning (i ett fall för sin familj och i ett fall för samhället i 

stort). Precis som för en liten flicka som varit sjuk och gråtit genom gestaltningen av sin 

resa är det den äldre damens fysiska egenskaper som lyfts fram för att bidra till rollen 

som belastning under flykten. “En stor del av vägen ska 105-åringen ha burits av en son 

och sonson. ‘Vi har haft problem många gånger. Vid ett tillfälle ramlade jag och 

skadade huvudet’, säger hon.”75 

 

I ett analysexempel, där en medelålders man, en vuxen kvinna och en liten flicka 

förekommer, kommer de ovan nämnda rollerna fram tydligt. Den medelålders mannen 

får mest utrymme i texten (han tilldelas en huvudroll) och hans syfte i texten är även att 

vara pappa till parets dotter. Han blir en typ av språkrör för familjen då hans citat 

används för att förklara vad familjen känner, tycker och vill. Han citeras: “Du förstår, 

om några minuter ska allt vi drömt om hända på riktigt. Det här är så otroligt stort för 

oss, säger han och andas djupa andetag, rakryggad i tågsätet.”76 Den vuxna kvinnan har 

istället en biroll på så sätt att hon inte har en central roll i artikeln och endast 

kommenterar och förklarar saker som hon ser eller har sett: “Det ser så vackert ut, men 

vattnet är mörkt och farligt, säger hon.”77 Den lilla flickan i texten är också ett 

typexempel av vilka frames som i flera fall går att finna i gestaltningen av personerna 

inom just kategorin flickor. Hon har en passiv roll där hennes handlingar endast 

beskrivs av journalisten och föräldrarna och hon tilldelas rollen som barn och som offer 

då hon gestaltas som hjälplös och i behov av sina föräldrar. Flickan tilldelas, precis som 

en annan flicka, även rollen som belastning då hon gestaltas som något av en börda för 

familjen då hon har varit sjuk och skrikit under hela flykten. 

 

En sista roll som utmärker sig bland kategorierna är rollen student. Endast två personer 

tilldelas denna roll – båda vuxna män. I dessa fall nämns vad personerna studerat innan 

de påbörjade flykten från sina hemländer, något som inte nämns i presentationen av 

                                                
75 Hall. 105-årig flykting på väg till Sverige. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/105-arig-flykting-pa-vag-till-sverige/ (Hämtad 2015-
12-05) 
76 Sköld. ”Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det”. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jag-vill-anda-tro-att-sverige-ar-tryggt-alla-sager-det/ 
(Hämtad 2015-12-05) 
77 Ibid 
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personer inom någon annan kategori. I de fall där dessa män gestaltas nämns deras 

tidigare studier i sammanhang där detta inte alls är relevant. 

 
–  De kommer inte att klara av att göra den resa vi har gjort. Pappa är gammal och sjuk. Vi 

måste få hit dem på laglig väg. De kan dö när som helst, säger Firas, som studerade till 

tandläkare hemma i Damaskus innan helvetet bröt ut.78 

 

Granskningen av dessa roller utifrån en kombination av gestaltnings- och 

intersektionalitetsteorin visar på en maktstruktur där medelålders män gestaltas som 

överordnade andra kategorier då de tilldelas en huvudroll i de artiklar de förekommer i. 

Flickor och pojkar är de personer som i texterna enbart hänger med i de vuxnas 

berättelser och gestaltas som offer. De blir därmed de mest underdnade kategorierna i de 

granskade texterna. Denna maktstruktur när det kommer till roller blir därför en typ av 

norm som medierna presenterar för sin publik.79 

 

5.2 Egenskaper 

Både flickor och pojkar (barn) tilldelas sällan några individuella egenskaper, eftersom 

nästan ingen inom dessa kategorier kommer till tals. Endast en gång kommer ett barn 

till tals – en pojke. Barnen i de analyserade artiklarna är väldigt unga och porträtteras 

som ett slags bihang till föräldrarna. På grund av detta tilldelas sällan barnen några 

personliga egenskaper, utan får automatiskt vissa egenskaper när journalisten pratar om 

“familjen” eller när föräldrarna pratar om hela familjen som “vi”. Ibland tilldelas de 

även indirekt vissa egenskaper när journalister eller föräldrar beskriver någonting som 

barnet gör. Att en flicka är lekfull går exempelvis att få fram av att journalisten skriver 

att hon leker. “I korridoren leker Youmne, 4,5 år med Anna Anderssons, teamledare på 

boendet, nyckelbricka.”80 

 

Att alla flickor och nästintill alla pojkar tilldelas egenskaper genom andra i de 

analyserade artiklarna vittnar även om barns sårbarhet och utsatthet. Dessa egenskaper 

kommer även fram när barnen gestaltas som beroende av andra: “För några veckor 

sedan satt hon med lille Mohammed i knät i en sjöoduglig båt mellan Turkiet och 
                                                
78 By. Lång resa för flyktingar: Från Damaskus till Märsta på 35 dagar. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/sthlm/lang-resa-for-flyktingar-fran-damaskus-till-marsta-pa-35-dagar/ 
(Hämtad 2015-12-05) 
79 Shehata. Handbok i journalistikforskning, 361-362 
80 Ibid 
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Lesbos i Grekland.”81 De två kategorierna (flickor och pojkar) delar dessa egenskaper 

med en äldre dam som även hon tilldelas egenskaperna sårbar och/eller utsatt. 

Egenskaperna går inte att finna hos personer inom några andra kategorier i 

undersökningsmaterialet. Personer som tilldelas dessa egenskaper gör det i samband 

med att de på olika sätt gestaltas som helt beroende av andra för att klara sig: “En stor 

del av vägen ska 105-åringen ha burits av en son och sonson. ‘Vi har haft problem 

många gånger. Vid ett tillfälle ramlade jag och skadade huvudet’, säger hon.”82 

 

Vuxna män och medelålders män är de som skiljer sig mest från resterande kategorier 

när det kommer till egenskaper. Medelålders män är exempelvis de enda som inte 

framställs som tursamma. Inom alla kategorier förutom medelålders män tillskrivs minst 

en person denna egenskap i samband med att individen eller dennes flykt beskrivs. Här 

följer ett exempel: “Mamma Eman Albree, 27, står lutad mot väggen, hon andas djupt 

och säger att hon inte varit så lycklig på väldigt länge. Hon, hennes man och tre barn 

hade tur och sannolikt också pengar.”83 Kategorin vuxna män skiljer sig från andra på så 

sätt att personerna inom gruppen delar många egenskaper. Vuxna kvinnor är den enda 

kategorin som inte delar några gemensamma attribut. De vuxna kvinnorna tilldelas en 

rad olika egenskaper, men de skiljer sig en hel del mellan de olika individerna inom 

kategorin. Detta till skillnad från de vuxna männen som istället, som tidigare nämnt, 

delar en större mängd egenskaper. De gestaltas som beslutsamma, tacksamma, 

ambitiösa, misstänksamma och trötta. 

 

Just beslutsamhet är en egenskap som återfinns hos personer inom alla kategorier. Flera 

av flyktingarna har i de analyserade texterna en vilja att göra rätt för sig samt en 

beslutsamhet om att skapa en bra framtid för sig själva och sin familj i Sverige. 

Personer som tilldelas egenskapen beslutsam gestaltas på ett sätt som vittnar om en egen 

vilja och någon grad av kontroll över sitt eget öde och framtid. Men som tidigare nämnt 

utmärker sig medelålders män i den mån att de inte tilldelas egenskapen tursam. Trots 
                                                
81 Orrenius. Malmö: De hann precis ta sig in i Sverige. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/malmo-de-hann-precis-ta-sig-in-i-
sverige/?forceScript=true (2015-12-05) 
82 Hall. 105-årig flykting på väg till Sverige. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/105-arig-flykting-pa-vag-till-sverige/ (Hämtad 2015-
12-05) 
83 By. Lång resa för flyktingar: Från Damaskus till Märsta på 35 dagar. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/sthlm/lang-resa-for-flyktingar-fran-damaskus-till-marsta-pa-35-dagar/ 
(Hämtad 2015-12-05) 
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att även personer inom andra kategorier beskrivs som beslutsamma så betonas många 

gånger i dessa fall att personerna har haft tur med olika delar av sin resa. Flickor och 

pojkar tilldelas, precis som i utdelningen av roller, sällan denna typ av egenskaper själva 

utan indirekt när de vuxna talar om familjen. 

 

Jämför man de egenskaper som de olika kategorierna tilldelas finner man att vuxna 

kvinnor och äldre damer är de enda kategorierna där någon av personerna gestaltas som 

opålitliga. Egenskapen tillskrivs dessa kvinnor då deras yttranden ifrågasätts av 

journalisten. En av kvinnorna som ifrågasätts är en 105-årig dam vars ålder journalisten 

uttrycker tvivel om ett flertal gånger i texten: “Kroatisk polis uppger att de kontrollerat 

Bibihal Uzbekis papper och att hon enligt dessa är 105 år. Hennes sonson säger också 

att det är hennes ålder. Men någon oberoende bekräftelse finns inte.”84 Trots att både 

kvinnan, hennes dokument, hennes sonson och kroatisk polis vittnar om hennes ålder 

avslutas artikeln med ovanstående citat som tyder på misstänksamhet gentemot kvinnan. 

Den andra kvinnan som tillskrivs egenskapen opålitlig är en vuxen kvinna vars 

uttalande också ifrågasätts av journalisten: “Hur mycket det kostade? Hon vet inte, eller 

vill inte säga. ‘Männen tar ansvar för sådant, de vill inte att vi ska veta’, förklarar hon på 

bra engelska.”85 Kvinnan säger sig inte veta svaret på frågan som ställts, men 

journalisten uttrycker trots detta tvivel om huruvida kvinnan är sanningsenlig 

beträffande detta eller ej. 

 

I artikeln om den äldre damen tilldelas ytterligare en egenskap som inte går att finna 

inom några av de andra kategorierna. Artikeln är helt uppbyggd kring hennes höga 

ålder, någonting som journalisten framställer som en sensationell egenskap: “En av dem 

heter Bibihal Uzbeki – och hon är inte vilken flykting som helst.”86 Trots att denna äldre 

kvinna har flytt tillsammans med 16 andra personer kretsar hela artikeln kring henne 

och hennes sensationella egenskaper. Hon beskrivs som ovanlig, som någon som inte är 

som andra flyktingar och som den absolut äldsta flyktingen som registrerats på ett 
                                                
84 Hall. 105-årig flykting på väg till Sverige. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/105-arig-flykting-pa-vag-till-sverige/ (Hämtad 2015-
12-05) 
85 By. Lång resa för flyktingar: Från Damaskus till Märsta på 35 dagar. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/sthlm/lang-resa-for-flyktingar-fran-damaskus-till-marsta-pa-35-dagar/ 
(Hämtad 2015-12-05) 
86 Hall. 105-årig flykting på väg till Sverige. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/105-arig-flykting-pa-vag-till-sverige/ (Hämtad 2015-
12-05) 



  
 

31 

mottagningsläger i Kroatien. Eftersom ingen äldre herre har gått att finna i texterna går 

det inte att jämföra några likheter eller skillnader mellan dessa två kategorier. Däremot 

gestaltas inte någon inom de andra kategorierna som sensationell eller avvikande på 

detta sätt. 

 

Någonting som alla kategorier har gemensamt är förekomsten av egenskapen 

tacksamhet. Flickor och pojkar tilldelas, som i många andra fall, denna egenskap av 

andra, exempelvis då det skrivs om en familj i stort. Vuxna, medelålders och äldre 

personer tilldelas istället denna egenskap då de själva uttrycker tacksamhet eller då 

journalisten på andra sätt skildrar dem i sammanhang där deras handlingar kan uppfattas 

som tacksamhet. En vuxen kvinna citeras: ”Vi är djupt tacksamma, trodde aldrig att vi 

skulle få så många leenden, säger Ruba, 33.”87 Ytterligare ett exempel där en vuxen 

man citeras på ett liknande sätt är: “Det är bara tack vare frivillig organisationer och 

media som vi klarade det. Det har varit fruktansvärt, säger Firat Walid Al Jichy, 22.”88 

 

Egenskapen förväntansfull/hoppfull förekommer också vid något tillfälle inom alla 

kategorier. Även här tilldelas barnen denna egenskap av andra, medan vuxna, 

medelålders och äldre personer tilldelas egenskapen då de talar positivt om en framtid i 

Sverige eller något annat nordiskt land. Här följer ett exempel från en artikel där en 

medelålders man citeras i samband med att tåget han och hans familj sitter på 

ankommer till Sverige: “Du förstår, om några minuter ska allt vi drömt om hända på 

riktigt. Det här är så otroligt stort för oss, säger han och andas djupa andetag, rakryggad 

i tågsätet.”89 

 

5.3 Vad får aktörerna säga? 

Bland flickorna och pojkarna som gestaltas i de analyserade artiklarna kommer endast 

ett barn kommer till tals – en 14-årig pojke. Pojken har flytt från sitt hemland utan sina 

föräldrar och citeras i texten då han besvarar journalistens frågor om vart föräldrarna 

                                                
87 By. Alla evakueringsboenden är fullbelagda. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/sthlm/alla-evakueringsboenden-ar-fullbelagda/ (2015-12-05) 
88 By. Lång resa för flyktingar: Från Damaskus till Märsta på 35 dagar. Dagens Nyheter. 
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(Hämtad 2015-12-05) 
89 Sköld. ”Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det”. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jag-vill-anda-tro-att-sverige-ar-tryggt-alla-sager-det/ 
(Hämtad 2015-12-05) 
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befinner sig och vilket land han skulle stanna i om han var tvungen att välja mellan 

Sverige, Danmark och Tyskland. Pojken uttalar sig positivt om Sverige och om Norge – 

som är landet han helst vill till. 

 
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.90 

 

Flickor och äldre herrar är de enda kategorierna där ingen person kommer till tals i de 

analyserade artiklarna. Äldre herrar utgör, till skillnad från flickorna, inte någon av 

flyktingarna i undersökningsmaterialet, men trots att flickor gestaltas i texterna kommer 

de inte till tals vid något tillfälle. Inom alla andra kategorier där flyktingarna gestaltas 

citeras en eller flera av personerna. 

 

Bland de kategorier som utgörs av vuxna, medelålders och äldre kvinnor framkommer 

det att personerna inom dessa kategorier ofta detaljrikt får beskriva sin flykt och de 

problem de stött på under resan. Genom dessa beskrivningar uttrycks också rädslan som 

funnits under resans gång. Rädslan för terrorister, andra flyktingar, polis eller för att 

båten man flytt med inte ska klara färden. 

 
–  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.91 

 

Dessa kategorier av kvinnor står därför, i större utsträckning än kategorierna som utgörs 

av män, för det beskrivande, det bildliga och för de målande känslorna. Vuxna och 

medelålders mäns uttalanden tolkas istället i fler fall som informerande där känslor inte 

inkluderas på samma sätt. 

 

                                                
90 Orrenius. Malmö: De hann precis ta sig in i Sverige. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/malmo-de-hann-precis-ta-sig-in-i-
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En äldre dam och flera vuxna män uttrycker i sina citat misstänksamhet, både mot andra 

flyktingar och mot poliser, ofta i samband med rädsla. Den misstänksamhet som riktas 

mot polisen handlar främst om rädslan för polisvåld. Misstänksamheten mot andra 

flyktingar går att finna i de citat där personerna i fråga uttrycker rädsla för att terrorister 

kan finnas i folkmassorna och för att något hemskt kan komma att hända. 

 
– Vi var själva rädda för terrorister, under hela vår flykt. Det var så mycket människor 

överallt. En del sa att de kom från Syrien fast de inte ens talade arabiska, det var otäckt. 

Jag förstår om Europa vill kontrollera dem som kommer, säger Zakieda Badawi.92 

 

Den äldre kvinnan i citatet ovan uttrycker rädsla för terrorister under sin flykt, men 

också misstänksamhet mot att människor kanske inte alltid är de som de utger sig för att 

vara. Att någon inte talar ett specifikt språk gör i detta fall att kvinnan inte litar på denna 

person. Hon är misstänksam. 

 

Eftersom endast en pojke kommer till tals av barnen blir personer från andra kategorier 

talespersoner för de andra pojkarna och för flickorna. Flera vuxna kvinnor, medelålders 

kvinnor och medelålders män citeras i egenskap av föräldrar. De talar om och för sina 

barn när de beskriver flykten och vad de har gått igenom under resans gång. De talar 

ibland om familjen i stort, där barnen inkluderas, eller beskriver konkret vad barnen gör 

eller har gjort. Ett sådant exempel är då en vuxen kvinna berättar om problem som 

familjen har haft med sin dotter under flykten. Kvinnan berättar bland annat att flickan 

har spytt, haft feber, varit dålig i magen och gråtit. 

 

Likt flickan i förgående exempel beskrivs en äldre dams fysiska problem. Skillnaden 

mellan flickan och damen är att flickans “talesperson”, mamman, berättar om att flickan 

har varit sjuk medan den äldre damen själv uttalar sig om de hälsoaspekter hon har haft 

problem med under den pågående flykten: “Vi har haft problem många gånger. Vid ett 

tillfälle ramlade jag och skadade huvudet, säger hon.”93 

 

                                                
92 By. Alla evakueringsboenden är fullbelagda. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/sthlm/alla-evakueringsboenden-ar-fullbelagda/ (2015-12-05) 
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Ett genomgående mönster som går att utläsa när man granskar vad personerna inom de 

olika kategorierna får säga är att alla kategorier av flyktingar mer eller mindre visar 

tacksamhet mot och talar om Sverige på ett positivt sätt. Sverige får därmed rollen som 

en slags fristad där de kommer kunna bygga upp ett nytt och tryggt liv. 

 
–  Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det. Folk är snälla, man får tycka och 

tänka och tro på vad man vill. Frihet, det är det enda vi vill ha – det enda hon behöver – 

säger han och nickar åt dottern som dricker mjölkersättning ur en nappflaska när tåget 

rullar in på perrongen.94 

 

5.4 Sammanfattning av kategorierna 

I denna del av kapitlet redovisas resultatet av hur alla kategorier gestaltas var för sig i de 

analyserade texterna. Detta för att ge en tydlig bild av varje kategori efter att likheter 

och skillnader mellan de olika aktörerna redovisats. 

 

5.4.1 Flickor 

Flickor har i de analyserade artiklarna en passiv roll, det vill säga att de omnämns av 

journalister eller föräldrar, men får själva inte säga någonting i texterna. De tilldelas 

därmed även rollen som barn på så sätt att deras enda uppgift i texterna är att vara 

någons barn. Detta då presentationen av flickor sker i samband med att journalisten 

omnämner dem som någons dotter eller i citat där föräldrarna pratar om sina barn. I 

flera av de analyserade artiklarna har flickorna tilldelats rollerna som offer och även 

som belastning. Flickorna som tilldelats offerrollen gestaltas som sårbara och helt 

beroende av andra för att kunna göra det de gör: leva, leka, bli friska och så vidare. 

Flickornas egenskaper beskrivs också av andra, eftersom de själva inte kommer till tals. 

Deras egenskaper gestaltas när det beskrivs vad de gör eller när det skrivs om en hel 

familj där även flickor är inkluderade. Exempel på egenskaper som flickor tilldelats i de 

analyserade texterna är att de är lekfulla och tursamma. Egenskapen tursam tilldelas 

flickorna i samband med att journalisten skriver om en hel familj som haft tur i samband 

med sin flykt, medan egenskapen lekfull tillskrivs flickorna när det beskrivs att de leker. 

 

 

                                                
94 Sköld. ”Jag vill ändå tro att Sverige är tryggt, alla säger det”. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jag-vill-anda-tro-att-sverige-ar-tryggt-alla-sager-det/ 
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5.4.2 Pojkar 

Pojkar tilldelas i artiklarna rollen som barn på så sätt att deras enda uppgift är att vara 

någons barn. Nästan alla pojkar har dessutom en passiv roll i de analyserade texterna 

eftersom de endast omnämns av journalisten eller genom sina föräldrars citat och 

kommer själva inte till tals. Endast en av pojkarna citeras i texterna och har därmed en 

biroll. Denna pojke har flytt till Sverige utan sina föräldrar, men tilldelas ändå (precis 

som de andra pojkarna) rollen som barn när journalisten frågar vart pojkens föräldrar 

befinner sig. Flera av pojkarna tilldelas rollen som offer och i ett par fall en 

offerhjälteroll. De pojkar som tilldelas offerrollen gestaltas i texterna som personer som 

är i stort behov av andra – antingen av sina föräldrars skydd för att kunna överleva eller 

av hjälporganisationer för att kunna leka, sova, äta och så vidare. De pojkar som 

tilldelats en offerhjälteroll är de som är aningen äldre (14 år) då de inte på samma sätt 

som de yngre barnen beskrivs som i behov av sina föräldrar för att klara sig. Den enda 

pojken som kommer till tals får berätta positiva saker som han har hört om Sverige och 

svara på frågan om vart hans föräldrar befinner sig. Pojkarna tilldelas ganska olika 

egenskaper. De enda egenskaperna som flera av pojkarna delar är att de är beslutsamma 

och ett par pojkar beskrivs även som tursamma. Nästan alla deras egenskaper beskrivs 

av andra. 

 

5.4.3 Vuxna kvinnor 

Vuxna kvinnor gestaltas i artiklarna på ett sätt som tillskriver dem rollen som mamma 

och även som offerhjälte. De vuxna kvinnorna tilldelas mammarollen då journalisten 

presenterar dessa personer med titeln mamma i samband med deras namn eller då de 

citeras i sammanhang där de pratar om sina barn. De vuxna kvinnorna tillskrivs 

offerhjälterollen eftersom de varken gestaltas som renodlade offer eller som renodlade 

hjältar, utan istället som en kombination av dessa. De har ett mål och en vilja om ett liv i 

ett annat land, men behöver hjälp av andra för att uppnå detta. Av de tre vuxna 

kvinnorna som gestaltas i de analyserade artiklarna tilldelas två av dessa en biroll och en 

av dem en huvudroll. Kvinnorna som har en biroll kommer själva till tals, men har inte 

en central roll i texterna utan förekommer endast i ett fåtal citat. Kvinnan som tilldelas 

en huvudroll kommer till tals relativt mycket i texten som hon figurerar i. Hon delar 

dock denna huvudroll med en annan person. I flera fall uttrycker de vuxna kvinnorna i 

texterna tacksamhet gentemot Sverige, organisationer och personer som hjälpt dem på 

vägen. Deras citat består även av en del beskrivningar, i flera fall om flykten i stort och i 
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ett fall med noggrannare beskrivningar. En kvinna säger exempelvis att vattnet hon ser 

på är mörkt och farligt. När det kommer till egenskaper gick det inte att finna några 

samband inom kategorin vuxna kvinnor då deras egenskaper skiljer sig helt ifrån 

varandra. En av kvinnorna tilldelas dock rollen opålitlig då hennes uttalande ifrågasätts 

av journalisten. Kvinnan i fråga säger sig inte veta hur mycket resan har kostat, men 

journalisten skriver att det kan vara så att kvinnan inte vill säga detta. 

 

5.4.4 Vuxna män 

Flertalet vuxna män tilldelas en biroll i artiklarna genom att de själva får komma till 

tals, men utan att ha en central roll. Utöver detta tilldelas en man en huvudroll i en 

artikel där han blir som ett slags språkrör för övriga familjen som också gestaltas, men 

som inte alls får samma utrymme som honom. Flertalet vuxna män tilldelas även rollen 

som offerhjälte då de varken gestaltas som renodlade offer eller hjältar, utan snarare 

som en kombination av de två. Utöver dessa roller tilldelas en del av männen 

studentrollen då journalisten presenterar dem med titeln student i samband med deras 

namn. Detta görs i sammanhang då denna sakuppgift inte är relevant för historien, 

exempelvis då en man ska uttala sig om rädslan som fanns för andra människor under 

flykten. Eftersom skribenterna väljer att inkludera det faktum att dessa män är studenter 

tillskrivs de automatiskt egenskapen ambitiös. Journalisterna tillskriver vuxna män 

många olika egenskaper, men de attribut som flera av männen delar är att de är 

tacksamma, beslutsamma, misstänksamma, otursamma och trötta. De män som tilldelas 

egenskapen misstänksam uttalar sig i texterna om misstänksamhet mot bland annat 

andra flyktingar och även myndigheter. Förutom misstänksamhet uttrycker de vuxna 

männen också tacksamhet till hjälpande krafter, oro för resterande familjemedlemmar 

som inte har lyckats fly samt beslutsamhet om att få det så bra som möjligt och göra rätt 

för sig i Sverige. 

 

5.4.5 Medelålders kvinnor 

Medelålders kvinnor tilldelas rollen som mamma. Detta då journalisten presenterar 

dessa kvinnor som mammor i samband med deras namn eller när de genom texterna 

uttrycker oro för sina barn, som är beroende av sina föräldrar. En av de medelålders 

kvinnorna omnämns ofta i texten där hennes söner talar om henne, men tilldelas ändå en 

passiv roll eftersom hon själv inte får säga någonting. Samma kvinna ges också rollen 

som offerhjälte eftersom hon behövt hjälp av sina söner under flykten, men ändå nått 
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ända fram till målet. Den andra kvinnan tilldelas huvudrollen på grund av att hon är en 

centralfigur. Denna kvinna delar huvudrollen med en annan person och de båda kommer 

till tals mer än någon annan aktör i texten. Hon får bland annat ge en översiktlig bild av 

flykten, men också säga en del positiva saker om Sverige. När det kommer till 

egenskaper inom denna kategori skiljer de sig mycket åt. Egenskapen beslutsam är den 

enda som förenar medelålders kvinnor. Medan ena kvinnan beskrivs som välutbildad, 

påläst och med att ha god ekonomi, beskrivs istället kvinnan som tilldelas 

offerhjälterollen som otursam, utsatt, trött och med att ha dålig ekonomi. 

 

5.4.6 Medelålders män 
Medelålders män tilldelas huvudrollen i artiklarna de figurerar i. Detta då journalisten 

framhåller dem som en slags centralgestalt som får komma till tals mest av alla textens 

aktörer. Dessa män tillskrivs även papparollen i samtliga texter eftersom de har barn 

som de är oroliga för och som är i stort behov av sina föräldrar. En av männen 

framställs som offerhjälte. Han är en typ av offer eftersom han måste fly, men han och 

familjen klarar sig ändå fram till Sverige, vilket var målet från första början. Den enda 

personen som i de analyserade artiklarna gestaltas som misslyckad hjälte är en 

medelålders man. Från en liten båt på Medelhavet försökte han rädda sin familj från att 

drunkna, men misslyckades eftersom övriga familjen inte överlevde. Det resulterade 

även i att han fick återvända till hemlandet för att begrava dem. Samme man tillskrivs 

också rollen som offer just eftersom han förlorar hela sin familj till följd av den 

misslyckade flykten. Fram tills att mannens familj omkom gestaltades han dock som 

överordnad, då han fick rollen som beskyddare och ansvarig för sin familj. Männen 

tilldelas många olika egenskaper texterna emellan, men den egenskap som förenar de 

medelålders männen är att de gestaltas som beslutsamma, då de i artiklarna beskrivs 

som målmedvetna. Eftersom de medelålders männen tilldelas huvudrollen i de artiklar 

som de förekommer i är det också de som får mest utrymme. En av männen redogör för 

flykten och beskriver en skuld för terrorn som drabbat världen. Han rubricerar Sverige 

som ett fritt och tryggt land och sin ankomst som en besannad dröm för sig själv och sin 

familj. Den andre mannen får redogöra för sin flykt och beskriva ingående hur han 

febrilt försökt rädda sin drunknande familj. 
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5.4.7 Äldre damer 

Äldre damer tilldelas i de analyserade artiklarna rollen som belastning, antingen för 

människorna de reser med (exempelvis till följd av fysiska besvär) eller för samhället i 

stort (exempelvis genom att överfylla flyktingboenden). De tilldelas även en 

offerhjälteroll eftersom de gestaltas som en typ av offer då de är på flykt och är i behov 

av andra, men eftersom de klarar sin resa och även styrs av egen vilja blir de å andra 

sidan även hjältar. När det handlar om egenskaper som journalisterna tillskriver 

damerna skiljer de sig åt texterna emellan. De enda attribut som är gemensamma för de 

äldre damerna är att de beskrivs som hoppfulla och förväntansfulla. Journalisten skriver 

att en av dem drömmer om ett liv i Sverige medan den andra själv beskriver hur mycket 

positivt hon har hört om Sverige. En av damerna uttrycker dessutom vid ett flertal 

tillfällen rädsla för terrorister och förståelse för Europas nya regler om gränskontroller. I 

en av artiklarna attribuerar journalisten en dam med egenskapen sensationell. Detta är 

till följd av hennes höga ålder som hela artikeln är uppbyggd kring. En annan egenskap 

som vi ansåg var säregen var att denna dam även framställdes som opålitlig genom stora 

delar av texten. Detta framkommer när journalisten beskriver och resonerar kring om 

damen verkligen är så gammal som hon utger sig för att vara. 
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6 Sammanfattning 

I detta kapitel sammanfattas de resultat som tagits fram genom analysen och som 

besvarat undersökningens frågeställning. I samband med sammanfattningen dras även 

en del slutsatser. 

 

Resultatet av analysen visar framförallt att vuxna och medelålders personer utgör en 

central roll i undersökningsmaterialet då personer inom dessa kategorier i allra flesta fall 

företräder flickor och pojkar och blir dessa personers språkrör. Dessa så kallade 

mellanåldrar utgör på grund av sitt tolkningsföreträde normen i analysmaterialet95 

eftersom barn i nästan alla exempel är passiva, äldre herrar inte inkluderas i något fall 

och personer inom kategorin äldre damer inte utgör en central roll i dessa personliga 

skildringar. 

 

En utmärkande frame som gick att utläsa i analysen var även att barn, i större 

utsträckning än andra, gestaltas som offer och som utsatta personer som är i stort behov 

av andra människor för att klara sig. Inom andra kategorier förekommer istället 

offerhjältar som gestaltas som beslutsamma personer som kämpar för att klara en tuff 

resa och lyckas, men med betoningen att de fått hjälp av andra på vägen. En gemensam 

frame för flyktingar inom alla kategorier i de analyserade artiklarna är att de inte i något 

fall tilldelas en renodlad hjälte- eller hjälparroll. Flyktingar gestaltas inte i något fall 

som personer som klarar sin resa helt på egen hand och med en vinst som de står för 

alldeles själva. Hjälte- och hjälparrollen tilldelas istället de aktörer, organisationer och 

myndigheter som inte är flyktingar utan vars syfte i texterna endast är att hjälpa och 

eller rädda flyktingar. Denna mediala gestaltning av flyktingar är något exkluderande 

och förminskande och kan för personer med annan nationalitet än svensk bidra till en 

negativ och förminskande självbild i identitetskapandet eller en förminskande syn på 

dessa människor för Dagens Nyheters konsumenter. Detta då en negativ eller positiv 

gestaltning kan ha en normativ effekt på samhället.96 

 

En smärre skillnad går även att finna mellan olika kategorier av kvinnor och män. Äldre 

herrar exkluderas helt till skillnad från personer inom andra kategorier, men flickor 

                                                
95 Krekula, Närvänen och Näsman. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2005. 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/download/2337/2091 (Hämtad 2015-12-12) 
96 Nabi och Oliver. The SAGE Handbook of Media Processes and Effects, 88 
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utgör flertalet aktörer i de analyserade artiklarna men är, trots detta, helt passiva och 

kommer inte till tals i något fall. Framingen av medelålders män i analysmaterialet är 

även den utmärkande då dessa personer i de fall där de figurerar tilldelas en huvudroll 

och har en framträdande och något överordnad roll. Maktrelationen mellan den 

medelålders mannen, den vuxna kvinnan och den unga flickan kommer fram tydligt i ett 

exempel där den vuxna kvinnan är närvarande i texten, men endast kommenterar saker 

hon ser. Den medelålders mannen har istället en central roll och hans uttalande används 

som fakta i större utsträckning än den beskrivande och tyckande vuxna kvinnan och den 

helt passiva flickan som gestaltas som en belastning och som ett offer. 

 

De så kallade mellanåldrarna tilldelas tolkningsföreträde och har oftare än yngre och 

äldre kategorier en central roll i de analyserade artiklarna. De medelålders männen 

tilldelas dessutom en viktigare och aningen överordnad roll än personer från andra 

kategorier och barn tilldelas en passiv roll och gestaltas oftare än andra som offer. Dessa 

mediala gestaltningar formar vissa normer då förhållandet mellan olika åldrar och kön i 

de analyserade artiklarna vittnar om en del maktstrukturer.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 McCombs. Setting the Agenda: The Mass Media and Public Agenda, 2-3 
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7 Diskussion och framtida forskning 

I detta avslutande kapitel redogör vi för de tankar och frågor som väckts under arbetets 

gång och kopplar dessa till de teorier och studier som redovisats i arbetets början. Här 

presenteras även förslag till framtida forskning inom området. 

 

7.1 Diskussion 
Den helhetsbild som ges av flyktingar genom Dagens Nyheters artiklar är till viss del 

positiv och till viss del negativ. Flyktingarna i texterna gestaltas positivt på så sätt att 

det framkommer att de är måna om att göra rätt för sig genom att bidra till samhället 

och bygga upp ett bra liv i sitt nya land. Enligt gestaltningsteorin bidrar mediernas 

gestaltning av olika sakfrågor eller personer till publikens verklighetsuppfattning och 

syn på olika saker, grupper eller människor.98 Vår undersökning visar dock, i flera 

aspekter, en positiv gestaltning av flyktingar, vilket inte stämmer överens med den 

opinion och den ökande främlingsfientlighet som finns i Sverige i dag. Våra tankar 

kring detta är att den positiva gestaltningen av flyktingar kan vara ett relativt nytt 

fenomen som ännu inte haft chans att påverka publiken i denna riktning. Eftersom vi 

inte har undersökt mediernas effekter på publiken eller gestaltningen av flyktingar från 

tidigare perioder och jämfört med nutida artiklar kan vi dock inte dra några slutsatser 

kring detta. Vi anser att detta skulle vara intressanta idéer att spinna vidare på och 

undersöka i framtiden.  

 

De negativa aspekterna i gestaltningen av flyktingar i undersökningsmaterialet är bland 

annat att inte någon person inom några kategorier av flyktingar gestaltas som renodlade 

hjältar eller hjälpare. Dessa roller tilldelas i flera fall andra aktörer i texterna, 

exempelvis hjälporganisationer. Detta säger oss att flyktingarna tilldelas en underordnad 

roll i förhållande till andra aktörer i dessa personliga skildringar. Ett liknande 

motsatsförhållande går att finna i antologin Mörk magi i vita medier där Ylva Brune 

redogör för att Sverige i personliga skildringar står för framtid, lycka och trygghet och 

hemlandet för kaos, död och olyckor. Detta bidrar till att Sverige många gånger 

förknippas med något positivt medan flyktingarnas ursprungsländer förknippas med 

negativa saker.99 I flera fall citeras dessutom personer från de vuxna, medelålders och 

                                                
98 Shehata. Handbok i journalistikforskning, 364-365 
99 Brune. Mörk magi i vita medier: Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar 
och rasism, 41 
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äldre kategorierna i vårt undersökningsmaterial då de tar avstånd från våld och säger sig 

vara rädda för terrorism och terrorister. Detta var någonting vi reagerade på under 

analysen eftersom vi har svårt att se att dessa aspekter skulle tas upp i gestaltningen av 

andra personer än flyktingar. Journalisten kan med positiva intentioner ha valt att citera 

personerna i fråga på detta vis för att gestalta dem på ett positivt sätt, men vi menar att 

det känns olustigt eftersom det troligtvis hade setts som en självklarhet att man är emot 

våld om en icke-flykting intervjuades i liknande sammanhang. Detta är dock enbart 

spekulationer och inte någonting som går att fastställa såvida inte en intervjustudie 

genomförs med journalister som ligger bakom denna typen av texter. 

 

Att vuxna och medelålders personer tilldelas en mer central roll än andra kategorier är 

ett resultat som även författarna i den vetenskapliga artikeln Ålder i intersektionell 

analys skriver om. De redogör för att personer i vad de kallar för mellanåldrarna har 

tolkningsföreträde när det kommer till barns och äldres behov. De skriver även att de 

yrkesverksamma åldrarna utgör normen och att de som avviker från normen är de som 

är yngre och äldre.100 I vår analys fann vi att barn i nästan alla fall tilldelas en helt 

passiv roll i de analyserade texterna och att äldre herrar helt exkluderas. Att barn i 

väldigt unga åldrar tilldelas en passiv roll och inte citeras i texterna är förståeligt då 

flera av barnen i undersökningsmaterialet har en såpass låg ålder att de inte 

nödvändigtvis kan uttrycka sig. Dessa barn gestaltas däremot även som offer, någonting 

som tidigare forskning också har pekat på. Ylva Brune konkretiserar i Nyheter från 

gränsen hur berättelser kring flyktingar och flyktingbarn byggdes upp våren 1993 med 

ett exempel från artiklar om en liten flicka. Redan från start byggs identifikationen och 

medkänslan för flickan upp genom att gestalta henne som totalt utsatt och hjälplös.101 

Liknande beskrivningar av barn i sina föräldrars famn och därmed deras totala utsatthet 

återfanns i flera fall i vår analys. 

 

Förhållandet mellan några kategorier av kvinnor och män visar på en maktstruktur som 

framställer medelålders män som personer som står för fakta och som tilldelas, eller bör 

tilldelas, en huvudroll i de texter de förekommer i. I något exempel där den medelålders 

mannen förekommer tillsammans med en vuxen kvinna och en liten flicka har den 

                                                
100 Krekula, Närvänen och Näsman. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2005. 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/download/2337/2091 (Hämtad 2015-12-12) 
101 Brune. Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar 
och rasistiskt våld, 94-95 
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vuxna kvinnan en biroll och uttrycker sig tyckande och beskrivande medan flickan är 

helt passiv och gestaltas som en belastning och ett offer. I boken Mediernas känsla för 

kön skriver författarna om att just män är framträdande och har huvudrollen i både 

bilder och texter medan kvinnorna tilldelas biroller och endast uttrycker sig tyckande 

och står för “runtomkring-snacket”.102 Att detta reslutat återfinns även i denna studie 

tyder på en skapad och upprätthållen maktstruktur som kan en normativ verkan103 och 

där normen blir att vuxna kvinnor är underordnade medelålders män och där barn inte 

har en aktiv roll över huvud taget. Detta maktförhållande återfanns dock inte i alla de 

analyserade artiklarna utan enbart i några fall där tydliga maktstrukturer gick att utläsa. I 

andra fall generaliseras många gånger olika kategorier av flyktingar då de, som tidigare 

nämnt, tillsammans ger en helhetsbild av en grupp personer som vill göra rätt för sig 

och är beslutsamma. I dessa fall är skillnaderna små mellan kvinnor och män i 

mellanåldrarna. 

 

En fråga som kom upp under arbetets gång var varför äldre herrar inte fanns med bland 

de personliga skildringar som gick att finna på Dagens Nyheters webbplattform. Inte 

ens i vårt ursprungliga urval som utgjordes av ett större antal artiklar gick äldre herrar 

att finna. Vi tycker att det är besynnerligt eftersom det troligtvis är en betydande andel 

av alla personer som flyr som är äldre herrar, men trots detta utgörs våra analyserade 

artiklar av personer från alla kategorier förutom kategorin äldre herrar. Genom att 

exkludera denna grupp människor anser vi att Dagens Nyheters innehåll inte är helt 

representativt. 

 

Man talar ofta om att journalistiken bör sträva efter att vara objektiv och neutral, vilket 

därför även blir det förhållningssätt som journalister försöker att arbeta efter i sin 

proffesion. Att vara helt objektiv är dock någonting som många menar inte är möjligt. 

Journalisters egna synsätt och politiska åsikter bidrar därför många gånger medvetet 

eller omedvetet till den bild som journalistiken förmedlar till sin publik i olika 

sakfrågor. Utefter den information som publiken tar del av från medierna skapar de sig 

en uppfattning och egna åsikter i bland annat politiska frågor.104 Resultatet av vår studie 

visar att Dagens Nyheter gestaltar flyktingar på både positiva och negativa sätt. Det 

betyder däremot inte nödvändigtvis att denna gestaltning är objektiv och neutral. Den i 
                                                
102 Roosvall och Widestedt. Mediers känsla för kön, 36-38 
103 Nabi och Oliver. The SAGE Handbook of Media Processes and Effects, 88 
104 McNair. The Handbook of Journalism Studies, 238-239 
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många aspekter positiva gestaltningen av flyktingarna i analysmaterialet skapar en 

känsla av att texternas författare vill skapa sympati och förståelse för ett utsatt grupp 

människor. Detta tyder på en trolig positiv syn på flyktingar och kanske även 

flyktingfrågan i sig. Enligt gestaltningsteorin kan denna bild med stor sannolikhet 

komma att påverka sin publiks syn på framförallt flyktingar, men därmed även bidra till 

dess ställningtagande i den politiska debatten om mottagandet av flyktingar.105 

 

Brian McNair skriver i The Handbook of Journalism Studies om den roll journalistiken 

har för demokratin i ett samhälle. Han diskuterar att trots att en del människor inte 

grundar sina politiska beslut genom rationella och väl övervägda val, så tar den största 

delen av befolkningen politiska beslut utifrån information som presenterats. Denna 

information kommer till stor del ifrån det medierna rapporterar om, vilket innebär att det 

som medierna presenterar är otroligt viktig för en demokrati. Det innebär dessutom att 

resultatet av denna studie påvisar en gestalning av en utsatt grupp människor som kan 

komma att påverka Dagens Nyheters läsare i en av dagens mest omdebatterade politiska 

frågor.106 

 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Som förslag till eventuell framtida forskning inom samma område hade det varit 

intressant att göra en liknande studie, men istället granska artiklar som är skrivna av 

Dagens Nyheter på exempelvis 70-, 80- eller 90-talet. Med detta som utgångspunkt hade 

man sedan kunnat undersöka de likheter och skillnader som går att finna i hur tidningen 

gestaltade flyktingar då gentemot nu. Men kanske även hur opinionen såg ut under 

dessa valda perioder för att kunna diskutera huruvida den mediala gestaltningen av 

denna grupp människor kan ha en inverkan på personers syn på flyktingar. Detta resultat 

skulle kunna komma att bli väldigt givande och tänkvärt för redan etablerade, men 

också för kommande generationer inom journalistbranschen. 

 

Ytterligare ett förslag skulle vara att utföra en intervjustudie med de journalister som 

har skrivit denna typ av personliga skildringar om flyktingar. Detta för att få fram vilka 

tankar och eventuella tankemönster som går att finna hos de journalister som faktiskt 

gestaltar flyktingar på sättet som vår undersökning visar. 

                                                
105 Shehata. Handbok i journalistikforskning, 361-362 
106 McNair. The Handbook of Journalism Studies, 238-239 
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