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Abstrakt
Uppsatsen syftar till att undersöka förhållandet mellan mediernas gestaltning av senaste årets
flyktingsituation i Sverige för att utreda om detta kan vara en bidragande faktor till ett utbrett
hotsamhälle präglat av rädsla. Teorier som har använts är främst Simmels främlingen, Saids
Orientalism, Nohrstedts hotsamhälle samt medielogiken och gestaltningsteorin. Undersökningen bygger på kvantitativ empiri från fyra morgon- tidningar med geografisk spridning
i Sverige. Materialet har samlats in under fyra jämt fördelade nedslagsperioder á en vecka,
med start maj 2015 och slut februari 2016. Totalt har 424 artiklar kodats utifrån 21 variabler.
Resultatet visar att flyktingens härkomst sällan förekommer i artiklarna, samt att härkomsten
utesluts i större utsträckning om flyktingen befinner sig i Sverige. Dessutom pekar resultatet
på en gestaltning av flyktingen som belastning/hot i fler fall än som offer/nödställd. När
flyktingen framställs som en belastning är den tidsmässiga laddningen i fler fall
akut/brådskande. I många artikeltyper får skribenten själv uttrycka sina åsikter i frågor
rörande flyktingsituationen, något som med retoriska verktyg kan påverka mottagaren. Det
huvudsakliga ansvaret läggs på regeringen och kommunerna i Sverige i flyktingfrågan.
Slutligen redovisas vilka primärteman som står högt upp på agendan, nämligen
flyktingmottagande och boenden. Dessa resultat går i linje med teorin om hotsamhället då
flyktingen avidentifieras och görs främmande.

Abstract
The paper aims to examine the relationship between the media's portrayal of the refugee
situation in Sweden to investigate whether this could be a contributing factor to a widespread
threat society, characterized by fear. Primary theories used is Simmel’s Stranger, Said’s
Orientalism, Nohrstedt’s Threat society, framing theory and the media logic in news. Four
morning newspapers, with geographic coverage in Sweden, have been used for the
quantitative methods to collect empirical data. During the past year, we have analyzed a total
of four weeks evenly distributed over the year, starting in May 2015 and end in February
2016. A total of 424 articles are coded on the basis of 21 variables. The result shows that the
refugee's descent rarely appears in the articles. The geographical space also reveals that exile
nationality rarely occur if the refugee is in Sweden. Furthermore, the result indicates a framing
of the refugee as a burden/threat, in more cases than as victim/necessitous. When the
refugee is portrayed as a burden the temporal charge is many times urgent. Many article types
allows the writer to express their own opinion, as with the rhetorical tools can affect the
receiver. Articles says, both implicitly and explicitly, that the Government of Sweden and all
municipalities in the country are responsible regarding to the refugee issue. The topics that
are high on the news agenda is the reception of refugees and asylum accommodation. These
results are in line with the theory of a threat society as the refugee becomes anonymous,
described as a stranger and perceived as a burden on society.
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1 Inledning
”-Det råder upprorstämning i Askim, Brottkärr och Skintebo just nu! Varit
ikväll på ett möte där föräldrar grät och hade panik. Ingen kommer våga låta
barnen leka ute längre, vi vuxna kommer få låsa in oss när mörkret faller. Hela
stadsdelen väster kommer förfalla, huspriser kommer krascha, brottsstatistiken kommer skjuta i höjden explosionsartat!”
I Göteborgs-Posten 4/2-2016 rapporterades det om protester mot förslaget att upprätta
modulhus i Göteborg för flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. Upprörda
kommuninvånare sammanstrålade för att gemensamt klargöra sitt motstånd och en man
uttryckte sig enligt citatet ovan. En kvinna fyller i:
“-Tänk att Biskopsgården och Bergsjön till och med Angered har varit ’vita’
områden. Mest svenska boende. Nu är det dags för väster att bli tvungen att
ta emot dessa 3 000”.
Det är tydligt hur den senaste tidens flyktingsituation har frambringat oroligheter för
konsekvenserna i flyktingmottagandet. Dock infinner sig oroligheter och rädsla inte utan
orsak eller samband - det finns faktorer som påverkar hur människans perceptioner
konstrueras. Nohrstedt (2008) förklarar detta fenomen med hjälp av termen “hotsamhälle”
som speglar de överhängande hoten som tycks prägla människans vardag i allt större
utsträckning. Han menar att medierna spelar en stor roll i skapandet av detta riskfyllda
samhälle. Nyhetsrapporteringens dramatiska berättelse-form banar väg för mottagaren att
uppfatta verkligheten på ett sätt som inte alltid överensstämmer med hur världen faktiskt ser
ut. Detta skapar utrymme för ängslan att något hotar vår sociala och kulturella tillvaro. Ofta
utgörs hotet av andra individer eller grupper, något som slutligen leder till en segregering
som fastställer vilka “vi” är, och vilka “de” är, i ett försök att upprätthålla den egna livsstilen.
I föreliggande undersökning utreder vi hur fyra svenska morgontidningar har framställt
flyktingsituationen, som under det senaste året fått utbrett medialt utrymme i samband med
terrordåden och krigsföringen i Syrien. Studien strävar efter att utreda förhållandet mellan
mediers gestaltning av aspekter inom flyktingfrågan och hur det kan kopplas samman med
bl.a. Nohrstedts teori om hotsamhället.
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Vad är det som gör att människan har svårt att integrera utomstående i sin sociala närhet?
Vad är det som skapar rädslan som citaten ovan påvisar? Och slutligen, kan vi med hjälp av
bl.a. Gestaltningsteorin förklara mediernas roll för människans perceptioner av det
främmande? Dessa frågor ligger till grund i utformandet av föreliggande studies syfte och
frågeställningar.

2 Syfte och frågeställningar
Med utgångspunkt från det gångna årets upptrappade konflikter i Syrien, och med hypotesen
om att nyhetsmediers rapportering förändrats beroende på flyktingens geografiska rum,
ämnar denna kvantitativa innehållsanalys att undersöka hur fyra svenska morgontidningar
gestaltar flyktingfrågan under fyra nedslagsperioder. Denna studie syftar även till att utreda
hur teorin om ett hotsamhälle går att förklara med fokus på tidningarnas innehåll samt
rapportering om flyktingsituationen. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:
1) Hur har rapporteringen om flyktingsituationen förändrats under det senaste året i
Sydsvenskan, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter och Västerbottens-Kuriren?
2) På vilket sätt gestaltas flyktingen i nyhetsrapporteringen under de fyra nedslagen?
3) Vilka faktorer, inom ramen för tidningarnas rapportering och innehåll, kan styrka teorin
om ett hotsamhälle?

3 Tidigare forskning
Denna undersökning avser att klargöra hur den rådande flyktingfrågan har framställts i
svensk dagspress, av den anledningen har vi förhållit oss till forskning som utförts inom
denna diskurs i Sverige. Med hjälp av tidigare studier har vi kunnat bringa klarhet på vilket
sätt vi kan tillföra ny kunskap inom detta fält. Nedan följer en redogörelse för två
publikationer som gjort betydande avtryck inom det aktuella forskningsområdet.
Medieforskaren Ylva Brune har i sin avhandling ”Nyheter från gränsen, tre studier i
journalistik om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld” (2004) redovisat hur flyktingar och
invandrare framställts i morgon- och kvällstidningar och hur detta förändrats över tid.
Avhandlingens tre delar har rubricerats på följande sätt ”Flyktingar i tre genrer”, ”Budbäraren
avrättad” och ”Fixeringen av invandraren”. De två senare delarna innehåller textanalyser som
främst tillhandahåller hur journalister rapporterat om rasistiska trakasserier (där ett av de
mest framstående resultaten har varit hur identifieringen i förhållande till de framställda
offren förändrats under en 20-årsperiod), samt om hur medierna konstruerat stereotypen av
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invandraren (den typiske ”invandrarmannen”, ”invandrarkvinnan” ”invandrarkillen” och
”invandrartjejen”).
Det är dock avhandlingens första del som är av störst betydelse i detta sammanhang då den
till viss del går i linje med vår undersökning. Studien berör hur tre olika ämnen konstruerats
i nyhetsmedierna år 1993, nämligen flyktingar och flyktingpolitik, utvisningshot mot
asylsökande samt hur brott förknippats med flyktingar och invandrare. Ett flertal tydliga
trender och drag har kunnat utläsas av resultaten, det första är att flyktingar som kom till
Sverige under denna tidsperiod i hög grad framställdes som ett hot samt säkerhetsproblem.
Vilket leder in på det andra utmärkande draget, nämligen att de flyende människornas egen
brist på säkerhet kom i skymundan och de fick sällan själva komma till tals i medierna. Den
tredje trenden som gick att utläsa var att journalister i stor utsträckning nyttjade retoriska
verktyg, exempelvis metaforen “flyktingström”, för att skapa en bild av en annalkande
samhällskatastrof. Brune har även kunnat argumentera för hur nyhetsjournalistiken
återkommande reproducerar ett ”vi” och ”de” i förhållande till flyktingar och invandrare.
Studien visar även överlag hur nyhetsrapporteringen rörande flyktingar och invandrare
kraftigt ökade mellan undersökningsåren 1973 och 1993 och likaså den problematiserande
framställningen av dessa grupper.
Ytterligare en medieforskare vid namn Gunilla Hultén (2006) har undersökt hur journalister
gjort skillnad när det kommer till framställning av svenskar respektive personer med utländsk
bakgrund (dock har fokus i denna undersökning i större utsträckning riktats mot invandraren
istället för flyktingen) och hur detta bl.a. bidragit till en bild av främlingskap och svenskhet i
nyhetsmedier. Hultén har undersökt och jämfört tidningarna Arbetarbladet, Borås Tidning,
Vestmanlands Läns Tidning samt Dagens Nyheter genom både kvantitativa och kvalitativa
metoder i form av kritisk diskursanalys och retorisk analys. Avhandlingen bygger på resultat
från åtta nedslagsperioder mellan åren 1945 och 2005.
Studiens huvudsakliga resultat visar att nyhetsrapporteringen om invandring har gått från att
under 60-talet handla om arbetskraftsinvandring till att på 70-talet övergå till en journalistik
som fokuserar mer på flyktingmottagande. Året 1985 började invandringen problematiseras
och ansågs vara ett hot samt en tyngd för samhället. Övergången från att invandrarna setts
som en arbetsresurs till att bli en börda i medierna kan även kopplas ihop med den
migrationspolitik som då fördes med en hårdare ton och behandling gentemot flyktingar. Ett
annat framstående resultat som avhandlingen har bidragit med är att Sverige under de
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analyserade tidsperioderna visats upp som ett tryggt och säkert land med en befolkning som
vill väl och besitter vettiga värderingar i förhållande till andra kulturer.
Hulténs och Brunes avhandlingar utgår båda från analyser av nyhetsmaterial som publicerats
i svensk dagspress som bl.a. visar hur invandrare och flyktingar gestaltats samt hur
journalistiken förändrats under ett longitudinellt perspektiv. Denna forskningsöversikt har
lagt en grund som vi kan ta avstamp från i undersökningen av den aktuella flyktingfrågan och
hur den framställts i svensk press under 2015-2016.

4 En historisk överblick om flyktingar och religion
Följande avsnitt ger läsaren en grundlig förståelse för bakgrunden till flyktingsituationen som
uppkommit de senaste åren. Till en början anammas ett historiskt perspektiv för att beskriva
den religiösa och politiska utvecklingen i Mellanöstern. Vidare sammanflätas dåtid med
nutidens krig och konflikter i Syrien som lett till den flyktingsituation denna undersökning
bottnar i.
En flykting beskrivs enligt Nationalencyklopedin som ”[...] i regel person som lämnat sitt
hemland och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på ras,
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning.”
(Nationalencyklopedin [NE] u.å.) Med denna definition kan vi kasta sken över tidiga
flyktingströmmar som sträcker sig långt bakåt i tiden, t.ex. under 70-talet e.Kr. då det judiska
folket tvingades fly från Jerusalem efter romarnas invasion och törst efter att utvidga
Romarriket. Kristendomen infördes som den offentliga statsreligionen och medförde ett
förtryck mot människor som hade skilda tros- och religionsuppfattningar.
Religionsskiljaktigheter har under årtusenden legat till grund för konflikter och krig mellan
länder och grupper. Hugenottkrigen och Trettioåriga kriget mellan protestanter och
katoliker, de europeiska korstågen som i Kristendomens namn strävade efter att erövra det
Heliga landet samt Reconquista; de kristna härskarnas annektering av Iberiska halvön, är
andra historiska exempel. Gemensamt har dessa krigsuppsåt lett till att civila människor
tvingats fly från sina hem i värnandet av sina liv.
Inom islam sträcker sig den största konflikten från 632 e.Kr. då profeten, tillika grundare av
religionen, Muhammed avled. Successionsordningen var inte stadgad och folket var oense
om vem som skulle ta över efter den siste profetens död. Oeniga åsikter ledde till att islam
förgrenades i två; sunnimuslimer som ansåg att den personen som var mest lämpad skulle ta
över (en s.k. kalif) och shiamuslimer som istället menade att släktskap ska ligga till grund för
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efterträdandet (en s.k. iman). Idag är det inte bara synen på ledarskap och
successionsordningen som särskiljer sunniter från shiiter utan även det rituella livet, hur
Koranen bör tolkas, teoretiska och filosofiska tankar samt den religiösa kalendern.
Sunnianhängare till islam utgör 90 procent av religionen, medan shiamuslimer utgör
resterande 10 procent.
Vi finner det väsentligt att delge en inblick i islams splittrade förgreningar då dessa religiösa
meningsskiljaktigheter har skapat stora stridigheter i världen. Påföljande uppsats bottnar i en
specifik politisk konflikt som blossade upp under den arabiska våren 2011 och skapade ett
jordskalv av upprorisk stämning. Detta ledde till våldsbrott och krigsföring, vilket fick
miljontals människor att ta till flykt som enda utväg. Nedan beskrivs händelseförloppet av
denna konflikt som slutligen kom att involvera en stor del av världens länder där samordning,
resursfördelning och hjälpande händer steg högt upp på respektive nations politiska och
mediala agenda.
Hafez al-Assad var Syriens president 1971-2000. Under sin tid styrde han landet i en
framväxande autokratisk anda. Han lade resurser på att utveckla och förstärka militären i
landet, omfattande reformer genomfördes och han var en skicklig utrikesminister, bl.a. knöt
han starka band till Sovjetunionen som bistod med hjälp för att bygga upp den syriska armén.
Under Hafez al-Assads presidentperiod övervanns Israel i Oktoberkriget 1973, strider mellan
sunnimuslimer och den rådande regimen inträffade på 70-80-talet och armétrupper deltog i
kriget mot Saddam Hussein 1991. År 2000 dog den hårdhänte presidenten och sonen Bashar
al-Assad trädde in på den politiska arenan som statschef i Syrien. (Landguiden, 2016)
Efter 11 år vid makten inträffade den arabiska våren i Tunisien som gav ringar på vattnet
över Nordafrika och Mellanöstern. Protester ägde rum för att yttra missnöje över den
hämmade friheten som befolkningen hade med efterföljande krav på demokratiska reformer
och regimskifte. Syrien var inget undantag. Under 2011 greps och torterades några
tonårspojkar i Syrien efter att ha klottrat ned en husvägg med uppmaningen att landet bör
genomgå ett regimskifte. Upprörda röster samlades i en demonstration för att opponera sig
mot den inhumana behandlingen av pojkarna. Som svar öppnade syriska säkerhetsstyrkor
eld. Denna incident var början på en lång rad tvister och protester från rebelliska
grupperingar som successivt började träda fram allt mer i Syrien. Regimen fortsatte att ge
svar med våldsamma handlingar (ibid.)
Bakom Bashar al-Assad står shiiter som dominerar i Iran, Irak, Azerbadjan och den inhemska
shia-ideologiska organisationen Hizbollah samt Ryssland som redan under hans faders tid
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bistått Syrien med resurser. Sunniter i rebellgrupperna är ofta förankrade i stora
nätverksorganisationer som t.ex. FSA (Fria Syriska Armén) och SILF (Syriska islamistiska
befrielsefronten). Saudiarabien är starkt förankrat i sunni-ideologin och stödjer de rebelliska
trupperna. Inbördeskriget är nu ett faktum (ibid.)
2012 sträckte sig kriget till huvudstaden Damaskus och städerna Aleppo och Homs. 10 000
människoliv skördades under denna vår och FN anklagade både regimen i Syrien och
rebellerna för krigsbrott. Kravet om al-Assads avgång sträckte sig utanför landets gränser till
EU och USA som bevittnade rapporter från FN om mord, tortyr, våldtäkter, bortföring av
människor samt användning av kemvapen mot befolkningen. Detta motsatte sig och
förnekade al-Assad.
Tillbakablick: Under Saddam Husseins Baath-regimen i Irak drevs landet i sunnitisk tro,
trots att majoriteten av befolkningen var shiiter. 2003 störtades Hussein efter USAs invasion
och shiiterna återtog makten i landet. I samband med detta skapades en omvänd effekt, då
sunniterna nu diskriminerades och förtrycktes, på samma nedvärderande sätt som
shiamuslimerna hade behandlats under Husseins presidentperiod. I kaoset som maktskiftet
mellan religionsförgreningarna resulterade i skapades allt mer upproriska åsikter hos
sunnimuslimska extremistgrupper som ville slå tillbaka mot orättvisorna som segregationen
innebar för dem. 2004 greps jihadisten Bakr al-Baghdadi av amerikanska styrkor och
placerades i fånglägret Camp Bucca, beläget i södra Irak. När USA år 2009 beslutade sig för
att retirera från Irak hittades ingen annan lösning än att släppa ut alla fångar på fri fot. Bakr
al-Baghdadi hade då suttit inspärrad i fem år, och hade under tiden skapat en vision om att
kraftfullt slå tillbaka. Han allierade sig med andra sunnireligiösa fångar och mitt på den USAockuperade marken började en av historiens mest skräckinjagande terroristgrupper gro. (SOrummet, u.å.)
Några år senare, i samband med det uppblossade kriget i Syrien som beskrivits ovan, hade
en al-Qaida-förankrad extremistgrupp i Irak växt sig enorm och var fast besluten om att
bekämpa shia-regimen i Syrien. Hängivelsen att sprida vidare den sunnitiska läran som blivit
åsidosatt under flera år i deras hemland var enorm och målet var således att återuppbygga
det sunnimuslimska kalifatet. 2013 meddelade denna terroristgrupp för omvärlden att de
genomgått ett namnbyte. Med Bakr al-Baghdadi i spetsen ville de kallas IS, ISIS eller
Islamiska staten.
I takt med att IS vann territorium i Irak och Syrien, upplevde civila sunnimuslimer i
respektive land att IS kom för att rädda dem från förtryck och orättvisor som åsamkas av
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bl.a. Iraks shiitiska regering, från den syriska regimens alawiter (Bashar al-Assad shiitiska
tillhörighet) och från Assadtrogna libanesiska grupper som t.ex. islamistiska Hizbollah. Detta
ledde till att fler och fler anslöt sig till jihadistgruppen som ansågs vara hjältar i desperata och
utsatta sunniters ögon (ibid.)
IS (som demonstrativt kom att kallas daesh av motståndare, ett ord från arabiska som i direkt
översättning betyder just ”islamska staten” men kopplas lätt till ett närliggande ord som
betyder ”trampa på” eller ”trycka ner”) handling och hot om att ta över områden och
regioner skapade successivt ett skräckvälde i Mellanöstern. Kriget eskalerade och rädslan som
uppstod efter terroristgruppens kontinuerliga attacker bredde ut sig. Hundratusentals
soldater, civila och barn fick sätta livet till. I slutändan såg befolkningen ingen annan lösning
än att fly, vilket idag har blivit verklighet för mer än halva Syriens befolkning. Fyra miljoner
syrier har sökt skydd i grannländerna Turkiet, Libanon och Jordanien och 7,6 miljoner har
fått lämna sina hem men befinner sig fortfarande i landet. Till Europa har ca 850 000
flyktingar kommit 2015. År 2016 beräknas siffran stiga ännu mer, enligt rapporter från FN.
(Dagens Nyheter, 2015)
Det är givetvis inte bara syrier som är på flykt. Totalt befinner sig runt 60 miljoner människor
på flykt i världen. Oroligheterna i Afghanistan och Pakistan har lett till stora flyktingströmmar, likaså har människor flytt från Eritrea, Somalia, Nigeria och Burundi där strider
och förföljelser ligger till grund för att människor tvingas lämna sina hem och söka skydd
(Migrationsverket, 2016). Mediernas intensiva rapportering om konflikterna i Syrien och den
flyktingsituation som uppstått i samband med det, förstärker relevansen att belysa just det
händelseförloppet.
Nästkommande stycke inriktas på Sveriges flyktinghistorik med fokus på de senaste årens
lagändringar, bestämmelser i asyl- och migrationspolitiken och flyktingströmmar in i landet.

4.1 Flyktingar på Sveriges tröskel
Sverige har varit med om både utvandrings- och invandringsströmmar samt arbetskraftsinvandring under 1900-talet. Villkor och lagar inom migrationspolitiken har stiftats och
ändrats i takt med samhälleliga utvecklingar, som t.ex. EU-medlemskapet 1995 som ledde till
ambitionen att skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik mellan medlemsländerna.
Dublinförordningen, en bestämmelse att flyktingen ska söka asyl i det första säkra land som
han/hon kommer till, är ett exempel på en sådan landsöverskridande överenskommelse.
Eftersom mediernas rapportering omfångar en högst aktuell flyktingström så delges inte
läsaren av denna uppsats en inblick i historiska politiska företeelser – de är inte aktuella i
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denna kontext. Däremot bör läsaren få en inblick i 2000-talets politiska bestämmelser i
integrations- och migrationsfrågan för att få en uppfattning om vad som påverkar Sveriges
öppningar och stängningar av nationsgränsen, samt förutsättningar för flyktingar som
befinner sig i landet.
I början av 2000-talet ingick Sverige i Schengensamarbetet, ett avtal om att varje lands
beviljade av visum ger invandraren/migranten rätt att vistas i hela Schengenområdet. Det
ledde till en kraftig ökning av EU-medborgare som kom till Sverige för att arbeta. Under
samma tid blev det lagligt att inneha medborgarskap i två länder samtidigt.
2005 beslutade Riksdagen att ta upp alla avvisningsärenden en gång till, då samtliga 30 000
personer som en gång blivit avvisade skulle få sina fall omprövade. Ett år senare genomfördes
den mest omfattande reformen inom rättsväsendet på flera årtionden. Utlänningsnämnden,
tidigare ansvarig för avvisnings- och utvisningsärenden, kom att ersättas av tre migrationsdomstolar samt en migrationsöverdomstol.
Sommaren 2006 förflyttades ansvaret från Migrationsverket till kommunerna som nu blev
ansvariga att ordna med boende för ensamkommande flyktingbarn. Samma år skedde en
dryg fördubbling av asylsökningar, vilket innebar en stor prövning för kommunerna.
Fyra år senare blev det möjligt för asylsökande att arbeta under Migrationsverkets
handläggningstid, förutsatt att personen i fråga hade giltiga ID-handlingar. 2011 upphörde
den avgiftsfria möjligheten till universitetsstudier för utomeuropeiska studenter, vilket ledde
till en radikal minskning av utländska studenter på skolorna.
2013 fick samtliga personer som vistas i Sverige, med eller utan tillstånd, tillgång till den
subventionerade hälso- och tandvården som enbart asylsökande dittills haft rätt till. Samma
år beviljades permanenta uppehållstillstånd till människor som flyr krigets Syrien.
2015, när flyktingströmmen till Sverige är ett faktum, realiserades gränskontroller för att lätta
på trycket som flyktingmottagandet medförde. I slutet av året hade totalt 162 877 individer
sökt asyl, drygt 51 300 var flyktingar från Syrien, resterande människor kom främst från
Afghanistan, Irak och Eritrea. För att ytterligare försöka minska antalet asylsökningar i
Sverige föreslog regeringen att mottagandet av flyktingar ska minskas till miniminivån i EU.
Förslaget träder i kraft under 2016.
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I början av 2016 införs identitetskontroller på tåg och bussar som rullar över rikets gränser.
I mars samma år klubbades det igenom att alla kommuner ska ta ett gemensamt ansvar. Detta
ledde till att regeringen delade upp antalet flyktingar på kommuner som nu tvingas att stå för
flyktingmottagandet och integrationen. I sommar börjar ytterligare två lagar gälla; LMA, som
står för “lag om mottagande av asylsökande”, innebär att en person som fått avslag på sin
ansökan inte får rätt till bistånd. Även begränsningslagen träder i kraft och minskar
möjligheten till uppehållstillstånd för asylsökande.
Samtlig statistik och fakta i ovanstående stycke är hämtad från Migrationsverkets hemsida
(2016). Se “Referenser” för exakta webbadresser. Med det sagt lämnar vi bakgrunden och
flyktinghistoriken för att istället redogöra för det teoretiska ramverket som hjälper oss att
tolka och förstå undersökningens resultat.

5 Det teoretiska ramverket
För att skapa en förståelseram inför uppsatsens ämnesområden presenteras härmed de
teoretiska utgångspunkterna. Strukturerandet av detta avsnitt ämnar att förenkla översikten
över fälten som uppsatsen tar avstamp från och successivt vägleda läsaren genom olika
begrepp och diskurser. Först presenteras de två bärande teorierna som ligger till grund för
uppsatsens analys. Efter det redovisas ytterligare teorier, både inom mediediskursen och det
sociologiska fältet, vilka bidrar till ökad förståelse och hjälper oss att tolka undersökningens
utfall. Avslutningsvis knyts säcken ihop med en sammanfattning.

5.1 Gestaltningsteorin
Länge har forskare försökt analysera och redogöra för hur och på vilket sätt medierna
påverkar människor. En av de mest framstående teorierna gällande detta fält är gestaltningsteorin (även kallad ”framing theory”) som innebär att de bilder som medierna sänder ut till
allmänheten blir till en skapad verklighet hos befolkningen. Medierna förväntas delge
omgivningen nyheter som ger en sann reflektion av det som sker i samhället och omvärlden,
dock utgör medieformatens olika begränsningar en risk för att återspeglingen bara stämmer
till en viss del, vilket leder till att människor riskerar att gå miste om det större
helhetsperspektivet.

De

nämnda

begränsningarna

kan

exempelvis

handla

om

nyhetsredaktioners och journalisters villkor, resurser, val av arbetssätt samt förhållande till
källor. Dessa faktorer kan även beskrivas som en del av den rutinisering som under årens
lopp växt fram och påverkat den nyhetsförmedling vi har i dagens Sverige. (Strömbäck, 2009)
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Hur journalisters makt kan te sig i producerandet av de dagliga nyheterna är något som
forskaren Shanto Iyengar undersökt, och därmed funnit resultat som visat att det finns två
olika slags typer av nyhetsgestaltningar, nämligen händelseorienterade och tematiska. Det
förstnämnda bygger på hur fokus riktas mot enskilda händelser och hur dessa tillsammans
med särskilt utvalda personer kan användas för att gestalta bredare samhällsfrågor och
problem. När journalister istället framför nyheter på tematiskt vis så innebär det en
framställning som omfattar mer generella fakta och budskap. Det har klargjorts att dessa
olika former av gestaltningar frambringar en betydelse när det kommer till på vilket sätt
nyheter mottages hos publiken. Människor som tar del av händelseorienterade nyheter
tenderar att lägga ansvaret på individnivå gällande rådande problematik, medan ansvaret
istället skjuts över på samhällsnivå (vilket innefattar landets makthavare) gällande de nyheter
som har en tematisk framtoning. (Strömbäck, 2009)

5.2 Hotsamhälle
Som tidigare nämnts ämnar föreliggande undersökning att utforska om massmediers
nyhetsrapportering kan vara en bidragande orsak till en utbredande rädsla och oro i svenska
samhällen parallellt med flyktingströmmen 2015-2016. Hypotesen om mediers inverkan tar
avstamp i Stig A. Nohrstedts och Rune Ottosens teori om hur risk- och hotsamhället uppstår
och utvecklas, samt hur det kan leda till segregation, polarisering och i slutligen ett
framväxande hotsamhälle.
I den vetenskapliga artikeln ”War Journalism in the Threat Society: Peace journalism as a
strategy for challenging the mediated culture of fear?” (2008) beskriver författarna hur det
nuvarande tjänste-, informations- och kunskapssamhället har i paradigmskiftet från
industrisamhället serverat en rad nya riskperceptioner och hotföreställningar. Det postindustriella tidevarvet präglas av en allt mer politisk och samhällelig fokusering på miljö,
teknik, ekonomi, mångkultur, samt krigs- och terrorrelaterade frågor. Denna utvecklingstrend, som har skett på såväl nationell som global nivå, har försatt människan i en position
där nya risker måste tas i beaktning och bearbetas.
Nohrstedt och Ottosen beskriver hur risker även uppfattas som hotfulla via den bild som
medier sänder ut till allmänheten. I takt med kommersiella syften och en underminerad,
pressad journalistkår rapporteras överdrivna riskscenarion för att väcka uppmärksamhet.
Detta går även i linje med medielogiken som talar för en intensifiering och tillspetsning i
framställningen av verkliga händelser. Den dramatiska och sensationella nyhets-
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rapporteringen skapar en överdriven verklighetskonstruktion som banar väg för en rymligare
hotperception hos mediekonsumenten.
Teorin om det framväxande hotsamhället bottnar till stor del i den sociala plattformen.
Nohrstedt och Ottosen begrundar hur detta fenomen kan beskrivas utifrån hur
differentierade grupper i samhället sätts i motsatsförhållandei takt med den dramatiska
nyhetsrapporteringen. De menar att sociala, kulturella och politiska olikheter kommer upp
till ytan på den mediala arenan och skapar glapp mellan individer. I långa loppet påskyndar
medierna en polarisering i samhället, där ett ”vi” gestaltas i särskiljandet från ”de”, som kan
ge medvind åt diskriminering och utanförskap.
Gestaltningsteorin och teorin om hotsamhället har infriat förståelse för synkroniseringen
mellan mediers gestaltning av flyktingfrågan och de förändrade risk- hotperceptionerna som
förekommer inom Sveriges landsgränser. Vidare följer ytterligare utgångspunkter i
analysförfarandet som underbygger de ovanstående paraplyteorierna. Först presenteras
medielogiken som med fördel kopplas samman med gestaltningsteorin, sedan övergår
teorierna till det sociologiska fältet för att bättre förstå hotsamhällets uppkomst och
utveckling.

5.3 Medielogik och nyhetsvärdering
Ytterligare en aspekt har uppmärksammats angående hur journalister styr nyhetsförmedlingen och detta är den befintliga medielogiken. Teorin grundas i att det som får
utrymme i medierna är sådant som kan anpassas efter det rådande formatet som är beroende
av faktorer såsom exempelvis teknologi, ekonomi och konkurrens. Det som passar inom
dessa ramar har med andra ord en större chans till att få medialt utrymme. Likaså har
omgivningen med dess olika aktörer lärt sig att anpassa sig efter medielogiken för att öka
chanserna till publicitet som gynnar det egna intresset. I Strömbäck (2009) beskriver David
Altheide och Robert Snow att den organiserade journalistiken är död, det vill säga att dagens
medielandskap i större utsträckning har anpassats efter det nuvarande medieformatet istället
för att ta hänsyn till vad som är genuint relevant att lyfta fram.
Ytterligare en beskrivning av medielogiken utgörs av vinklar och förenklingar som teknik för
att göra nyheter mer attraktiva:
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Polarisering



Personifiering



Intensifiering



Konkretisering



Stereotypifiering



Tillspetsning

I processen att välja vilka nyheter som ska ta plats i nyhetsflödet sker en så kallad värdering
av händelser som ska uppfylla speciella kriterier. Bedömningsgrunden utgörs framförallt av
följande punkter (Strömbäck 2009):


Negativa och dåliga händelser har ett högt nyhetsvärde



Ett stort antal människor bör vara involverade i händelsen



Händelsen sträcker sig över en längre tid



Incidenter med en geografiskt, tidsmässig och kulturell närhet



Avvikande och dramatiska företeelser prioriteras



Det ska innebära konsekvenser för många människor



Nyhetsproducenten ska vara ensam om händelsen



Elitpersoner eller kända individer är involverade

Normativa och kommersiella kriterier är även något nyhetsproducenten värderar i urvalet av
nyheter. Det ska helst vara händelser som mottagaren bör få ta del av, samtidigt som det ska
vara något mottagaren vill ha.

5.4 Flytande rädsla
Sociologen Zygmunt Bauman har försökt förklara om rädslan, som idag är mer utbredd än
tidigare, kan bottna i mediers beskrivning av verkligheten som i sin tur påverkas av politiska
och kommersiella intressen. Det handlar om makten över dagordningen och vem/vilka som
bestämmer hur en företeelse ska angripas. Medierna tenderar att leverera hot istället för
lösningar, vilket leder till en uppfattning hos publiken om att händelser i världen har en
negativ inverkan på vår livsstil, sociala närhet och kulturella betingelser. Bauman använder
ord som “underhållningsindusti” och “larmrapporter” för att beskriva hur verkligheten
tenderar att förändras och sanningen modifieras efter journalistiska villkor. Detta resulterar
i en ökad rädsla hos befolkningen som omvärderar tidigare kunskaper i linje med mediernas
hotfulla rapportering.
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Bauman beskriver hur det har bildats en kultur av rädsla, där misstänksamhet, misstro och
orosmoln präglar individers vardag i allt större utsträckning. Han talar om “rädslans demon”
som gör oss inkapabla till att handla rationellt, många gånger med med mediernas hotfulla
innehåll och gestaltning som drivbränsle.

5.5 Främlingen och de fattiga
Georg Simmels teoretiska ramverk redogör för hur främlingskap och fattigdom upprätthålls
och utvecklas i interaktioner och sociala processer. I enlighet med Simmels teori beskrivs
olika grupper i samhället som sociala typer vilka positioneras i relation till övriga grupper.
Främlingen, som är ett exempel på en social typ, utmärker sig då dennes grupptillhörighet
tilldelas av andra och beskrivs som rörlig. En främling är givetvis aldrig främmande för sig
själv, utan för omgivningen, vilket ger omgivningen rätt att definiera den sociala typen.
Det som karaktäriserar denna främling är att den inte är förmögen att helt och hållet bli en
del av denna sociala samling. Detta skapar en friktion mellan närhet och distans som kan leda
till att främlingen möter motstånd av individer som bemöter det okända med rädsla och
främlingsfientlighet (Frisby, Featherstone, 2000). Simmels teori om hur främlingsskap
uppstår går att återfinna i många moderna tappningar, t.ex. Billig (1995) som undersöker
nationell tillhörighet baserat på retoriska medel och Park (1950) som bidragit med studier i
hur svarta och vita fungerar tillsammans i samhällen (Camauër, Nohrstedt, 2006).
Efterträdande sociologer tenderar att nischa undersökningsområdet för att utreda specifika
fenomen i samhället, av den anledningen väljer vi att ta avstamp i Simmels grundläggande
hypoteser som trots många år på nacken är vedertagna än idag.
Innan vi kliver över tröskeln till nästa teoretiker kastas sken över en annan social typ kallad
“de fattiga” som är underordnad andra inrättade samhällsgrupper. I detta glapp mellan de
fattiga och andra sociala typer uppkommer en moralisk skyldighet att hjälpa de som har det
sämre ställt. Simmel konstaterar att detta leder till ökade samhällsklyftor då “de fattiga” aldrig
får så mycket hjälp och resurser för att positioneras likvärdigt med kapitalstarka grupper i
samhället.

5.6 Social ordning
Harold Garfinkel föddes 1917 i USA och var upphovsman till begreppet etnometodologi:
ett sätt att studera hur samhället upprätthålls och legitimeras via struktur och ordning. För
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vår undersökning är det fördelaktigt att utreda Garfinkels hypoteser eftersom det skapar
förståelse för den sociala ordning som upprätthålls i samhället som i sin tur ger utrymme för
utanförskap och diskriminering. Garfinkel utförde experiment för att synliggöra oskrivna
regler och sociala koder som existerar i olika grupper och samhällen. Det visade sig att
personer som utförde handlingar som stred emot stadgade normer och värderingar i gruppen
blev idiotförklarade och negativt stämplade för annorlunda beteenden. Trots tidigare till- och
samhörighet i gruppen kan olämpliga gärningar leda till att personen istället kopplas samman
med enbart negativa attribut och utesluts således från den sociala konstellationen (Gottzén,
Lögdlund, 2014).

5.7 Orientalism
Edward Said rubriceras som en klassiker inom kulturforskningen på sena 1900-talet. Said
argumenterade för att akademiska texter skapade av forskare och författare från väst,
utgjorde en felaktig, förvrängd och stereotypisk kulturbeskrivning av östvärlden. Orientalism
kommer från det latinska ordet Orient som kan översättas till ”av öst”, som i sin tur används
som en precisering för att kollektivt sammanstråla länderna som är belägna öster om
Medelhavet. Said pekar på problematiken att prata om dessa vitt skilda länder (från Afrikas
nordkustländer till Mellanöstern med en gränsdragning vid Pakistan och Afghanistan) med
gemensamma nämnare som utgångspunkter. Dessa rapporter som författades av
upptäcktsresande och nyfikna vetenskapsmän eller professorer från väst, tenderade att rikta
rampljuset mot hela Orienten i ett försök att beskriva ”deras” levnadssätt,
religionsuppfattningar, kulturella traditioner och sociala villkor. I offentliggörandet av dessa
rapporter menar Said att förutfattade meningar och schablonartade perceptioner av hela
östvärlden uppkommer. Något som hindrar västmänniskans möjligheter till en rättvis och
korrekt tolkning av Orientens alla länder (Sjöström, 2000/1978).
Said fortsätter sin teori om Orientalism, och menar att dessa vetenskapsmän som hade
beskrivningsmakt över vad de upplevt, presenterade en orättvis bild av öst utan att egentligen
ha förstått kulturen. Forskarens djuplodade värderingar och erfarenheter av kultur, nöjen,
traditioner och sociala koder berättigas i samband med den akademiska titeln som ger
honom/henne företräde att bestämma vilket perspektiv som är rätt. På så vis porträtteras
västvärlden som en optimal mall för hur samhällen bör vara uppbyggda och hur individer
bör handla i olika situationer samt i interaktion med varandra. Said proklamerade hur
västvärldens försprång inom vetenskaplig forskning och akademiska ethos gav vatten på
kvarnen åt den imperialism som skapades. Väst skapade en bild av östvärlden som
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stereotypiska eftersläntrare som var i stort behov av civilisationsriktlinjer och gav upphov till
en kolonisering av östländerna. Den postkoloniala teorin hade sin upprinnelse i bl.a. Edward
Said och Frantz Fanon hypoteser om västvärldens framställning som kultiverad och förnuftig
i jämförelse med östvärldens mystik och irrationella tänkande (Sjöström, 2000/1978).

5.8 Etablerade och outsiders
Elias och Scotson (2010) utförde under 1960-talet en studie i förorten Winston Parva,
London. Ambitionen var att utreda hur maktförhållandet påverkades och förändrades i
samband med att en ny grupp anslöt sig till ett samhälle där en redan befintlig grupp levde.
Detta kan kopplas samman till Sveriges civilisationer (exempelvis kommuner) och
flyktingarna som ska integreras i samhället. Elias och Scotson kom att kalla dessa två
polariserade grupper som “etablerade” och “outsiders”. Den förstnämnda gruppen anses
befinna sig högre upp på den hierarkiska stegen, medan den sistnämnda gruppen anses vara
mindre inflytelserik och betydelsefull. I grund och botten förklarar författarna hur social
struktur, långt gångna traditioner, inrotade normer samt statushierarkier låg till grund för
glappet som uppkom mellan de redan befintliga grupperna och de som försökte ansluta sig.
I denna spänning mellan de sociala kategorierna förbehåller den etablerade gruppen makten
att definiera och etikettera outsidergruppen. I ett försök att samordna samhället och skydda
egna intressen bildas en kollektiv fantasi där outsiders pekas ut som ett hot mot rådande
struktur och traditioner.

5.9 Sammanfattning
Innan teorikapitlet övergår till det metodologiska avsnittet sammanfattas det teoretiska
ramverket och de begrepp vi använder oss av: Gestaltningsteorin hjälper oss att förstå hur
mediernas makt inte bara inkluderar att individer ska prata om flyktingsituationen, utan även
hur de ska uppfatta den. Medielogiken används av Nohrstedt och Ottosen för att förklara
hur det utbredande hotsamhället och rädslan kan vara ett resultat av den konfliktinriktade
och dramaturgiska nyhetsrapportering, en teori som används för att förstå vilka perceptioner
som bildas kring flyktingsituationen. Baumans tankar om flytande rädsla förklarar också hur
mediernas olika intressen leder till en osann konstruktion av verkligheten som ofta är
hotinriktad och resulterar i rädsla. Simmels teori om hur främlingen skapas använder vi för
att förstå hur befolkningen tenderar att se på flyktingen. Garfinkels hypoteser om sociala
koder, normer och värderingar begripliggör hur grupper och samhällen i Sverige, med stark
gemenskapskänsla, bidrar till diskriminering av utomstående grupper. Saids Orientalism-teori
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som berättar hur västvärlden ser sig själva som hierarkiskt överlägsna östvärlden hjälper oss
att förstå hur kulturella skillnader kan påverka integrationen negativt. Slutligen bidrar Elias
teori om etablerade och outsiders en förståelseram för problematiken i den sociala
interaktionen i integrationen.

6 Metod
Kapitlet avser att beskriva metoder och tillvägagångssätt för att redogöra delmoment i
arbetsprocessen. Till en början beskrivs den kvantitativa undersökningens grundstenar,
sedan förklaras utförandet i detalj för att i nästa steg övergå till ett avgränsningskapitel samt
en kort självkritisk diskussion. Avslutningsvis presenteras materialunderlaget mer ingående.

6.1 Den kvantitativa analysen
Enligt Ekström och Larsson (2010) är kvantitativ innehållsanalys en lämplig metod när man
som forskare vill göra ett brett material disponibelt för en undersökning och ger även ett bra
utgångsläge för att genomföra generaliseringar utifrån de givna resultaten. Metodens
ursprung kan härledas till USA där den i början av 1900-talet användes för att kartlägga
skiften i massmediernas utveckling. Under århundradets
mitt var den kvantitativa metoden ett betydelsefullt redskap för att analysera mediers innehåll
av propaganda och politiska symboler. Användandet av denna analysmetod är väl utnyttjad
när det kommer till undersökningar av nyhetsinnehåll i traditionella medier och betydande
studier för medieforskningen har gjorts med denna metod av bland annat Stig Hadenius
(1971), Håkan Hvitfelt (1985) och Lennart Weibull (1975).
I relation till innehållsanalys finns framför allt fyra väsentliga begrepp att ta i beaktande vid
brukandet av metoden. Det första som bör nämnas är objektivitet som innebär att
undersökningens upplägg i form av variabelschema ska vara så pass väl genomarbetat att en
annan forskare ska kunna vara kapabel till att genomföra samma studie och tillhandahålla
samma slags resultat. För det andra krävs systematik för att objektivitet ska uppnås, därför
ska studiens tillvägagångssätt fastställas på ett tydligt sätt samt ska vissa avgränsningar
gällande det utvalda materialet göras. Det tredje begreppet som ska tilläggas är kvantitet som
styrker vikten av att variablerna ska bidra till möjligheten att klargöra statistiska samband.
Slutligen är manifest den fjärde aspekten som en forskare bör ta hänsyn till vilket innebär att
undersökningen bör avgränsas på så sätt att det som utläses av analysmaterialet endast
innefattar sådant som är uppenbart oavsett betraktare (Ekström, Larsson 2010). Följande
metodavsnitt avser att påvisa hur vi på bästa sätt har gått tillväga för att uppfylla kraven.
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För att på ett tillfredsställande sätt kunna kartlägga hur flyktingfrågan har framställts i svensk
dagspress under den utsedda tidsperioden har vi valt att undersöka fyra tidningar som når
skilda och utspridda utgivningsområden i Sverige, nämligen Dagens Nyheter, GöteborgsPosten, Sydsvenskan och Västerbottens-Kuriren. Genom att välja tidningar med störst
spridning har vi eftersträvat ett gediget material för att kunna uppfylla undersökningens syfte.
Anledningen till den geografiska spridningen är att synliggöra generella drag av hela Sveriges
nyhetsrapportering och inte enbart begränsade delar som exempelvis Stockholm.
Fortsättningsvis kommer tidningarna att benämnas med förkortningar, d.v.s. DN, GP och
VK. Sydsvenskan behåller sitt originalnamn i brist på allmänt känd förkortning.
Sydsvenskan och GP har tillsammans en räckvidd som främst täcker upp de sydliga samt
västliga geografiska delarna av landet. DN har en stor räckvidd överlag på riksnivå men har
flest antal läsare i Mellansverige, och framförallt Stockholm. Svenska Dagbladet hamnade i
skymundan, den är relativt likvärdig DN när det gäller spridningsområde men är något
mindre och blev därför bortvald. I Norrland är majoriteten av de existerande dagstidningarna
små i jämförelse med de ovanstående tidningsnamnen, VK är i dagsläget en av de tidningar
med den största utgivningen som når vidare delar av norra Sverige, därför fick den bli det
fjärde undersökningsobjektet. Tidningen Norrländska Socialdemokraten är den enda
tidningen med en större utgivning inom samma geografiska område, det vill säga cirka två
tusen fler exemplar per utgivningsdag. Anledningen till att valet ändå föll på VK beror på att
den är mer jämställd med de övriga tre tidningarna när man ser till den politiska ställningen,
vilket minskar risken för ett missvisande resultat. Studien ämnar inte att fylla ett komparativt
syfte med målet att hitta skillnader i differentierade tidningar, utan inriktas på att generalisera
den kvalitetsklassade journalistiken. Mer information om tidningarna finns under “Material
- de fyra tidningarna”.
Eftersom studiens syfte har varit att undersöka hur flyktingfrågan förmedlats via tryckt press
under det senaste året valdes därför ett longitudinellt tillvägagångssätt. Undersökningen tar
avstamp i fyra nedslagsperioder med en jämn tidsmässig fördelning under året, med avsikt
att få en rättvis uppfattning om hur nyhetsrapporteringen har förändrats under årets gång.
Nedslagen utgörs av vecka 19, 32 och 45 under 2015 samt vecka 5 under 2016. Perioden är
sju dagar lång, vilket innebär att totalt 28 dagar har undersökts. Representativiteten för ett
stickprov i kvantitativa mediestudier bör överstiga 12 dagar för att giltigt representera hela
året. Detta menar Guido H. Stempel efter att ha undersökt 10 dagar respektive 30 dagar i
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Dagens Nyheter för att i resultatet endast upptäcka marginella skillnader (Hård af Segerstad,
1974).
Det bör tas i beaktande att VK endast har en utgivningsfrekvens på sex dagar i veckan, till
skillnad från resterande tidningar som har utgivning alla dagar i veckan. Av den anledningen
är det uppenbart att VKs artiklar sjunker i antal, men eftersom detta inte är en
jämförelsestudie är det av mindre relevans.
Valet av nedslagsperioder grundas på ambitionen att avläsa tendenser innan och efter att
asylansökningarna kraftigt ökade i september-oktober 2015, detta för att lyckas bekräfta eller
dementera hypotesen i syftet att nyhetsrapporteringen förändras ju närmre Sveriges gränser
flyktingen befinner sig. Under september månad sökte 24 307 personer asyl, i oktober ökade
antalet med 14 889 och landade totalt på 39 196. I linje med redaktionernas nyhetsvärdering
och urval (Strömbäck, 2009) påverkas pressens rapportering i förhållande till det geografiska
rummet, vilket förmodas ge uttryck även gällande flyktingkrisen och den medföljande
asylökningen. Argumentet för valet att börja undersökningen i maj månad, 2015, baseras på
det stora antalet omkomna i Medelhavet i april (1265 personer, jämfört med månaden innan
då 69 personer miste livet) vilket resulterade i en ökad nyhetsrapportering med fokus på
flyktens verklighet. Med reservation för att inte påverkas av den specifika händelsen
påbörjades den första nedslagsperioden två veckor senare.
I undersökningens startskede fanns en idé om att välja nedslagsperioder bottnat i varierande
händelser relaterat till flyktingkrisen, exempelvis drunkningskatastrofen i Medelhavet i april,
avgränsningen med taggtrådsstängslen i Ungern och asylbränder på ett flertal platser i
Sveriges. Vid närmare eftertanke kom vi till insikten att dessa situationer givetvis sätter
flyktingen i en offerposition, vilket troligen påverkar laddningar och inställningar i
publicerade artiklar och kan ge en felaktig bild av hur medierna i det stora hela konstruerar
flyktingsituationen.

6.2 Tillvägagångssätt
Totalt kodades 424 artiklar utifrån 21 variabler (se bilaga 1 “Variabler och variabelbeskrivning”). Artikeltyperna som kodades var nyhetsartiklar, notiser, ledare, krönikor,
debatt, analyser, reportage, personintervjuer, insändare, fakta/statistik. Valet att innefatta
samtliga artikeltyper bottnar i en vilja att omfånga alla perspektiv av flyktingfrågan.
Sökverktyget Retriever fanns till förfogande för insamlingen av det empiriska materialet som
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hittades med hjälp av sökorden flykt* samt migra*. Stjärnan i slutet av orden öppnar upp för
alla möjliga ändelser av ordet, exempelvis migration, migrationspolitik, Migrationsverket et.c.
Valet av sökorden skapar en pricksäkerhet för att säkerställa att artiklarna explicit handlar
om flyktingar eller migranter. Det har debatterats om att de här två begreppen har olika
betydelser och att journalister har svårt att särskilja dem, Per Kågeson konstaterar i en
debattartikel i SvD 8/12-2015: “Medierna borde lära sig skillnaden på att fly och att flytta”.
Med vetskapen om att det cirkulerar oklara definitioner valde vi att använda båda sökorden
för att nå artiklar som behandlar flyktingkrisen.
I enlighet med Rosengrens och Arvidsons (2010) rekommendationer företog vi en
förundersökning i form av en pilotstudie. Mikrostudien utfördes innan den reella
undersökningen för att granska om tillvägagångssättet och verktygen är optimala för att
uppfylla syftet. Slumpmässigt valdes måndagar som försöksdag i varje nedslagsvecka, de fem
översta artiklarna provkodades. För det första kontrollerade vi sökorden och ögnade igenom
artiklar för att se om träffarna var i enlighet med studiens ändamål. För det andra
provkodades artiklar med de uttänkta variablerna för att möjliggöra addering eller
borttagning av variabelvärden. Slutligen prövades nedslagen och det konstaterades att
sökorden gav utslag i form av ett gediget antal artiklar. Efter smärre justeringar och
konstateranden, t.ex. att bilagorna inte innehöll material rörande flyktingfrågan under
nedslagsperioderna och således uteslöts, kunde vi påbörja den faktiska undersökningen.
Som bilaga är den fullständiga variabelbeskrivningen tillgänglig men vi väljer redan nu att
belysa och tydliggöra några punkter som kräver sin förklaring. I kodschemat förekommer ett
antal variabler som kan kodas antingen ur en primär eller sekundär aspekt, för att kunna
avläsa 1) hur olika teman hänger samman över tid, 2) vilka aktörer som får komma till tals.
Gällande punkt ett förändrades inte förhållandet mellan det primära och sekundära temat
longitudinellt, vilket resulterade i att det inte gav någon analysgrund. När det kommer till
punkt två hade vi för avsikt att mäta vilka politiska partier det var som ställdes mot varandra
i samma artikel. Det visade sig även här att det inte gav några exceptionella utslag och således
inget underlag för analys. Ytterligare en punkt bör belysas gällande kodningen av
variabelvärdena “migrationspolitik” och “asylpolitik” som kan anses inneha en snarlik
betydelse, valet av begrepp har gjorts utefter vilket ord det är som är främst förekommande
i artikeln.
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Dataprogrammet SPSS, som är ett digitalt verktyg för statistisk analys, disponerades för att
sammanställa artiklarnas variabelvärden. När samtliga 424 artiklar var registrerade i
programmet omvandlades datan till diagram och tabeller. För att hitta de tydligaste
tendenserna i nyhetsrapporteringen provade vi oss fram med funktionen crosstabs som
möjliggör redovisning av två olika kategorier i samma diagram. Efter att ha ställt mängder
med kategorier mot varandra, hittade vi de tydligaste sambanden mellan:
1) omnämnande av flykting under nedslagsperioderna
2) vem som får komma till tals beroende på artikeltyp
3) hur flyktingen framställs under nedslagsperioderna
4) ansvarig aktör under nedslagsperioderna
5) primärtema under nedslagsperioderna
Se sammanställningen under “Resultat och analys” där det även går att finna en stor mängd
citat från tidningarna för att förtydliga hur dessa resultat tar sig uttryck.

6.3 Reliabilitet
Reliabiliteten pekar på graden av trovärdighet i undersökningen och strävar efter att uppnå
minimalt antal slumpmässiga faktorer som kan påverka resultatet. Relevant för denna
undersökning var att säkerställa att kodningen inte går att misstolkas och att eliminera
utrymmet för subjektiva uppfattningar. Dels valde vi att ha ett brett och nyanserat urval av
variabelvärden så att alla artiklar fick möjlighet att bli korrekt kodade. Vi kodade även
materialet tillsammans för att förvissa oss om att våra tolkningar överensstämde.
Artiklarna djuplästes noggrant för att inbringa en grundlig förståelse för innehållet. Gällande
det medvetna bortvalet av artiklar försäkrade vi oss om att ämnet inte berörde den rådande
flyktingkrisen. Under första nedslagsperioden uppmärksammades t.ex. Förintelsen i
medierna av anledningen att det var exakt 70 år sedan den inträffade. I de artiklarna fanns
många ord som byggde på våra sökord flykt* och migra*, men i ett försök att beskriva
flyktingströmmen 2015-2016 skulle resultatet bli missvisande om vi integrerade händelser
utan koppling till undersökningsområdet. Ytterligare en faktor som ledde till bortval var att
flykt* endast omnämndes utan någon betydelse för det större sammanhanget, som en
parentes i skuggan av en helt annan sakfråga.
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6.4 Validitet
Hela undersökningen utgår från att mäta hur medier gestaltar flyktingfrågan samt hur det kan
vara en bidragande orsak till ett framväxande hotsamhälle. Samtliga referenser som ligger till
underlag i resultat- och analysavsnittet kommer från litteratur och trovärdiga källor inom de
aktuella diskurserna, vilket resulterar i en hög grad av innehållsvaliditet.
Vad gäller korrespondensvaliditeten, d.v.s. hur väl undersökningens resultat går i linje med
andra forskares slutsatser, är svårt att avgöra. För vår kännedom finns det ingen som hittills
har omringat flyktingfrågan med det tidsspannet och tidningarna som vi har valt att göra.
Dock vet vi att tidigare forskning visat på sambandet mellan mediernas beskrivningsmakt
och gestaltningen av invandrare samt flyktingar. Se “Tidigare forskning”.
Till sist försäkrar vi läsaren om den kommunikativa validiteten då vi ovan tydliggjort varje
delmoment i processen och tillvägagångssättet för att nå slutmålet. Därav det breda
underlaget för metodbeskrivning.

6.5 Generalisering
För att kunna generalisera ett kvantitativ undersökningsresultat krävs det att slumpmässiga
och egenartade faktorer exkluderas. Metoden som ligger till grund för denna undersökning
kan appliceras på alla traditionella medier, utan att modifieras eller anpassas. Således försäkrar
vi att det inte figurerar några slumpartade faktorer i det empiriska underlaget. Tidigare
nämndes den godtyckliga representativiteten, vilken också är en indikation på att
generaliserbarheten är hög.

6.6 Den etiska aspekten
Idén för uppsatsen är hämtad från en verklig händelse då en av författarna bakom uppsatsen
samtalade med en familjemedlem som deklarerade hur rädd personen i fråga var för att gå ut
på kvällarna. Denna oro bottnade i den senaste tidens ökade nyhetsrapportering om
våldsbrott och sexuella trakasserier, i många fall relaterat till nyanlända flyktingar som
våldsförare. Ur en etisk aspekt föddes idén i ren nyfikenhet, relaterat till familjemedlemmens
rädsla sammankopplat med risk- och kriskommunikation som tidigare legat som en kurs i
informatörsprogrammets läroplan. Inga laddade förförståelser eller hypoteser har föranlett
idén i en specifik riktning. Ambitionen var att utreda om rädslan kan kopplas samman med
mediers nyhetsrapportering. Med det sagt reserverar vi oss från att ha påverkat resultatet och
tillhörande analyser med egna värderingar eller åsikter.
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Utförandet av kodschemat har lämnat utrymme för en mängd svarsalternativ för att försäkra
oss om att samtliga artiklar har möjlighet att kodas korrekt. Vi har inte under några
omständigheter riktat svarsalternativen i en specifik riktning för att gynna ett visst utfall. Idén
bottnar som sagt i en nyfikenhet att hitta eventuella trender i nyhetsmedierna, inte en vilja
att påvisa specifika tendenser. Objektiviteten har varit våra linser i tolkandet av nyhetsartiklar.
Denna uppsats är kunskapsanvändande vilket innebär att reflektionerna i analyserna bottnar
i de teoretiska utgångspunkterna, samtidigt är uppsatsen självständig vilket pekar på en
fristående text helt utan kopierad textmassa (0 procent plagiat enligt kontrollsystemet
Urkund). Referenser och citat är korrekt utförda i enlighet med Harvard-systemet,
källhänvisningen leder läsaren till kunskapsbasen för ytterligare fördjupning eller förtydling.
Avslutningsvis bekräftar vi att arbetsbördan har varit jämt fördelad på båda författarna, vilka
båda har varit delaktiga i samtliga moment i arbetsprocessen. Vår handledare Göran Palm
har kommit med förslag som främst har hjälp oss att maximera det empiriska underlaget för
att kunna dra giltiga slutsatser i analysen. Alla beslut har dock fattats självständigt av
författarna utan övertalning eller påtryckning från yttre aktörer.

6.7 Avgränsningar
I kodningsprocessen gjordes vissa bortval av artiklar för att undvika ett missvisande resultat.
Vid sökningen på ordet migra* upptäckte vi tidigt att EU-migranter fått stort utrymme i
pressen, ofta i samband med tiggeridiskussionen. De artiklarna har inte kodats av
anledningen att de faller utanför ramen för det vi ämnar att undersöka. I samband med
pilotstudien kom vi även fram till att sökordet asyl* inte var nödvändigt att ha med eftersom
det kunde innefatta artiklar som inte gestaltade flyktingen, utan handlade om exempelvis
enbart asylpolitik som sakfråga, utan att omnämna flyktingar.
Vissa av träffarna på sökorden flykt* och migra* innefattade exempelvis bokrecensioner och
kulturföreställningar som med andra ord inte gav en bild gällande nyhetsframställningen av
flyktingfrågan. Förstasidor valdes också bort eftersom det skulle ge ett resultat som innebar
att vissa artiklar kodats två gånger, eftersom vi inte hade någon variabel som visade placering
i tidning så var det med andra ord ett naturligt val. Ytterligare en avgränsning är valet att inte
ha med bilagor i kodningen. Beslutet fattades under pilotstudien eftersom bilagorna inte
bidrog med artiklar gällande flyktingfrågan.
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Till en början fanns även ambitionen att undersöka hur den politiska kommunikationen
kommer till uttryck i de fyra tidningarna. I sammanställandet av resultatet märktes dock inga
anmärkningsvärda tendenser att ta fasta på. Det var inget specifikt parti som fick mer
utrymme eller som kunde kopplas ihop med särskilda frågor. Av den anledningen fördes
fokus bort från den politiska diskursen.

6.8 Självkritik och utvecklingsmöjligheter med kvalitativ metod
I efterhand hade vi gärna velat undersöka hur frekvent vissa ord används i artiklar som
rapporterar om flyktingfrågan, t.ex. “flyktingkaos”, “flyktingström”, “flyktingkatastrof”. Det
hade gett ytterligare inblick i det retoriska användandet. Artiklar som har innehållit dessa ord
har ändå kodats med variabelvärdet “Ja, frekvent” alternativt “Ja, fåtal” i frågan om artikeln
innehåller retoriska utsmyckningar, vilket ändå ger oss en fingervisning i aspekten.
Viss kritik har riktats gentemot den kvantitativa metoden i form av att ett för stort fokus
ligger på fristående delar av innehållet och risken finns att man går miste om ett
helhetsperspektiv. För att undvika denna fallgrop hade vi kunnat komplettera den
kvantitativa innehållsanalysen med en kvalitativ textanalys och på det viset fått en mer utförlig
syn på analysmaterialet. Var analys grundas dock på ett brett urval vilket ökar möjligheten till
en valid generaliserbarhet i slutsatserna.
Innan vi avslutar detta avsnitt och övergår till en fördjupning i det empiriska underlaget vill
vi påvisa en specifik problemformulering som ligger öppen för framtida forskare att anamma.
Det hade varit intressant att föra fokus bort från traditionella medier och istället undersöka
vilken roll sociala medier spelar med utgångspunkt från teorin om ett hotsamhälle. De sociala
plattormarna är inte begränsade till olika form- och innehållskrav, spridnings- och
delningseffekterna är enorma samt är sociala medier främst ungas huvudsakliga källa till
samhällelig information. (Dagens Media u.å.) Det är svårare att få en konkret bild av
innehållet på sociala medier med tanke på det enorma antalet användare. Ett förslag är därför
att utföra intervjuer eller fokusgrupper för att utreda hur människor förhåller sig till det som
sprids i de sociala kanalerna.
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6.9 Material - de fyra tidningarna
6.9.1 Dagens Nyheter
Tidningen som för första gången utkom år 1864 har sitt säte i centrala Stockholm och är en
rikstäckande morgontidning men riktar sig i första hand till Stockholmsborna. DN utger sig
för att vara oberoende liberal och hänvisar till att de ”står fria från partier, organisationer och
ekonomiska maktsfärer” (Dagens Nyheter, u.å.). De har en daglig räckvidd på 758 000
personer varav 486 000 av dessa tillhör Stockholmsregionen. Morgontidningen har en
upplaga på 282 000 exemplar per dag där 97 procent består av prenumeranter och de
resterande tre procenten av lösnummerförsäljning, tidningen ges ut i tre editioner.
6.9.2 Sydsvenskan
Året 1848 grundades Sydsvenskan som huvudsakligen ges ut i området A-region 28 vilket
innefattar Malmö, Lund, Vellinge, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala, Burlöv och
Trelleborgs kommuner. Sydsvenskan är moderbolag till Helsingborgs Dagblad, tidningen
Hallå! samt Kompetens i Skåne och huvudägaren är Bonnierkoncernen.
Tidningen är oberoende liberal och såhär lyder redaktionens egen beskrivning:
”Morgontidning som i sin opinionsbildning står fri från bindningar till politiska partier och
andra organiserade samhällsintressen. Sydsvenskans nyhetsförmedling är i alla aspekter
självständig och opartisk” (Sydsvenskan, u.å.). Den dagliga upplagan ges ut i två editioner,
den ena riktar sig till Lund, omkringliggande områden samt övriga Sverige och den andra
versionen av tidningen har fler nyheter som adresserar sig till malmöborna och stadens
närområde.
6.9.3 Göteborgs-Posten
GP är Västsveriges största morgontidning och den första publikationen utkom redan år 1813.
Tidningen som innehar en liberal politisk ställning ägs av mediakoncernen Stampen Media
Group och ges ut i Göteborg med omnejd, den dagliga upplagan ligger på 177 000 exemplar.
Tillsammans med tidningar som exempelvis Bohusläningen, Hallands Nyheter,
Falkenbergsposten och ett flertal andra tidningar så har koncernen Stampen brett ut sig över
så gott som hela västkusten och även stora delar av Mälardalen (Göteborgs-Posten, u.å.).
I ett tidigt skede, närmare bestämt under mitten av 1800-talet, var tidningen i Bonniers ägo,
ända fram till att tidningen köptes upp av Fredrik Åkerblom år 1873 och samtidigt
omvandlades till ett aktiebolag. Från första starten hade tidningen en liberal framtoning som
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under Åkerbloms tid övergick till att bli mer konservativ. Så småningom förändrades
Göteborgs-Postens politiska hållning i och med ett ägarbyte under början på 1900-talet och
kom att få en mer frisinnad inriktning. Tidningens upplagerekord infann sig år 1959, dagen
efter att Ingemar Johansson blivit världsmästare i boxning, den gavs ut i hela 322 000
exemplar. För cirka två år sedan (2014) så drog koncernen ned på tidningens resurser p.g.a.
ekonomiska problem och upplagan trycktes som två delar istället för tre (ibid.)
6.9.4 Västerbottens-Kuriren
VK som för första gången gavs ut år 1900 är den minsta av de fyra utvalda tidningarna med
en upplaga på 30 800 exemplar per utgivningsdag, och har en räckvidd i så gott som hela
Västerbotten (Västerbottens-Kuriren, u.å.). Tidningen har en frisinnad liberal ställning och
ägs av stiftelsen VK-press, som även är majoritetsägare av konkurrenten Västerbottens
Folkblad. Dock är VKs största konkurrent Norrländska Socialdemokraten, de två
tidningarna har länge utfört en kamp om vem som ska få titulera sig som Norrlands största
dagstidning, i dagsläget är det den sistnämnda.

7 Resultat och analys
Nedan följer kärnan i denna uppsats, nämligen presentation av resultatet med hjälp av
diagram och tabeller, samt en tillhörande analys för att förstå utfallen med hjälp av det
teoretiska ramverket. Kapitlet innehåller fem segment, varje del pekar på ett specifikt utfall
som undersökningen resulterat i. Innan det första resultatet redovisas följer här en kort
jämförelse mellan kvalitets- och populärpress.
Kvalitetsjournalistik som underlag. Undersökningen som ligger till grund för denna
analys baseras som bekant på fyra morgontidningar, vilka innehållsmässigt skiljer sig från
kvällstidningar som t.ex. Aftonbladet och Expressen. Om de senare tidningarna istället hade
figurerat

som

undersökningsobjekt

förmodas

resultatet

ha

blivit

ännu

mer

uppseendeväckande då tabloidtidningarna ligger närmare beteckningen populärpress som i
större utsträckning ägnar sig åt sensationshängiven journalistik (Hadenius, Weibull,
Wadbring, 2011). Av den anledningen finns en essens att uppmärksamma även små
tendenser i resultatet av denna undersökning.
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7.1 Omnämnande av flyktingens härkomst under
nedslagsperioderna
Antal artiklar
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Nedslag

Diagram 1: ”Omnämnande av flyktingens härkomst under nedslagsperioderna”
Totalt utgör samtliga staplar 407 artiklar av 424 som är det totala antalet, vilket innebär att diagrammet
inte redovisar utslaget från 17 artiklar. Dessa 17 artiklar har innehållit variabelvärdena Irak, Afrika, annat
land i Europa samt annat land utanför Europa och redovisas inte p.g.a. det låga antalet artiklar som inte
gav tillräckliga utslag för en analys att bygga på.

Diagrammet tydliggör förhållandet mellan nedslagsperiod och hur många artiklar som
avslöjar flyktingens härkomst. Det tydligaste diagrammet redovisar är dominansen av ett
obefintligt omnämnande av flyktingens härkomst, totalt 292 av 424 artiklar, som kan
omvandlas till 70 procent. Det skedde en enorm ökning från vecka 19 2015 (första nedslaget)
där omnämns inte fick 31, träffar till vecka 5 2016 (fjärde nedslaget) där omnämns inte fick
119 träffar. Som diagrammet visar har dock den generella nyhetsrapporteringen om
flyktingfrågan ökat från första (55 artiklar) till sista (169 artiklar) nedslaget, vilket givetvis är
en faktor som spelar in i förevarande konstaterande. Faktum kvarstår dock att det har skett
en ökning av artiklar där flyktingens härkomst inte omnämns, något som kan kopplas
samman med det geografiska rummet flyktingen befinner sig i (se tabell 1 nedan). I de fall
där flyktingens härkomst omnämns är Syrien mest framträdande, i 54 artiklar av det totala
antalet 424 framkommer det att flyktingen är syrian, det är ca 13 procent, medan Afghanistan
med sina 18 artiklar endast är representerat i 4 procent av fallen.
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Att inte nämnas. Att variabelvärdet omnämns inte ackumulerade i vid utsträckning under
de två senare nedslagen visar att nyhetsrapporteringen med tiden har avidentifierat
flyktingen. Detta kan samspela med medielogiken som förespråkar förenklingar. Det är mer
lättillgängligt att samla alla härkomster under ett och samma ord, än att omnämnda exakta
nationaliteter med tillhörande orsakssamband till flykten. Genom att utesluta omnämnandet
av flyktingens bakgrund och härkomst trappas okunskapen kring de flyende upp. Detta
bidrar till ett bristfälligt informationsunderlag som banar väg för distanstagande och en syn
på dessa människor som okända, vilket i enlighet med Simmels teori skapar den s.k.
främlingen. Simmel beskriver hur samhället tenderar att hålla det som är främmande och
obekant på avstånd. Känslan av att utomstående kan ompröva gamla mönster och vanor kan
leda till ogillande som ofta bottnar i rädsla. En privatperson uppvisar denna känsla när hon
kommer till tals i en nyhetsartikel, GP 6/2-2016, som rapporterar om ett nytt flyktingboende
som ska inrättas. Kvinnan säger:
“-Jag har alltid argumenterat starkt mot alla former av rasistiska kommentarer
men plötsligt befinner jag mig i en situation som är helt ny för mig. Nu när
jag själv är personligt berörd och mina egna barns trygghet är hotad så vattnas
alla mina tidigare argument ur.”
I takt med rädslan som uppstår, bl.a. som ett resultat av mediers hotfulla nyhetstendenser
(Bauman, 2007), försvåras integrationsprocessen då de främlingsdefinierade individerna har
svårt att sammansmälta i en redan inrättad social grupp. Samhällsklyftorna växer och på sikt
skapas en inbillad och en verklig segregation i Sverige som existerar i många huvuden och på
många platser i landet. Såhär uttalar sig en en bostadsrättsförening i Hinsholmen, Göteborg,
i en nyhetsartikel i GP 6/2-2016 angående oro för sexualbrott:
“Vi känner stark oro, för att flyktingarna skall vara fulla med trauma,
krigsskador mentalt. Med tanke på vad flyktingarna kan ha råkat ut för.
Flickorna i föreningen och området är självklart väldigt väldigt oroliga.”
Anders Biel och Tommy Gärling (2012) menar att människor som har en stark anknytning
och identifikation till en särskild grupp har lätt för att infinna sig i en ”vi och de”-känsla i
förhållande till andra grupper. Fenomenet orsakar en drivkraft som går ut på favorisering av
ingruppen (gruppen individen ingår i), medan man stöter bort utgruppen (gruppen individen
inte tillhör). Grupperna som består av främlingar möter ofta motstånd från andra grupper
som till stor del grundas på fördomar och förutfattade meningar. Bristande kunskap som ett
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resultat av en underhållningsinriktad nyhetsrapportering och begränsade erfarenheter är i stor
utsträckning orsaken till dessa ogrundade uppfattningar som med enkelhet görs tillgängliga
via ryktesspridning.
Detta går även i linje med Edward Saids teori om Orientalismen. Västlänningarna betraktar
sig själva som överlägsna i förhållande till östvärlden, med ett förfogande över korrekta regler
och koder. Förevarande vanföreställningar gör att det blir ännu svårare för nyanlända att
passa in i olika samhällsgrupper och bli accepterade eftersom deras uppträdande många
gånger anses vara annorlunda, och på så vis även felaktigt. En avidentifiering av flyktingarna
(som medielogiken banar väg för med en förenklad och polariserad rapporteringsform)
utmynnar i bredare glapp mellan sociala grupper, där den tämligen privilegierade gruppens
överlägsenhet tillåter indirekt och direkt påvisning om andra gruppers underordning. Istället
för att se flyktingen som en resurs som kan bidra med samhällsnytta, appliceras en negativ
syn på flyktingens ankomst som med tiden kommer vara påfrestande för Sveriges välstånd.
Som en reaktion på Anna Kinberg Batras förslag i riksdagen att skärpa asylpolitiken påpekar
en skribent i en analytisk publikation i Sydsvenskan, 9/5-2015:
“Fredagens utspel är ett svar på väljarnas oro att kostnaden för flyktinginvandringen ska gröpa ur välfärden”
Det som påverkar människan. Var människor bor och vilka de umgås med är till stor del
en avgörande faktor när det kommer till vilka upplevelser och vilken kunskap man samlar på
sig. Den uppfattning en människa har om omvärlden är dels ett resultat av budskapen som
massmedierna sänder ut, men även ett resultat av den sociala omgivningen (Biel, Gärling,
2012). Sammankopplat med Garfinkels teori kan slutsatsen framhävas att de sociala koder
och de underförstådda normerna samt värderingarna i samhället eller mellan grupper skapar
en gemenskapskänsla. Vetskapen om att människorna i närheten har likasinnade principer,
perceptioner och moralfilosofi vaggar människan in i en trygghetskänsla. Garfinkels
hypoteser om hur sociala konstellationer kan skapa så starka band att avvikande grupper
utesluts och fördöms är ypperliga tankesätt för att se hur segregation kan te sig 2016 i Sverige.
Socialisationsprocessen skapar en bärande konstruktion för hur ett barn utan förförståelser
eller erfarenheter ska lära sig att leva ett civiliserat liv i vuxen ålder. Personerna som är
närvarande under uppväxten färgar barnets egenskaper, prioriteringar och förhållningssätt
både till trivialiteter och till existentiella angelägenheter. Inom nationens gränser tenderar den
enskilde individens socialisationsprocess att utgå från gemensamma nämnare som
majoriteten av den övriga befolkningens sociala och kulturella ståndpunkter. Flyktingarna
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som kommer till Sverige har ur många aspekter uppfostrats annorlunda och haft andra
förutsättningar och livsstilar. Hur de beter sig i olika situationer liknar i många kontexter inte
hur den infödde svensken skulle agera, värderingar och traditioner skiljer sig i många fall
också. I en krönika (GP, 7/11-2015) skriver skribenten:
“Många känner sig hotade i sin trygghet, och man tillgriper bilder som
islamisering, smittspridning, utplåning av den kristna civilisationen och det
västerländska kulturarvet. De tänker inte på att invandringar i upprepade vågor
alltid har varit en nödvändig stimulans för Sveriges ekonomi och kulturliv”

Precis som Said konstaterar i sin Orientalism-teori argumenterar krönikören för att Sveriges
invånare i många fall ser “de andras” kulturella och religiösa uppfattningar som ett hot mot
“det egna”. En skiljelinje mellan att vi gör rätt och de gör fel, vilket försvårar integrationen
av den främmande flyktingen. Detta är ett exempel på hur gestaltningsteorin spelar ut sin
makt genom att snarare framställa flyktingen som annorlunda och påfrestande, istället för att
faktiskt trycka på det positiva som invandring kan medföra i längden.
Högt upp på agendan. Det allmänna intresset och hänsynen för miljön har visat sig i allt
större grad vara en viktig fråga för befolkningen. Förklaringen ligger i mediers ökade
rapportering om miljöpolitik vilket signalerar ut budskap om vilken samhällsfråga som är
aktuell just nu och bör således uppmärksammas av människor (Biel, Gärling, 2012) På samma
sätt fungerar det gällande flyktingkrisen. Det senaste årets bevakning och frekventa
uppdateringar om krig, terrorism, flyktingmottagande samt asylpolitik har gett flyktingfrågan
oerhört stort medialt utrymme. Under varje nedslagsperiod har dessutom rapporteringen
stegrat, vilket har skjutit flyktingfrågan allt högre upp även på allmänhetens agenda.
Att majoriteten av artiklarna inte nämner var flyktingen kommer ifrån förmodas vara en
bidragande faktor för den inställning som inrättas i svenska samhällen. Synen på dem som
främlingar växer och förstärks. Ytterligare en aspekt rörande denna upptäckt är det
geografiska rummets betydelse för omnämnandet av flyktingens ursprungsland. Under de
två första nedslagsperioderna rapporterar de undersökta tidningarna i första hand om olyckor
på Medelhavet och flyktingarnas väg genom Europa, i dessa artiklar omnämns de flyendes
ursprungsländer i större grad. I samband med att flyktingarna tar sig in i Sverige kan det
konstateras att artiklarna antar en avidentifierande ton. Under vecka 45 och vecka 5 tycks
härkomst och bakgrund falla mellan stolarna i samband med att ljus kastas över andra
angelägenheter.
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Flyktingens
härkomst

Syrien
Afghanistan
Olika nationaliteter
nämns
Ingen nationalitet
nämns

Geografiskt rum som uttrycks i artikeln
I ett land utanför
Europa
8
1
2

I ett land i Europa I Sverige
27
4
5

16
9
15

8

44

226

Tabell 1: ”Flyktingens härkomst i förhållande till det geografiska rummet”.

Tabellen visar i vilken grad artiklarna rapporterar om: 1) flyktingens härkomst och 2) det
geografiska rum som flyktingfrågan utspelar sig i. Dessa aspekter är sammanförda i tabellen
ovan för att tydligt peka på förhållandet mellan variablerna. Här påvisas t.ex. den kraftiga
ökning av artiklar som inte omnämner flyktingens härkomst ju närmare Sverige det
geografiska rummet är. Av totalt 280 artiklar som utspelar sig i Sverige omnämns inte
flyktingens härkomst i 226 fall. Det rör sig om 81 procent. De övriga 54 artiklarna uttrycker
var flyktingen/flyktingarna kommer ifrån, då omnämns främst Syrien - 16 artiklar av 280 där
Sverige är det geografiska rummet. Det geografiska rummet kodas utifrån vilken del av
världen som får ljuset kastat mot sig i en fråga som rör flyktingsituationen. De artiklar som
kodats med ”Omnämns inte” har uteslutit att förtälja flyktingens härkomst. Ett exempel är
en artikel som publicerades i GP 4/11-2015 där det står: ”Löfven vill att Sveriges kommuner
ska dela på svårigheterna och han är glad över flyktingöverenskommelsen som gjordes mellan
regeringen och Allianspartierna. Där slogs bland annat fast att alla kommuner tvingas att ta
emot flyktingar.” Sverige uttrycks explicit och artikeln avslöjar inga härkomster eller
nationaliteter, ”flyktingar” är det enda ordet som beskriver vilka människor det talas om.
En fokuserad nyhetsrapportering. En avslutande aspekt som bottnar i diagrammet ovan
är hur medierna främst fokuserar på Syrien - om en nationalitet nämns. Det kan bero på ISskräcken som spridit sig på global nivå, jihadistterrorister som främst härjar på syrisk mark.
I enlighet med nyhetsvärderingen är det för medierna fördelaktigt att rapportera om
skrämmande och hotfulla nyheter som skapar stor uppmärksamhet. Dock bidrar detta till en
förvrängd bild av hur flyktingsituationen faktiskt ser ut, samt vad som händer i andra länder
där människor också utsätts för hot och våldsamheter. Individer som flytt från Afghanistan
är ett exempel, som i slutet av 2015 stod för det största antalet asylansökningar (artikel i
Sydsvenskan 7/11-2015). I början av 2016 hade antalet syrier som söker asyl minskat med
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43 procent, medan afghaner som sökt asyl ökat med 26 procent, likaså irakiers
asylansökningar ökade med 52 procent och iraniers steg med 47 procent (Migrationsverket,
2016).
Sett ur en gestaltningsteoretisk vinkel är det av praktiska skäl fördelaktigt för redaktioner att
måla upp en bild av verkligheten och sedan förhålla sig till den. Människan klarar inte av
information i överflöd och det blir svårt för mediekonsumenten att sålla och sortera bland
alla händelser om pågående politiska strömningar i världen. Hjärnans kognitiva process är
ämnad att bygga vidare på tidigare erfarenheter och kunskaper, av den anledningen gynnas
båda parter då medierna enbart behöver resurser för ett specifikt område och läsaren blir
införstådd om händelseförloppet. I samband med detta går det dock att ifrågasätta mediernas
huvudsyfte, nämligen att underrätta och informera människan: Om mottagaren bara får se
en del av Mellanöstern kan det leda till en verklighetsuppfattning som bygger på väldigt lösa
premisser.

7.2 Talesperson i olika artikeltyper

Antal artiklar
45
40
Befolkning/Privatpersoner

35

Flyktingar

30

Kommun
25

Ideell organisation

20

Politiker
Skribenten

15

Myndighet
10

Ingen

5
0

Artikeltyp

Diagram 2: ”Talesperson i olika artikeltyper”
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Variabelvärdena personintervju och fakta/statistik uteslöts i diagrammet då de tillsammans endast hade
13 träffar totalt. Vi har även valt att utesluta talespersoner som representerar landsting, polis/militär,
privata företag, talesperson från annat land och övriga, som sammanlagt får komma till tals i 53 artiklar.
Ovanstående variabelvärden har uteslutits då resultatet är för vagt för att dra giltiga slutsatser, vi valde
därför att lämna plats åt mer konkreta resultat. Med tanke på det stora antalet staplar som redovisas i
detta diagram har vi valt att utelämna siffror för respektive stapel. I nedanstående beskrivning framhävs
endast den mest påfallande statistiken.

I nyhetsartiklar får främst politiker uttrycka åsikter, vilket kan avläsas då 40 av 158 artiklar
innehåller politiska talstreck, vilket är 25 procent. I övrigt är detbefolkningen/privatpersoner
och kommuner som främst kommer till tals i nyhetsartiklarna, de utgör tillsammans 24
procent i den kategorin. Av totalt 85 notiser så är det i 44 fall ingen som får komma till tals.
De gröna staplarna är de mest framträdande i diagrammet och visar på hur ofta skribenten
själv får komma till tals i den skriftliga texten. Ledare, debatt, insändare, krönika/kåseri,
reportage och analys utgör tillsammans 33 procent (139 artiklar) av det sammanlagda antalet
artiklar (424 stycken totalt).
Subjektiva uttryck. Sveriges medier ska ha för avsikt att ge en objektiv bild av omvärlden
och det som sker på olika plan i samhället, de ska fungera som befolkningens fönster ut mot
det som vi själva inte kan se och uppfatta med blotta ögat (Strömbäck, 2009). I förhållande
till denna aspekt är det relevant att diskutera det stora antalet artiklar som har ett innehåll
bestående av skribentens egna åsikter, värderingar, tolkningar och analyser. Ur den
synvinkeln kan den mediala bilden av flyktingsituationen anses ha en bristande objektivitet
p.g.a. att artiklarna i hög grad är retoriskt laddade.
Journalisterna ska enligt pressutredningen från 1994 arbeta utifrån tre uppdrag i form av ”[...]
att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i
samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta olika
åsikter komma till tals” (Strömbäck, 2009). När vi förhåller oss till det undersökta materialet
går det att betvivla om publiken verkligen bemöts av den journalistik som beskrivs i citatet
ovan. Det förmodas att det är svårt för publiken att oberoende bilda egna tankar och åsikter
utifrån ett material som redan innehåller skribentens egna ståndpunkter och laddningar
(bortsett från debattartiklar där fler skribenter får belysa ett ämne ur olika synvinklar).
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Journalisternas representation. Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) framhåller även
att det är av betydelse för journalistiken hur väl journalistkåren representerar befolkningen.
Mediernas budskap tenderar att bli vinklade i en viss riktning om nyhetsredaktionerna är för
homogena, med andra ord så är detta faktum avgörande för hur den allmänna opinionen
formas kring en viss fråga. Eftersom mediernas huvuduppgift är att verka som en förstahands
informationskälla är det essentiellt att framhäva både två och tre sidor av aktuella frågor, för
att lämna utrymme till individuella uppfattningar. Det finns även forskning som visar att
journalisters bakgrund tenderar att ha betydelse när det kommer till framställningen av
politiska frågor, på så sätt att grupperna som journalisten i högre grad identifierar sig med
gynnas. Vi kan alltså anta att dessa två faktorer har spelat en väsentlig roll i framställandet av
flyktingfrågan t.ex. kan rapporteringen modifieras beroende på politiska ställningstaganden
och personligt engagemang.
Retorik i pressen. En aspekt som bör vägas in gällande skribentens möjlighet att få sin röst
hörd, är den retoriska synvinkeln. Artikeltyper som ledare, debatt, insändare, krönika och
analys har ett upplägg och berättarformat som till stor del vilar på retoriska plattformar.
Texterna innefattar ofta utsmyckningar, hyperboler, metaforer och andra former av retoriska
knep som är till för att övertyga läsarna, vilket är själva innebörden av begreppet retorik
(Lindstedt, 2013). Tabellen nedan klargör i vilken utsträckning olika artikeltyper använder sig
av retorik i sitt berättande.
Utsmyckningar

Artikeltyp
Nyhetsartikel

Notis

Ledare

Krönika

Ja, frekvent

2

0

27

21

Ja, fåtal

61

1

7

10

Nej

93

84

2

0

Totalt antal

158

85

36

31

Tabell 2 ”Retoriska utsmyckningar i olika artikeltyper”

Tabellen visar fyra olika artikeltyper; nyhetsartikel, notis, ledare samt krönika/kåseri (utvalda
för att de visar tydliga tendenser), samt i vilken omfattning de innehåller retoriska
utsmyckningar. Siffrorna framhäver ett utökat användande av den retoriska verktygslådan
när det kommer till artiklar som är författade av en fristående skribent (kan vara journalist,
men skriver utan krav på objektivitet). Av totalt 36 ledarartiklar innehåller 27 stycken frekvent
användande av retoriska utsmyckningar. Av totalt 31 krönikor/kåseri har 21 artiklar frekvent

33

använt sig av retoriken i sitt berättande. Detta kan ställas mot nyhetsartiklar och notiser som
väldigt sällan frekvent låter artiklar genomsyras av retorikens knep. Värt att uppmärksamma
är dock att nyhetsartiklar, som ska verka för en korrekt och opartisk verklighetsbeskrivning,
ändå använder ett fåtal retoriska uttryck i 61 artiklar av totalt 158 stycken. För att konkretisera
består alltså 39 procent av alla nyhetsartiklar av retoriska dekorationer.
För att exemplifiera ovanstående resultat följer nedan ett citat ur en krönika som publicerades
i DN 7/11-2015 för att visa hur retoriska verktyg kan nyttjas i skrift:
“Verkligheten har så nått ikapp Sverige. Den yttrar sig som en svällande
flyktingström utan ände i sikte, där strömmen som drivved för med sig också
problem vid länge lyckats undertrycka. Snart lär vi därför få uppleva de
förträngda problemens återkomst, en diskussion om antal, kostnader och inte
minst om vem som egentligen är flykting och vem inte.”

Med hjälp av den retoriska verktygslådan tilldelas därmed skribenten en viss inverkan över
publiken, eftersom han/hon ökar chansen att få läsaren i samma tankebanor som skribenten
själv. Författaren bakom texten har alltså alla möjligheter i världen att via kreativa
utsmyckningar och berättande textstycken konstruera bilden av både flyktingen som person
och flyktingsituationen. Även i den reguljära nyhetsrapporteringen finns exempel på hur
retoriken kommer till uttryck. I DN 5/2-2016 publicerades en nyhetsartikel där
Migrationsverkets generaldirektör uttrycker bekymmer i den kritiska boendesituationen för
flyktingar: “Man måste börja bygga. Campingstugorna är slut och marknaden är mättad. Det
är fullt.”
På grund av den rådande medielogiken som bland annat innebär att nyhetsmaterialet
anpassas efter ett särskilt format, försvåras möjligheten ytterligare att ge en nyanserad bild av
samhällsfrågor. Dagens skribenter förväntas anpassa sitt material efter villkor som t.ex.
begränsat utrymme och strama deadlines. Dessa gränser går för det mesta inte att tänja på,
vilket leder till artiklar som enbart visar upp ena sidan av myntet (Hadenius, Weibull,
Wadbring, 2011). I en tid då tidningar inte bara ska informera, utan konkurrera om läsare
också, omvandlas kraven på innehållet. Den dramaturgiska framställningen av världshändelser förespråkas i ett syfte att väcka intresse, något som i hög grad kan appliceras på
exempelvis ledarsidor och debattinlägg. Utan filter som kräver objektivitet och saklighet är
skribenten fri att uttrycka sina partiska åsikter vilket kan påverka mottagaren.
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Kunskapskrävande. Lars Lundsten (2014) berättar i sin artikel ”Klyftan mellan journalistik
och vetenskaplig kunskap” om problematiken med en narrativ nyhetsförmedling. Han
påpekar hur journalistik och vetenskaplig kunskap inte nödvändigtvis går hand i hand. I takt
med att den moderna berättarformen tar allt större plats inom journalistiken, så omvandlas
den rena och skära kunskapen till en berättelse. Mottagaren får således ta del av en narrativ
nyhet, som är konstruerad och modifierad enligt skribentens smak och tycke. Vad som är
epistemologiskt korrekt blir diffust och svårt att urskilja, enligt Lundsten. Som nämnt tidigare
är den dramaturgiska nyhetsförmedlingen tydligare inom den populariserade pressen.
Kvalitetstidningar tenderar att se helheten av samhällsfrågor, föra djupa diskussioner och
bidra till en vidare kunskap och förståelse hos mottagaren. Dock ligger det närmare till hands
för bl.a. krönikörer och insändarskribenter att sprida åsikter och fritt reflektera över globala
samhällsfenomen och komplexa utvecklingstrender som skribenten själv inte alltid har en
reell uppfattning om. På så vis konstrueras en verklighetsbild som ibland är långt ifrån det vi
själva skulle skåda genom vårt fönster om vi kunde.

7.3 Flyktingframställning under nedslagsperioderna
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v.5 2016
169 art. tot.

Tendenserna som utmärker sig i diagrammet ovan är främst hur variabelvärdet belastning
har ökat från andra nedslaget (3 av totalt 53 artiklar) och tredje nedslaget (63 av totalt 147
artiklar). Ett annat tydligt drag är det neutrala perspektivet som skjuter i höjden under den
sista nedslagsperioden med 66 av totalt 169 artiklar, vilket innebär ett medialt utrymme på
39 procent. Variabelvärdet hot stegrade 7 procent mellan tredje och fjärde nedslagsperioden,
endast en artikel av 147 beskrev flyktingen som ett hot under vecka 45 medan antalet steg
till 13 artiklar av 169 under vecka 5. Slutligen går det att avläsa i vilken utsträckning flyktingen
beskrivs som en resurs. Antalet artiklar har varierat under de olika nedslagen, det som är värt
att uppmärksamma är dock att stapeln under sista nedslaget har sjunkit markant. Under vecka
5 2016 var det endast 1 av 169 artiklar som framställde flyktingen som en resurs.
Den neutrala framställningen. I slutet av 2015 och i början av 2016 ökade kraftigt det
mediala utrymmet för nyhetsartiklar och notiser (vecka 32 publicerades sammanslaget 28
stycken, jämfört med vecka 45 då det publicerades 72 stycken). En följdriktig konsekvens
av ett breddat utrymme för nyheter är den objektivitet som eftersträvas i den journalistiska
nyhetsrapporteringen. En saklig och opartisk förmedling av verkligheten åberopar en neutral
framställning av flyktingfrågan i pressen. Strömbäck (2009) förklarar hur medierna uppfyller
dels ett organisatoriskt (strävan efter att sprida information) och ett tekniskt (tillgängliggör
kanalen som informationen ska spridas via) syfte för att nå publiken. På andra sidan av den
mediala vågskålen finns journalistiken, som verkar för att informationen om händelser i
världen ska förmedlas med en stor dos lojalitet gentemot vad som faktiskt är sant, Strömbäck
skriver: ”Medan friktionen är beroende av författaren ska journalistiken handla om
verkligheten bortom journalisternas egna åsikter och värderingar” (2009:139). I takt med den
uppåtgående rapporteringsfrekvensen gällande flyktingfrågan lämnas spår av en vilja att
förmedla en neutral inställning till de hundratusentals människorna som tvingats fly från sina
hem.
Belastnings- och hotframställningen. Trots att den neutrala framställningen av flyktingar
och flyktingfrågan överlag har ökat, kan vi utläsa tendenser som tyder på att flyktingen i allt
högre grad framställs som en belastning, dels i nyhetsartiklar, men även på ledarsidan,
debattinlägg och insändare. Nyhetsredaktionernas etiska och moraliska riktlinjer är ständigt
närvarande i ett försök att uppfylla de innehålls- och formkrav som kvalitetsjournalistiken
bygger på. Samtidigt utsätts redaktionernas normer och värderingar för ett slagkraftigt
motstånd i form av den framväxande medielogiken. I många fall tvingar den förväntade
kunskaps- och verklighetsförankrade nyhetsrapporteringen att omvandlas till dramatiska och
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lättsamma gestaltningar, något som framkommer i artiklar där flyktingen framställs som en
belastning. Ett exempel följer nedan då Sydsvenskan 6/11-2015 rapporterade om ”Löfven
skickar desperata flyktingsignaler”:
”Biståndsorganisationerna varnar för att slakten av utlandshjälpen leder till nöd
i fattiga länder – och fler flyktingar till Europa. Polisen erkänner att man tappat
kontrollen över gränsen. Och svenska folkets förtroende för Löfven rasar.”
Strömbäck och Nord (2004) talar om mediernas symboliska makt att förmedla bilder av
verkligheten som påverkar den enskilda individen och samhället. Bilderna upprättar en
förståelseram för världens alla företeelser och händelser i linje med den verklighet som
medierna konstruerar. Under vecka 45 2016 (tredje nedslagsperioden) nådde
belastningsframställningen av flyktingen sin peak, för att två månader senare under sista
nedslaget minska en aning, och istället ge utrymme till att beskriva flyktingströmmen som ett
hot. Förklaringen kan bottna i statistiken om antal asylsökningar som Migrationsverket
sammanställer, där det går att avläsa hur den största massan personer (ca 75 000) sökte asyl
i Sverige under månaderna oktober och november år 2015 (Migrationsverket, 2015).
Det kritiska läget. Svensk migrations- och invandringspolitik har generellt genom åren varit
väldigt generös i jämförelse med många andra Europeiska och utomeuropeiska länder. Trots
lagregleringar i samband med ökad invandring (se ”Flyktingar på Sveriges tröskel”) har
politiker fasthållit att människans rättigheter och värde, oavsett nationstillhörighet, ska
prioriteras i det politiska beslutsfattandet. ”Ett välmående och solidariskt samhälle, där
jämlikhet och jämställdhet råder, där klassklyftor motverkas är ett samhälle att vara stolt
över” deklarerade statsminister Stefan Löfven under regeringsförklaringen i september 2015
(SVT, 2015). Men enligt mediernas rapportering om verkligheten några månader senare så
har stoltheten övergått i ett mer kritiskt tillstånd, där ett varmt välkomnande av flyktingar
även innebär ett ansträngt ekonomiskt och politiskt ansvar. ” –Om alla länder i Europa tog
emot på samma sätt hade belastningen på Sverige minskat. Den principen gäller givetvis
inom Sveriges gränser också” yttrar sig David Wittlock (Sydsvenskan, 2015-11-05) under ett
kommunfullmäktigemöte i Staffanstorp.
Medierna vandrar följaktligen från att framhäva en kontrollerad synvinkel på flyktingfrågan,
till att med tiden övergå till ett mer kritiskt perspektiv. I samband med detta bör det nämnas
att i de artiklar där flyktingen framställs som en belastning är den tidsmässiga laddningen
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akut, brådskande eller framåtblickande, vilket adderar ett tidsmässigt kärvt perspektiv på det
redan kritiska förhållandet.
Framställning
av flykting

Tidsmässig laddning
Akut

Brådskande

Kontrollerad

Lugnande

Ingen

2

Framåtblickande
28

Offer/Nödställda

12

16

8

Resurs

0

2

2

1

11

4

Belastning/Hot

35

30

7

2

36

11

Neutral

1

12

7

4

51
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Tabell 3: ”Flyktingframställning i förhållande till tidsmässig laddning”
I tabellen redovisas 362 artiklar av totalt 424 stycken. De 62 artiklar som inte är med har fallit under
framställningskategorierna: hotade och kriminell samt tidskategorierna: försent, hoppfull och historik.
Dessa 62 artiklar är jämnt fördelade främst på de uteblivna variabelvärdena och gav inget utslag värt att
ta fasta på.

Tabellen visar förhållandet mellan hur flyktingen framställs och den tidsmässiga laddningen
som uttrycks i artikeln. Siffrorna visar att när flyktingen framställs som belastning/hot är den
tidsmässiga laddningen i större utsträckning akut (35 artiklar) eller brådskande (30 artiklar).
När flyktingen framställs som ett offer/nödställd är den tidsmässiga laddningen akut i 12
artiklar och brådskande i 16 artiklar, vilket är betydligt lägre än det förstnämnda. Tabellen
visar också hur flyktingen väldigt sällan framställs som en resurs, av det totala antalet 424
artiklar omnämns flyktingen enbart som en resurs i 23 artiklar, som innebär drygt 5 procent.
Den tidsmässiga laddningen är främst framåtblickande gällande resursframställningen (11
artiklar). Avslutningsvis tyder tabellen på att både framställningen av flyktingen och den
tidsmässiga laddningen i många artiklar är neutral. Ett exempel på en artikel där den
tidsmässiga laddningen är akut och flyktingen framställs som en belastning är följande som
publicerades i DN 6/11-2015: ”På torsdagen hördes ett nytt nödrop från Migrationsverket:
‘Boendesituationen nu akut’, löd rubriken i ett pressmeddelande. Kvällen dessförinnan hade
situationen ställts på sin spets” (våra understrykningar). ”Nödrop” och ”akut” nämns explicit
i texten, att kommunerna inte har tillräckligt med sovplatser för flyktingarna betyder att
resurserna börjar sina. En tydlig indikation på att flyktingsituationen belastar Sverige.
Mediernas bild av verkligheten må stämma överens med det som faktiskt sker inom den
politiska sfären – fler flyktingar innebär givetvis mer ansvar och större ekonomiskt stöd från
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regeringens budget. Men någonstans på vägen naggas även kanterna på den tidigare,
ödmjuka, synen på flyktingar. I allt mindre utsträckning framställer medierna flyktingen som
en människa med rättigheter som flyr sina liv från misär och katastrofer för att lämna plats
åt andra sakfrågor som indirekt sätter en helt annan prägel på flyktingens ankomst (se
diagram 5 och tabell 3 “Primärtema under nedslagsprioderna”).
Undertonen att ”de” kommer till Sverige och belastar ”våra” kommuner, ”vårt” välstånd och
”vår” boendesituation blir allt mer framträdande på den mediala pressarenan. I GP 7/2-2016
uttryckts en ängslan för hur Sveriges instanser och myndigheter ska klara av
flyktingsituationen: “-För att kunna ta emot så pass många måste vi vara förberedda med
vård, skola och ordentliga boenden. Det är också ett säkerhetsproblem. Folk är rädda för vad
som kan hända.” Ytterligare ett exempel från en ledarsida i DN 7/2-2016 beskriver den oro
och rädsla som underbygger vilka “vi” är, och perceptionen av vilka “de” är:
"Tycker inte de flesta svenskar att politikerna har ett särskilt ansvar gentemot dem
som redan finns i landet? Är det i så fall inte ett perspektiv som kommit bort i
debatten, som mest handlat om hur vi ska hjälpa andra? Frågan sätter fingret på
flyktingdebattens ömma punkt. Hur mycket ska politikerna sätta Sveriges intresse
i första rummet? Eller: Hur ska skatteuppbörden, som inramas av gränser, räcka
till en befolkning som hela tiden fylls på?”
Avståndstagande välkomnande. Fenomenet hur civilisationer (i detta fall Sveriges
befolkning/kommuninvånare) förändrar tillstånd i samband med att nya grupper (i detta fall
flyktingar) ansluter sig till den förklaras av sociologen Norbert Elias (2010). Hans teori går i
mångt och mycket hand i hand med Edward Saids ”Orientalism”, de båda talar för att
grupper/samhällen/länder med kapitalrikedom har makt att definiera det goda och det rätta,
och därigenom även makt att förkasta de som inte lever upp till förväntningarna. I
argumentationen för hur medierna med sin belastnings- och hotframställning kan ha en
negativ inverkan på integrationen passar dock Elias utgångspunkt bättre, då den behandlar
just förhållandet mellan ”outsiders” och ”etablerade” i ett fysiskt möte.
Författaren deklarerar för hur etablerade grupper strävar efter att upprätthålla och bibehålla
gruppens identitet, som i hierarkin klassas som överlägsen. I ett försök att hävda sig på den
utför de högt stående grupperna en moralisk klyvning som i motsats till den egna gruppen
beskriver de underlägsna grupperna som oberäkneliga och odisciplinerade. Outsiders
förmodas enbart vara i behov av tillfällig tillfredställelse och har inte samma förutsättningar
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för att figurera på ett godtyckligt sätt i samhället. En emotionell vägg skapas mellan
grupperna och distansen ökar i takt med att förståelsen minskar. Elias påpekar också hur
outsiders inte har individuella egenskaper eller karaktärsdrag, d.v.s. människan i sig definierar
inte gruppen, utan medlemskapet i gruppen bestämmer hur den kollektivt ska uppfattas.
Det är alltså inte enbart nationell migrationslagstiftning, Migrationsverkets asylriktlinjer eller
kommunens strukturella planer som påverkar hur väl de nyanlända integreras i samhället. De
etablerade grupperingarnas värderingar och antaganden förmodas utestänga den
gruppöverskridande gemenskapskänslan i syfte att skydda sin egen position. En
flyktingsituation som i medier tenderar att framstå som en belastning tappar i samma veva
sitt resursvärde. I samband med att medier polariserar, intensifierar och konfliktinriktar
nyheter i linje med medielogiken, påverkas människans perceptioner av den främmande
flyktingen. Således möts dessa människor, som vi endast känner vid namn ”flyktingar”, av
inställningen att de föga troligt kommer vara en bidragande faktor till den välfärdsnation som
”vi” har byggt upp.

7.4 Aktör som förväntas ta ansvar
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Nedslag v.5 2016

Nedslag

Variabelvärdena som har uteslutits är: politiska partierna i Sveriges riksstad, enskilde individen,
landsting, privata företag/aktörer, ideella organisationer, polis/militär och övriga länder. Dessa
redovisas inte i diagrammet på grund av för få träffar (92 träffar jämt fördelade på kategorierna av totalt
424 artiklar) som inte gav något utslag värt att ta fasta på.

Diagrammet visar hur regeringen fått utökat ansvar under den tredje och fjärde
nedslagsperioden. Den mest radikala skillnaden blottläggs mellan andra och tredje perioden,
då ansvarsnivån ökar från strax under 8 procent (4 artiklar av totalt 53) till 27 procent (39
artiklar av totalt 147). Även kommunen framställs som ansvariga i flyktingfrågan, främst
under vecka 45 och 5 där de står till svars i 10 procent av fallen för respektive vecka. Det är
en relativt marginell skillnad gällande artiklar där ingen pekas ut som ansvarstagande, dock
avslöjar diagrammet att journalistiken förändras under de senare nedslagsperioderna där
artiklarna hellre framhåller någon som ansvarig än ingen alls. Slutligen går det att konstatera
hur tidningarna lyfter fram kriminella/organiserade grupper som ansvariga aktörer i var
tionde artikel, främst under den sista nedslagsperioden.
Det kontrollerade läget. För att förstå utslagen som diagrammet visar är det fördelaktigt
att ha en överblick på det reella läget i Sverige under övergångsperioden mellan andra och
tredje nedslagsperioden. Under månaderna maj och augusti år 2015 (som påbörjas med vecka
19 respektive vecka 32) hade flyktingarna inte nått Sveriges gräns i samma utsträckning som
under årets sista månader. I maj förra året var det t.o.m. ett tusen färre asylsökningar än år
2014. Sedan ökade asylsökningarna successivt och i augusti hade siffran överstigit 11 700, en
ökning på ca tre tusen från 2014. Precis innan den radikala ökningen av flyktingar som
passerade Sveriges gräns, var det ingen specifik instans, myndighet eller aktör som hölls som
ansvarig i flyktingfrågan. Den relativt magra nyhetsrapporteringen under vecka 19 utgjordes
av olyckor och flyktvägar på Medelhavet, flyktingens önskan om att ta sig in i EU samt
rapportering från/om det krigsdrabbade Syrien. Under denna tid framställdes flyktingen
främst som ett offer (se diagram 1), ofta i samband med drunkningsolyckor eller beväpnade
truppers intrång i städer, som tvingade individen att fly. Två intressanta slutsatser går att dra
utifrån konstaterandet ovan: 1) under maj och augusti 2015, då antalet flyktingar till Sverige
fortfarande var under kontroll, låg det närmare till hands att beskriva den faktiska misär som
flyktingen upplevde, vilket empatiskt resulterade i en offersyn gällande människorna på flykt,
2) ju längre bort flyktingen är, desto säkrare går svenska instanser, myndigheter och aktörer
från ansvarskrav.
Som övergick till flyktingkris. Vecka 45, första veckan i november 2015, utvisar
diagrammet en helt annan aspekt av ansvarsfördelningen. Under denna vecka var det en
kraftig ökning av antalet asylsökningar i Sverige, siffran steg över 36 000, jämfört med 2014
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där antalet låg omkring 6000. Tidningarna rapporterade frekvent om flyktingfrågan som vid
det här laget toppade den politiska agendan. Flyktingmottagandet var det återkommande
debattämnet, politiska partier ställdes emot varandra för att argumentera om respektive partis
ställningstaganden och hur Sverige på bästa sätt ska hantera flyktingsituationen. Regering,
myndigheter, polis, landsting och kommuner uppmanades till gemensamma prioriteringar i
denna tid av stora prövningar för nationen.
Regeringens ansvar tydliggörs om inte explicit...
“Mätningen visar också att väljarna är missnöjda med regeringens hantering
av flyktingfrågan. Nära hälften av de tillfrågade tycker att regeringen gör ett
dåligt jobb. En regering, i synnerhet en bräcklig minoritetsregering, behöver
folkligt stöd för sin politik när den står inför att be människor att göra
uppoffringar och öppna sina hjärtan”. Nyhetsartikel, DN, 7/11-2015

… så mellan raderna i nyhetsrapporteringen:

“Självaste Stefan Löfven har gjort det klart med ord som han bara för några
veckor sedan inte skulle ha tagit i sin mun. Sveriges flyktingpolitik har kommit
till vägs ände” Krönika, DN, 7/11-2015
Eftersom ett ökat antal flyktingar innebär stora kostnader för landet, är det regeringens
ansvar att finna finansiella lösningar för detta mottagande. I mitten av november
överlämnades en ändringsbudget till riksdagen från regeringen på 11 miljarder kronor, främst
med ambitionen att ge kommuner ekonomiskt stöd (Regeringskansliet, 2015). I samband
med detta uppmärksammades en ny lag (den trädde i kraft 2016-03-01) som skulle göra
kommuner skyldiga att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd. I många artiklar ligger dessa
företeelser till grund för ansvarsfördelningen som uttrycks i tidningarna; regeringen och
riksdagen i sin beslutsfattande position och Sveriges kommuner som tvingas samordna
resurser för att ordna akutboenden. Under denna period fick läsaren även ta del av oroliga
och rädda föräldrars åsikter om att flyktingar ska flytta in, antingen i närheten av den egna
bostaden, eller t.ex. i gymnastiksalen på barnets skola. I GP den 7/11-2015, gav en
nyhetsartikel uttryck för just detta förhållande mellan kommunens ansvar och invånarnas
missnöje:
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“I torsdags fick idrottshallen på en grundskola i Mölndal hastigt i ordningsställas
som transitboende för att kunna ta emot mellan 20 och 30 flyktingbarn. [...]
Några föräldrar har hört av sig [sic!] GP och uttryckt sin oro för sina barns
säkerhet. [...] - Vi har en förälder som har bytt skola för sina två barn på grund
av det här, säger hen. [rektorn på skolan]”

2016 och motstånd. Under sista nedslagsperioden i början av februari 2016 ökar stapeln
som redogör för hur ansvaret läggs på kriminella/organiserade grupper. I många artiklar
framkom det hur olika grupper gör motstånd mot flyktingmottagandet med otillåtna medel.
Bl.a. skrevs det om rättspåföljden för de huliganer som tillsammans med Nazistiska Svenska
motståndsrörelsen gav sig ut på gatorna veckan innan för att ge sig på ensamkommande
flyktingar, samt planerade och utförda asylbränder.
Rädslan för det osynliga. Den polske sociologen Zygmunt Bauman (2007) menar att
känslan av otrygghet och ovisshet bidrar till paniken och rädslan som uppkommer hos
grupper och individer i mötet med något okänt. ”Mörkret är inte rädslans orsak, men det är
ovisshetens och därmed rädslans naturliga miljö” (2007:8) skriver Bauman i ett försök att
förklara hur människan skräms av saker utom hennes kontroll och kunskap. Den otrygghet
som detta medför gör att motstånd och försvarsinstinkter väcks utan att en egentlig, legitim
anledning ens existerar. Bara det faktum att medier använder ordet “flyktingkatastrof” och
“flyktingkris” skapar ett muller av fruktan för vad denna “katastrof” kan komma att innebära
för den enskilda individen. Detta trots att individen i många fall aldrig själv har verklig
erfarenhet av flyktingarna eller känt en effekt av den omprioriterade resursfördelningen. Ord
skapar bilder som sprids via mediekanaler och bygger upp människans verklighet. Även fast
den många gånger är långt ifrån den verklighet som människan själv upplevt.
Dessutom beskriver Bauman hur människan faller ner i en grop av misstanke mot andra
människor i takt med att rädslan breder ut sig. Opålitlighet och lömskhet råder även i relation
till människor som befinner sig i den faktiska bekantskapskretsen. Det är därmed en genväg
att beskylla och anklaga det okända för rädslan som uppstår. Rädslan som kan kopplas till
denna undersöknings syfte handlar om att den sociala positionen utmanas.
För att knyta samman säcken med hur rädslan är sammanlänkat med ansvarsområdet kan vi
beskriva det såhär: Flyktingarna framställs som en belastning i medierna, och kommunerna
där invånarna bor befinner sig i ett kritiskt nödläge där boenden för de nyanlända måste
ordnas, där befolkningen uppmanas att ha överseende, där skolorna och vården får
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blixtanställa ny personal för att kunna hantera den stora strömmen av barn samt att stora
delar av budgeten måste ansättas på flyktingmottagandet. Kommuninvånare tenderar att se
detta som negativt, då allt ”det egna” stramas åt för att omhänderta ”de andra”. Rädslan för
att den sociala ordningen ska ruckas infinner sig, och närmaste syndabocken att beskylla för
tillståndet är den avidentifierade flyktingen.

7.5 Primärteman under nedslagsperioderna
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Diagram 5: ”Primärteman under nedslagsperioderna”
De variabelvärden som inte redovisas i diagrammet är religion/kultur, vård/omsorg, arbete,
skolväsendet, rättsväsendet, försvarsmakt, brott av flykting, olyckor, krig/terrorism, illegal invandring,
avvisnings- och utvisningsärenden, integration, segregation, övrig/allmän politik och övrigt. Dessa
kategorier ingår i totalt 149 artiklar (av totalt 424), men de är jämt utfördelade och ger inga utmärkande
resultat, vilket har lett till att de har uteslutits från diagrammet för att ge en tydligare överblick av andra
trender.

Det primärtema som tydligast framkommer är flyktingmottagande som mellan andra och
tredje nedslaget ökar från 6 till 24 procent av respektive nedslags totala antal artiklar.
Boendeaspekten har också befunnit sig högt upp på nyhetsagendan, av totalt 424 artiklar har
12 procent haft boende i fokus, främst under tredje och sista nedslaget. I slutet av 2015 och
i början av 2016 trädde migration- och asylpolitiken samt internationella frågor/bistånd allt
högre upp på nyhetsagendan. Nationsgränser stegrade under det sista nedslaget och kom att

44

utgöra 7 procent av nyhetsrapporteringen. Avslutningsvis kastar vi sken över ekonomin som
har gått från att vara en obefintlig rapporteringsprioritering till att under de två sista
nedslagsperioderna uppmärksammas i 6 procent av de kodade artiklarna.
Kunskapens skamfilade kanter. I tidsskriften Journalism Studies har Hopmann, Karlsson
och Strömbäck (2012) fått en artikel publicerad inom ämnesområdet nyhetsvärdering och
nyhetsurval. Författarna deklarerar hur svenska journalisters åsikter gällande vad som bör bli
en nyhet inte alltid går i linje med vad som faktiskt blir en nyhet. Journalisterna vill delge
publiken kunskapsnyttig information som bidrar till en ökad förståelse för samhälleliga
problem och incidenter. Den strukturella urvalsprocessen bottnar snarare i ambitionen att
skapa sensationella nyheter med ett högt underhållningsvärde (i linje med medielogiken). De
nyheterna som publiceras ska helst innehålla kända personer, vara unik (i alla fall bidra med
en unik vinkling) för den specifika nyhetsredaktionen samt innehålla konflikter eller kritik av
olika slag. Det finns dock en faktor som överensstämmer med journalisternas åsikter och
den reella urvalsprocessen och det är att nyheter i största grad ska intressera så många
människor som möjligt och nå ut till den breda målgruppen. Men i diskussionen hur intresset
ska väckas tycks åsikterna gå åt olika håll när normativa kriterier brottas med kommersiella
intentioner. Nyheter med kunskapskaraktär tenderar att tonas ned i skuggan av
underhållningsvärdet.
Utbrett flyktingmottagande. I diagrammet ovan tydliggörs hur flyktingmottagandet fått ta
stor plats i nyhetsrapporteringen som rör flyktingfrågan. Den generella rapporteringen om
flyktingfrågan har markant ökat under de två senaste nedslagen, med anledning av det
utbredda flyktingmottagandet som legat på Sveriges bord under slutet av 2015 och i början
av 2016. Under det första nedslaget utspelade sig flyktingfrågan i 30 av 55 fall i Sverige för
att under det sista nedslaget utspela sig i 110 av 169 fall i Sverige.
Både som primär- och sekundärtema (diagrammet visar enbart de teman som är primära)
ligger bostad och flyktingmottagandet som huvudämne under tredje och sista nedslaget. I
enlighet med urvalsprocessen är det givetvis intressant för den svenska medborgaren att bli
upplyst om konflikter och krig i världen – som leder till massflykt – som söker sig till Europa
– som tar sig till Sverige – som fördelar nyanlända i kommunerna. Den geografiska närheten
gör att intresseflaggan höjs hos publiken. Denna närhet är en av nyhetsvärderingens
grundstommar, tillsammans med bland annat avvikande, konsekvensfyllda, negativa
händelser samt händelser som kan följas under en längre tid där inflytelserika människor
involveras (Strömbäck, 2009).
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Bostadsproblem. Att en nyhet gagnas av att vara negativ kan förenas med det faktum att
flyktingen främst beskrivs som en belastning i artiklarna. Denna belastning kommer till
uttryck i många differentierade sammanhang, men framför allt i samband med bostäder som
akut måste ordnas till de nyanlända. Denna boendeprocess beskrivs ofta ur en ekonomisk
synvinkel, flyktingmottagandet kostar pengar, vilket är en av anledningarna till att
ekonomipelaren har stigit under de två sista nedslagsperioderna. Den ekonomiska biten yttras
även i rapporterandet av regeringens ändringsförslag i budgeten, som ämnar att avsätta flera
miljarder för att underlätta arbetet för myndigheter och kommuner i den rådande
flyktingfrågan. DN skrev om företeelsen i en nyhetsartikel 5/2-2016:
“Verkets kostnader för migrationspolitiken bedöms hamna på nästan sextio
miljarder kronor 2016. Regeringen kommer i så fall att få skjuta till nästan trettio
miljarder kronor jämfört med anslaget i budgetpropositionen. Pengar som lånas
upp och tas från biståndet. Ett stort problem är bristen på boende.”

Vi fortsätter med att granska primärteman och placerar nyhetsämnet i förhållande till
gestaltningen av flyktingen. Tabellen nedan redogör för denna relation:

Primärtema i
artiklarna

Framställning av flyktingen

Primärtemats totala
antal artiklar

Nödställda/Offer
Boende
4
Flyktingmottaggande 11
Migration
4
Internationella
16
frågor/bistånd
Asylpolitik
3
Ekonomi
2

Belastning/Hot
23
34
11
2

Neutral
19
12
18
3

49
62
35
21

16
11

6
6

29
19

Nationsgränser
Flykt

8
1

4
1

17
20

5
17

Tabell 4: ”Flyktingframställning i förhållande till primärtema”
I tabellen adderas hur framställningen av flyktingen ser ut i förhållande till de vanligaste förekommande
primärtemana (se diagram ovan). Här visas enbart de tydligaste trenderna, vilket innebär att en del
variabler uteslutits p.g.a. för vagt underlag för att bygga en analys på. Uteslutna framställningskategorier
är: resurs, hotade och kriminell. Dessa tre framställningar har enbart förekommit i 18 artiklar, utspritt
över de vanligaste temana.
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Tabellen redovisar hur framställningen av flyktingen ser ut i förhållande till vilket tema som
lyfts fram i artikeln. Flyktingen framställs som offer/nödställd i större utsträckning än
belastning/hot när det kommer till frågor rörande internationella frågor/bistånd och flykt.
En marginell skillnad råder i flyktingframställningen när artikelns primärtema är
nationsgränser och migration. Flyktingen framställs främst som belastning/hot i frågor som
rör ekonomi (58 procent), flyktingmottagande (55 procent), asylpolitik (55 procent) och
boende (47 procent). Den neutrala framställningen av flyktingen uttrycks främst i artiklar
rörande migrationsfrågor.
Vår kvantitativa undersökning ger således svar på dels vilket primärtema som är dominerade
på nyhetsagendan under nedslagsperioderna. Vi vet via statistik från Migrationsverket att
flest flyktingar ansökte om asyl under oktober-november och kan därför dra slutsatser om
vilka teman som prioriteras i samband med det utökade flyktingmottagandet. Tabellen som
precis presenterats ger även svar på hur flyktingen går från att framställas som
offer/nödställd till att snarare beskrivas som en belastning/hot, detta många gånger i
samband med primärtemat som artikeln fokuserar på. Sammanfattningsvis går det att
konstatera att ju närmare flyktingen är Sveriges gränser, desto mer koncentrerad blir
nyhetsrapporteringen om vad som händer inom Sveriges gränser och i samma veva beskrivs
flyktingen främst som hot/belastning. Nedan följer några utdrag från artiklar som tydliggör
hur flyktingen under de två första nedslagsperioderna framställs som ett offer/nödställda,
för att sedan i större utsträckning framställas som en belastning/hot, detta i förhållande till
det ämne som prioriteras på redaktionerna:
Första nedslagsperioden. GP, 7/5-2015, nyhetsartikel.
Kodat som: Internationella frågor/bistånd. Offer.
”Konflikter och våld i bland annat Irak och Syrien har lett till att rekordmånga
personer är på flykt i sina hemländer. Minst 38 miljoner människor är
internflyktingar i dag. […] - Detta är de värsta siffrorna för påtvingad förflyttning
under en hel generation. Det signalerar vårt fullständiga misslyckande att skydda
oskyldiga civila, säger Jan Egeland vid norska Flyktninghjelpen, som driver IDMC.”
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Andra nedslagsperioden. DN, 9/8-2015, reportage.
Kodat som: Flykt. Nödställda.
”- Help us! Räddningsarbetarna glider upp bredvid den nödsatta båten och börjar kasta
över orangea flytvästar. - Vi har så det räcker åt alla! Sitt ned! Några av migranterna
reser sig för att försöka nå västarna som flyger över deras huvuden. Men det är så trångt
att minsta rörelse kan destabilisera båten. - Sitt ned! Sitt ned! ryter räddningsarbetarna.
En av migranterna fyller i: "Ta det lugnt, sitt ned, för guds skull. " Ett rep slängs över
och händer håller krampaktigt i det, för att båtarna inte ska driva isär. Blickarna är
stressade och rädda. En pojke i yngre tonåren ser vädjande på mig, som om han inte
vill att vi ska lämna honom igen. Han håller fast vår båt med knogar som vitnar.”

Tredje nedslagsperioden. Sydsvenskan, 7/11-2015, analys
Kodat som: Flyktingmottagande. Belastning.
”Fler svenskar vill att Sverige tar emot färre flyktingar, visar en undersökning som
opinionsinstitutet Ipsos har gjort på uppdrag av Dagens Nyheter. Fyra av tio tillfrågade
vill minska flyktingmottagandet, jämfört med tre av tio i september. Andelen som vill
ta emot fler flyktingar har på samma tid minskat från 44 till 26 procent.”

Fjärde nedslaget. Västerbottens-kuriren, 6/2-2015, insändare.
Kodat som: Boende. Hot.
”Detta boende tillsammans med kyrkans boende för tiggare ligger bredvid
Backenskolan där det så klart rör sig massa barn. Vem är ansvarig för om något händer?
Asylboendet har dessutom ansökt om att ta dit ytterligare 100–150 flyktingar! Är
Balticgruppen så desperata att hyra ut lokaler att man helt ignorerar
”ortsbefolkningen”? Finns det inte en politiker kvar med sunt förnuft som kan sätta
stopp för vansinnet?
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Sociala samhällskonstruktioner. Konflikten som, i linje med nyhetsvärderingen, gärna
ska framträda i artiklarna ser vi tydliga tecken på under nedslagsperioderna. Bl.a. rapporteras
det om privata företag eller aktörer som frivilligt lånar ut sina lokaler till skyhöga priser för
att tjäna en kosing under kaoset.
“Den akuta bristen på boenden har gjort att kommunen även fått acceptera betydligt
dyrare lösningar [...] finns exempel på boenden som kostar upp till 5 000-7 000
kronor per barn och dygn [...] Eftersom behoven går i vågor och kommunerna just
nu måste ta tag på många platser väldigt snabbt, dyker det även upp riskkapitalister
som satsar på boenden för flyktingbarn” Nyhetsartikel, GP, 6/8-2015
“När

tusentals människor engagerar sig ideellt för flyktingar är det ett hån att låta

skattepengar hamna hos Bert Karlsson eller på storbolagskonton i skatteparadis. I
krislägen är privata profitörer det som behövs minst.” Debatt, GP, 8/11-2015
Det skapar även en kontrast, en polarisering, mellan de resurssvaga och de resursstarka där
maktförhållandet stagneras och den sociala ställningen bekräftas. Georg Simmel förklarar det
i sin teori om hur den fattige ingår i ett outtalat livsmönster, där denne aldrig får tillräckligt
med kapital för att komma upp till den nivån där ”bidragsgivarna” befinner sig (i detta fall
personerna som lånar ut sina bostäder för oförskämda summor). Han skriver ”Att ta från de
rika och ge till de fattiga handlar inte om att skapa jämlikhet, eftersom den fattige enbart får
tillräckligt för att överleva. På så sätt upprätthålls och befästs de sociala skillnaderna mellan
de rika och de fattiga i samhället” (2014:82). Publiken, som tar del av artiklar av liknande slag,
förmodas finna det olämpligt och omoraliskt av personerna som försöker hitta kryphål för
ekonomisk egenvinning i en kärv tid. Parallellt sker dock identifieringprocessen som mynnar
ut i att majoriteten av läsarna associerar sin livsstil i större grad med de som försöker tjäna
en hacka på flyktingkrisen, än med flyktingen själv. Således har det även här skapats ett ”vi”
med möjligheter, och ett ”de” i behov av vår hjälp.
Den hotfulla framtoningen. Slutligen för vi fokus mot det faktum att variabelvärdet
”Nationsgränser” har stigit i antal under den senare nedslagsperioden. De politiska
diskussionerna som härjade i slutet av 2015 och in på 2016 gällande stängning av
Öresundsbron samt identitetskontrollerna som trädde i kraft i början av 2016 är anledningen
till att nationsgränserna har varit en mittpunkt i allt fler artiklar. I en debattartikel i
Sydsvenskan, 6/2 2016, uttalar sig inrikesminister Anders Ygeman:
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“ID-kontrollerna ska vara kvar så länge de behövs och med Migrationsverkets
färska prognos på 140 000 asylsökande i år kan det vara länge. [...] så länge
flyktingarna vill komma är dörren stängd.”

Återigen går det att hitta förklaringar till denna rapporteringstrend i nyhetsvärderingen, som
prioriterar konsekvensfyllda händelser. När regeringen gick ut med informationen om att
eventuellt stänga av Öresundsbron blev det kalabalik med efterföljande kritik, som kom både
från privatpersoner, politiska talesmän och andra länder. Denna avstängning skulle medföra
negativa påföljder för såväl flyktingen som privatpersoner som pendlar mellan SverigeDanmark. Detta är även en av anledningarna till varför regeringen fick så oerhört mycket
kritik riktat mot sig under tredje och sista nedslaget (ett resultat av undersökningen som ej
redovisas i denna uppsats). I tidningarna klargjorde regeringen hur Sverige inte längre kan
garantera tak över huvudet eller mat i magen för asylsökande, ”Gränsen för Sverige är nådd”
sa migrationsminister Morgan Johansson (S) i en intervju i DN 5/11 2015. Den
dramatiserade rubriksättningen bidrar till människans rädsla och oro. Samtidigt talar
nationalistiska aktörer och partier om en ”total systemkollaps” (Avpixlat, 2016). De hotfulla
nyheterna vinner inte bara läsare, utan förmodas även påskynda motståndet och
segregationen.

8 Sammanfattning
Avsnittet som följer sammanfattar resultat- och analysdelen för att påvisa de tydligaste dragen
och trenderna i nyhetsrapporteringen rörande flyktingfrågan. Nedan konkretiseras även
slutsatser i avseendet att paketera upptäckter och insikter som undersökningen har bidragit
till. Det efterföljande kapitlet binder ihop säcken genom att återkoppla till det inledande
kapitlet för att sedan sätta punkt för denna uppsats.
Denna sammanfattning ger läsaren uttryckliga svar på frågeställningarna som denna studie
verkat för att ge svar på:
1) Hur har rapporteringen om flyktingsituationen förändrats under det senaste året i
Sydsvenskan, GP, DN och VK?
2) På vilket sätt gestaltas flyktingen i nyhetsrapporteringen under de fyra nedslagen?
3) Vilka faktorer, inom ramen för tidningarnas form och innehåll, kan vara en bidragande
orsak till det existerande hotsamhället?
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8.1 Ett förändrat omnämnande leder till avidentifiering
Resultatet ger tydliga indikationer på hur flyktingens härkomst väldigt sällan framkommer i
artiklarna, i 70 procent av fallen uteblir nationstillhörigheten. I artiklarna där flyktingens
härkomst blottas är det främst Syrien som tar plats, med 13 procent utrymme. Afghanistan
är endast representerat i 4 procent av det totala antalet artiklar på 424 stycken. Detta innebär
att människorna på flykt oftast blir kategoriserade och sammanstrålade bakom ord som
flykting, asylsökande, migrant eller ensamkommande barn - avsett bakgrund, erfarenheter
eller ursprung. Detta resulterar i okunskap om människorna som tvingas fly sina hem på
grund av krig och terrorism. Informationsbristen lägger grunden för ett distanstagande, som
bottnar i en vilja att hålla det främmande på avstånd. Simmel argumenterar för att
”främlingen” konstrueras i glappen mellan det kända och det okända. I tidningar publiceras
artiklar där kommuninvånare uttrycker sin rädsla och oro för att ”de” kommer ”hit” och
omprövar redan existerande sociala konstruktioner och vanemönster.
Rädslan som infinner sig för det nya och obekanta försvårar integrationsprocessen då sociala
grupper har svårt för relationsbyggen som inte naturligt smälter in i de inrättade normerna,
värderingarna och handlingssätten. Detta fenomen resulterar i en favorisering, där
personerna som tillhör ingruppen (i det här fallet t.ex. en kommun eller en förening) stöter
bort utgruppen (i det här fallet flyktingarna). Edward Saids teori om Orientalism går att
applicera på detta beteende. Han förklarar hur distansen mellan olika sociala grupper beror
på vanföreställningar och förutfattade meningar om den andra gruppen som upprättas i
jämförandet med den egna gruppens kulturella uppfattningar och sociala koder. Västvärldens
kapitala överlägsenhet och stabila utveckling har lett till ett förfogande att definiera var olika
grupper befinner sig på den hierarkiska skalan. Det innebär att väst ser sitt sätt som det rätta,
och det som inte stämmer överens som det felaktiga. När flyktingarna, som givetvis har ingått
i en annan typ av socialiseringsprocess, anländer till kommunerna skapas direkt en klyfta där
fördomar och ryktesspridning frodas jämsides med att både den faktiska och den mentala
segregationen ökar.
I takt med det utökade mediala utrymmet som flyktingsituationen har fått, så blir det även
en fråga som hamnar högt upp på allmänhetens agenda (Biel, Gärling, 2012). Perceptionerna
människan har skapas dels i linje med budskapen som massmedierna sänder ut, men även i
sociala kontexter. Omgivningens uttalade samt underförstådda sociala koder hjälper gruppen
att hålla ordning och figurera inom ramen för vad som anses vara normativt. Om en person,
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t.ex. den okända flyktingen, närmar sig den sociala gruppen skapas ett motstånd byggt på
rädsla för att gemenskapen och samhörigheten ska bräckas.

8.2 Flykting på svensk mark nämns sällan med nationstillhörighet
Undersökningen har även visat att det geografiska rummet har betydelse för i vilken
utsträckning flyktingens härkomst omnämns. Under de första två nedslagsperioderna är det
vanligare att i artiklarna förtälja vilken nationstillhörighet människorna på flykt har. Sedan
sker en förändring när flyktingen närmar sig Sverige, och främst när flyktingen befinner sig
inom landets gränser. Av alla artiklar som berör flyktingsituationen med ett fokus på Sverige
omnämns inte flyktingens härkomst i 81 procent av artiklarna. Istället fokuserar
nyhetsrapporteringen på flyktingmottagande, boende för asylsökande och det ansträngda
läget som Sverige befinner sig i som ett resultat av flyktingsituationen. Det inbringar en
paradoxal känsla. Migrations- och asylpolitikens önskan om att integrera nyanlända flyktingar
i det svenska samhället kommer i skymundan i takt med mediernas rapporterande om andra
frågor som snarare framställer flyktingen som en belastning. Således skapas glapp mellan
etablerade sociala grupper, som tar del av informationen som sprids via medier, och
främmande människor i utgruppen.
Syrien är det land som är främst representerat i artiklarna där flyktingens härkomst omnämns.
Detta bottnar i det uppmärksammande skräckväldet i Syrien med terror, krig och konflikter
som vardagliga företeelser. Medielogiken talar för att ge bilder av verkligheten som är
konfliktinriktade, intensifierade och tillspetsade, något som med enkelhet går att applicera på
Syrien. Bilden av hur de jihadistiska rebellerna tillhörandes IS plöjer mark för att sprida den
sunnitiska läran och återupprätta kalifatet sprider skräck långt bortom den syriska
landsgränsen. Faktum är dock att afghaner är den befolkningsgrupp som i slutet av 2015 stod
för flest asylansökningar i Sverige. Statistiska redovisningar som Migrationsverket utför har
dock ingen informations- eller kunskapskraft om medierna inte väljer att sprida
informationen vidare. I enlighet med gestaltningsteorin uppfattar människan verkligheten på
det sätt som medierna beskriver den – denna gång med största fokus på endast en
söndertrasad nation.

8.3 Artiklar där skribenten kommer till tals banar väg för
subjektivitet
Många tänker på nyheter som objektiva, opartiska och sanningsenliga återberättelser av
verkligheten. En källa med information om vad som faktiskt händer i världen. I mångt och
mycket stämmer det, framför allt inom kvalitetsjournalistiken där granskningen gräver djupt.
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Dock frångås detta i viss grad när skribenter får fritt ord i artikeltyper som ledare, debatt,
krönikor och insändare. Pressens mediala arena banar väg för en subjektiv och enkelriktad
åsiktsspridning då det totala nyhetsrummet i de fyra undersökta tidningarna utgörs till 33
procent av nyss nämnda artikelvarianter. Det går att ifrågasätta hur pass mycket mottagaren
är förmögen att sålla och sortera sina egna tankar när en ensidig bild ligger till grund för
kunskapsspridning.
Den retoriska aspekten bör vägas in i detta sammanhang då den verbala verktygslådan har
effekt ur ett påverkansperspektiv. Retorik är vältalighetens konst och innebär hur språket
och texter har en inverkan på hur människor övertygas (Haraldsson, 2012). Det finns
mängder av exempel på hur utsmyckningar klär texter i tidningarna med intresseväckande
och berättande beskrivningar. Metaforer, överdrifter och liknelser avlöser varandra för att
föra fram skribentens budskap. En artikel som publicerades i DN 7/11-2015 beskriver t.ex.
flyktingarnas ankomst till Sverige som ”[…] en svällande flyktingström utan ände i sikte
[…]”.
Retoriken inom journalistiken bidrar till en underhållande läsning, men rör sig ofta utanför
det kvalitetsjournalistiska ramverket då enskilda individer får bidra med inlägg som kan röra
om debatten. Även inom de reguljära nyhetsartiklarna förekommer retoriska inslag, främst
när personer får komma till tals i olika frågor och får alltså bygga meningssatser och välja ord
som inte filtreras.
Att människan påverkas av medierna har konstaterats otaliga gånger förut och kommer i
framtida forskning återigen att påvisas. Lundsten (2014) redogör för problematiken att
mottagaren påverkas i så stor grad av den dramainriktade framställningen som breder ut sig
i pressen. Medielogiken lockar journalister till en förenklad och underhållningsfokuserad
rapportering av verkligheten, något som bidrar till att den verkligheten och den sanna
kunskapen tenderar att hamna i skymundan.

8.4 Flyktingen gestaltas i stor grad som en belastning.
gestaltningsteorin talar för att medier har makt att beskriva och rama in företeelser för att
styra folkliga åsiktsströmmar i en önskvärd riktning. Det kan handla om olika vinklar,
bakomliggande laddningar, intervjutekniker och medvetet visa en sida av myntet. För vår
undersökning var det intressant att utreda hur flyktingen har framställts i medierna, något
som kan vara en bidragande orsak till den negativa inställning som blottläggs runt om i landet.
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Resultatet visade att flyktingen i stor grad beskrivs som en belastning, snarare än som
nödställd. Under första och andra nedslagsperioderna låg det närmare till hands att gestalta
flyktingen som ett offer eller som nödställd, många gånger i samband med olyckor på
Medelhavet samt tragik och misär i krig. Under det tredje och sista nedslaget kom snarare
flyktingen att gå hand i hand med den belastning som det innebär för Sverige att ta emot
dessa människor. Den neutrala framställningen av flyktingen förekom främst i nyhetsartiklar
och i notiser där både positiva och negativa laddningar förefaller att utelämnas.
Från att ha välkomnat flyktingarna och stoltserat med ett solidariskt och humanitärt Sverige
(Statsminister Löfvens budskap under regeringsförklaringen, 2015) övergick politikerna till
att kritiskt granska landets flyktingmottagande i takt med att resurserna började sina. Denna
kraftiga vändning tog medierna fasta på vilket indirekt ledde till en nyhetsrapportering som
framställde flyktingen som en belastning för kommuner, ekonomin och myndigheter i landet.
Som en reaktion bildas motstånd från individer och grupper i Sverige som yttrar oro och
rädsla för vad som komma skall när okända flyktingar tar plats i det svenska samhället.
Hotet som etablerade grupper upplever från de främmande flyktingarna kan också ha sin
förklaring i den tidsmässiga laddningen som både implicit och explicit uttrycks i artiklarna.
Resultaten visar ett samband mellan flyktingframställningen som belastning/hot och en
akut/brådskande tidsram. I dubbelt så många artiklar kopplas den kärva tidsramen samman
med en negativ underton av flyktingmottagandet, jämfört med den knappa
tidsframställningen när flyktingen är offer/nödställd. Detta medför en panikkänsla hos
kommuninvånare som inte bara måste försvara djupt rotade etiska och moraliska principer,
utan även måste göra det i ett pressat och stressat tillstånd.
Belastningsframställningen försvårar troligen integrationen då olika faktorer tillsammans
bildar en grund för ett ”vi och de”-tänk. Vi som arbetar, betalar skatt, skänker pengar till
välgörande ändamål och bidrar till det svenska välfärdssamhället. Och de som kommer hit i
nöd – som givetvis ska få hjälp – men kanske inte riktigt till vilket pris som helst. Den
moraliska ambivalensen tar stöd i Elias (2010) teori om hur etablerade grupper har svårt för
att integrera outsiders i den sociala sammanhållningen. En outsider är egentligen inte en
person med egenskaper och en personlighet, det är en individ som tillhör en grupp. Denna
grupp är för etablerade grupper okänd och skrämmande, vilket kan leda till ordningsproblem
i integrationsprocessen. Outsidergruppen kategoriseras i medierna för ”flyktingar”, och har
således avidentifierats och avpersonifierats - helt i linje med hur etablerade grupper tenderar
att se på avvikande och annorlunda sociala konstellationer.
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8.5 Ansvar delegeras främst till regeringen och kommuner
Som ett led i vårt syfte att ta reda på hur medierna kan bidra till det hotsamhälle som existerar
i Sverige var det av intresse att ta reda på vilka som hålls som ansvariga i flyktingfrågan. Är
flyktingen själv ansvarig, är medborgarna medmänskligt ansvariga eller står regeringen i sin
beslutsfattande position som ansvarig aktör? Resultaten visar att regeringens ansvarsnivå
kraftigt har stigit mellan det andra och det tredje nedslaget, från fyra till 39 artiklar på två
månader. Under sista nedslaget hålls även kriminella/organiserade grupper som ansvariga i
större utsträckning än tidigare.
Ansvaret går många gånger hand i hand med de politiska frågor som rör sig på agendan i det
aktuella skedet. Det var i oktober som den extrema ökningen av flyktingar kom till Sverige,
och nyheterna började fokusera på flyktingmottagande och asylboenden, vilket i hög grad
omfattas av det politiska väsendet. Innan dess kastades det ljus över flyktingens väg från
Mellanöstern, till Lesbos och fortsatta vägen in i Europa. Inte förrän under nedslaget i
november kunde vi tyda en rejäl ökning av ansvarsutdelning i nyheterna, främst riktat mot
Löfvens regering. Under denna period sjönk även viljan hos befolkningen att ta emot fler
flyktingar (DN, 7/11-2015), något som direkt yttrades via kritik från andra politiker,
ledarskribenter och insändare. Den ekonomiska aspekten kom att behandlas i artiklarna, ett
ämnesområde som enbart regering och riksdag har makt att besluta om, vilket kan vara en
anledning till det ökade ansvaret som uttrycks. Kommuner fick breddat ansvar i samband
med att boplatser skulle upprättas åt nyanlända flyktingar.
Kriminella/organiserade grupper fick även en släng av ansvar för det som sker i samhället.
Bl.a. huliganerna som i samverkan med en nationalistisk rörelse beslutade att gå ut på stan
och misshandla flyktingar samt de asylbränder det frekvent rapporterades om. Motstånd
uppstår som en effekt som underbyggs av rädsla för det okända. Det menar Bauman (2007)
som i samma veva fastslår hur ovisshet och bristfälligt kunskapsunderlag föder onda
misstankar

riktade

mot

det

som

härjar

bortom

synfältet

och

förståndet.

8.6 Flyktingmottagande och boendeaspekten högt upp på agendan
Under nedslagsperioderna har det visat sig att nyhetsrapporteringen har förändrats gällande
vilka teman och ämnen som bör vara prioriterade på agendan. Från att ha behandlat
flyktingsituationen på avstånd och förmedlat bilder av olyckor, förföljelse, krigsbrott och
terror till att ha ändrat vinkel och fört fokus in mot landet. I takt med den tidigare nämnda
tillökningen av flyktingar under hösten 2015 förändrades mediernas blickfång och riktades
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mot frågor som stod i direkt kontakt med Sveriges påverkan i flyktingsituationen.
Flyktingmottagande och bostadsärenden tog plats, främst under tredje och sista nedslaget.
Ekonomiaspekten steg också under sista nedslaget som behandlades som primärtema i 6
procent av 169 artiklar.
Urvalsprocessen som sker i nyhetsproduktionen bottnar i motivationen att förmedla
samhällsnyttiga nyheter, som samtidigt ska väcka intresset hos mottagaren. Vi får förståelse
för varför medierna ökar bevakningen av flyktingsituationen i förhållande till Sverige, det är
givetvis intressant för den svenska medborgaren att veta vad som händer på nationell nivå.
Geografisk närhet har genom tiderna varit en prioritet i nyhetsurvalet (Strömbäck, 2009).
Dessutom bör nyheter även vara konfliktinriktade, negativa och avvikande enligt
medielogiken. Av den anledningen är det inte förvånande att bostadsbristen och de
tillhörande akuta ropen på hjälp, både inom nationens gränser och ut mot EU, skapar en
upprorisk känsla hos läsaren. Att bostadsfrågan beskrivs som ett problem: ”Ett stort problem
är bristen på boende.” (DN, 5/2-2015) skapar direkt en känsla av att något inte står rätt till
och att åtgärder krävs för att återställa ordningen.

8.7 I samband med rapporteringen om flyktingmottagande och
boendefrågan i Sverige framställs flyktingen som en belastning
Slutligen visar studien resultatet av hur flyktingens gestaltning varierar beroende på vilket
tema artikeln behandlar. Flyktingen framställs oftare som en belastning/hot i artiklar som
handlar om flyktingmottagande och bostadsfrågor, och som offer/nödställd i artiklar som
handlar om internationella frågor/bistånd samt flykt. Detta sänder ut en signal till mottagaren
att när flyktingen befinner sig på svensk mark, ökar belastningen på det svenska samhället.
Det må låta logiskt, men konsekvenserna kan bli betydligt mer komplicerade att räta ut.
Det skapas nämligen en polarisering mellan de resurssvaga och de resursstarka, där Sveriges
invånare står till förfogade med hjälpmedel för att flyktingarna ska få ett värdigt välkomnande
till Sverige medan de nyanlända står handfallna utan vårt bistånd och hjälpande händer.
Maktförhållandet stabiliseras i samband med att ett icke ömsesidigt behov uppstår.
Avslutningsvis pekar resultatet på hur nationsgränser har fått mer plats bland nyheterna,
främst i samband med diskussionen om att stänga av Öresundsbron samt införa IDkontroller. Denna rapportering har bidragit med en hotfull framtoning då det uttryckligen
krävs extrema åtgärder för att hindra flyktingar från att komma till Sverige. I samband med
att motståndsrörelser slänger sig med ord som ”total systemkollaps” (Avpixlat, 2016) växer
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rädslan och oron för främlingarna som tenderar att breda ut sig i hotsamhället.

9 Avslutning
Avslutningsvis knyts säcken ihop genom att återkoppla till introduktionens problemformulering för att kort och koncist framföra undersökningens huvudsakliga slutsatser:
I enlighet med gestaltningsteorin och morgontidningarnas innehåll ramar Sydsvenskan, GP,
DN och VK in flyktingfrågan på följande sätt:
- För det första omnämns inte flyktings härkomst i 81 procent av artiklarna under de fyra
nedslagsperioderna. Det har även visat sig att denna tendens blir tydligare om flyktingen
befinner sig inom Sveriges gränser. Detta bidrar till okunskap som kan leda till
avidentifiering.
- För det andra består en stor del av tidningarnas innehåll av artikeltyper där skribenten
främst får komma till tals. Partiska ställningstaganden kan via retoriska utsmyckningar
påverka mottagaren i större utsträckning.
- För det tredje framställs flyktingen i fler fall som belastning/hot än offer/nödställda. När
medierna gestaltar flyktingen som en belastning/hot tenderar den tidsmässiga laddningen att
bli akut eller brådskande.
- För det fjärde hålls regeringen främst som den ansvariga aktören i frågor gällande
flyktingsituationen. Även Sveriges kommuner hålls som ansvariga, främst i boendeaspekten.
- För det femte är de vanligast förekommande temana flyktingmottagande och boende.
Frågor rörande nationsgränser och ekonomi stegrade under de två sista nedslagen. Om
rapporteringen fokuserar på primärteman som är direktkopplade till Sverige, t.ex.
flyktingmottagande och boende, är belastning- och hotframställningen mer uppenbar.
Ovanstående slutsatser kan med hjälp av…
1) Gestaltningsteorins och medielogikens polarisering, intensifiering och dramaturgiska
nyhetsrapportering som banar väg för ett konstruerande av;
2) främlingen som enligt Simmel uppstår i ett distanstagande till det okända, som kan vara en
förklaring till;
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3) Garfinkels hypoteser om hur samhällets sociala ordning strävar efter att upprätthållas för att
inte utmanas av främlingens annorlunda etiska och moraliska principer, vilket kan förklaras
med;
4) Baumans tanke om den flytande rädslan som bidrar till en förstorad och kraftig hotbild mot
befolkningens livsstil. Och slutligen:
5) Saids tanke om Orientalism som försätter västvärlden i en föreställd tro om överlägsenhet
jämfört med östvärlden, vilket kan kopplas samman med;
6) Elias studie som påvisar hur etablerade har mer makt än outsiders vilket kan försvåra
integrationen
...sammanflätas i Nohrstedts och Ottosens teori om det hotsamhälle som breder ut
sig samt bringa klarhet i den rädsla och oro som tycks uppenbara sig i många delar
av landet i samband med senaste årets flyktingsituation.
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Bilaga 1
Variabler och variabelbeskrivning
V1. Vilken tidning
1. Dagens Nyheter
2. Sydsvenskan
3. Västerbottens-Kuriren
4. Göteborgs-Posten
V2 Nedslag
1.
2.
3.
4.

v. 19 2015
v. 32 2015
v. 45 2015
v. 5 2016

V3 Artikeltyp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nyhetsartikel
Notis
Ledare
Debatt
Insändare
Krönika/Kåseri
Reportage
Personintervju
Analys
Fakta/Statistik

V4 Geografiskt rum (Den del av världen som ljuset riktas mot i samband med
flyktingfrågan. Exempelvis har artiklar som handlat om taggtrådsincidenten i Ungern
kodats som Europa.)
1.
2.
3.
4.
5.

Utanför Europa
Europa
Norden
Sverige
Blandat (T.ex. flyktingens väg på Medelhavet, där både Syrien och Grekland
omnämns i artikeln).

V5 Vem får komma till tals 1 Primär (Har kodats utifrån förekommande talstreck, citat
eller hänvisning. Alternativt skribenten i artikeltyper som exempelvis ledare och analys. I
nyhetsartiklar är det ofta flera aktörer som får yttra sig, då är det den som har fått mest
plats som är kodad som primär talesperson).
1. Befolkning/privatpersoner
2. Flykting (roll i text som flykting)
3. Kommun (kommunalråd, kommunchef, nämnder, stadsdelsnämnden,
kommunalpolitiker)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Landsting
Polis/militär
Ideell organisation
Privat företag
Riksdagspolitiker
Talesperson från annat land (t.ex. politiker inom EU, FN, utländska regeringar)
Skribenten
Ingen
Myndighet (T.ex. Migrationsverket, kustbevakningen)
Övriga

V6 Vem får komma till tals 2 Sekundär (Har kodats utifrån förekommande talstreck,
citat eller hänvisning. I nyhetsartiklar är det ofta flera aktörer som får yttra sig, då är det den
som har fått näst mest plats som är kodad som sekundär talesperson).
1. Befolkning/privatpersoner
2. Flykting (roll i text som flykting)
3. Kommun (kommunalråd, kommunchef, nämnder, stadsdelsnämnden,
kommunalpolitiker)
4. Landsting
5. Polis/Militär
6. Ideell organisation
7. Privat företag
8. Politiker
9. Talesperson från annat land (T.ex. politiker inom EU, FN, utländska regeringar)
10. Ingen
11. Myndighet (t.ex. Migrationsverket, kustbevakningen)
12. Övriga
V7 Vilket politiskt parti får utrymme Primär (Talesperson som representerar ett
politiskt parti eller att partiet omnämns. Primär innebär det parti som fått mest utrymme i
respektive artikel via talstreck, citat, hänvisningar).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Inget parti
Övriga partier/rörelser

V8 Vilket politiskt parti får utrymme Sekundär (Talesperson som representerar ett
politiskt parti eller att partiet omnämns. Sekundär innebär det parti som fått näst mest
utrymme i respektive artikel via talstreck, citat, hänvisningar).
1. Vänsterpartiet
2. Socialdemokraterna
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Inget parti
Övriga partier/rörelser

V9 Meningsskiljaktigheter (Innehållets betoning i artikeln)
1. Konflikt (artikeln handlar om t.ex. krig, terrorism)
2. Kritik (riktas från den som kommer till tals, t.ex. mot Sveriges regering)
3. Oro/ängslan
4. Uppmaning (en aktör uppmanas exempelvis att vidta åtgärder inom en specifik fråga)
5. Åsiktssplittring (t.ex. debattartiklar där fler personer som tycker olika får komma till tals)
6. Ingen/Neutral
V10 Vem läggs ansvaret på (Den aktör som ställs inför ansvar i flyktingfrågan. T.ex.
kommunerna i boendeaspekten eller kriminella/organiserade grupper gällande
våldshandlingar.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Enskild individ (en person får stå till svars för något)
Befolkningen (Gemensamt ansvar i en specifik fråga)
Kommunen
Landstinget
Privata företag
Ideella organisationer/grupper
Polis/Militär
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Alliansen
Regeringen/staten
EU
Ingen
Kriminella/organiserade grupper
Myndighet (t.ex. Migrationsverket)
Övriga länder/övriga politiska partier
Flyktingen

V11 Primärtema (Huvudfokus för artikelns innehåll)
1. Religion/Kultur
2. Vård/Omsorg (äldreomsorg, sjukvård)
3. Arbete
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4. Skolväsende (förskolor, grund- och gymnasieskolor, högskolor, lärare, utbildning)
5. Boende (asylboende, bostadsbehov)
6. Rättsväsende (domstolar, polisiära frågor, lagar, regler, rättigheter)
7. Försvarsmakt (militära, försvarsfrågor, ofta fristående frågor angående försvarsmakten)
8. Brott som begåtts mot flykting (asylbränder, våldsbrott)
9. Brott som har begåtts av flykting (illegal invandring, våldsbrott)
10. Olyckor (incidenterna på Medelhavet)
11. Krig/Terrorism
12. Nationsgränser (flyktingar som passerar landsgränser, ID-kontroller, Öresundsbron)
13. Ekonomi (välfärd, skatter, budget)
14. Internationella frågor/bistånd
15. Migrationspolitik
16. Asylpolitik (asylansökningar, asylhantering)
17. Flyktingmottagande (mottagandet av flyktingar på plats)
18. Illegal invandring
19. Avvisnings- och utvisningsärenden
20. Integration
21. Segregation
22. Allmän politik
23. Flykt
24. Övrigt
V12 Sekundärtema (Sekundärt fokus för artikelns innehåll)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Religion/Kultur
Vård/Omsorg (äldreomsorg, sjukvård)
Arbete
Skolväsende (förskolor, grund- och gymnasieskolor, högskolor, lärare, utbildning)
Boende (asylboende, bostadsbehov)
Rättsväsende (domstolar, polisiära frågor, lagar, regler, avtal, rättigheter)
Försvarsmakt (militära, försvarsfrågor, ofta fristående frågor ang. försvarsmakten).
Brott som begåtts mot flykting (asylbränder, våldsbrott)
Brott som har begåtts av flykting (illegal invandring, våldsbrott)
Olyckor (incidenter på Medelhavet)
Krig/Terrorism
Nationsgränser (flyktingar som passerar landsgränser)
Ekonomi (välfärd, skatter, budget)
Internationella frågor/bistånd
Migrationspolitik
Asylpolitik (asylansökningar, asylhantering)
Flyktingmottagande (mottagandet av flyktingar på plats)
Illegal invandring
Avvisnings- och utvisningsärenden
Integration
Segregation
Övrig/allmän politik
Flykt
Övrigt
Inget

V13 Tidsmässig laddning (Artikelns betoning relaterat till tid)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Försent (något har redan inträffat, försent att göra något åt nu)
Akut (något måste ske omedelbart annars uppstår kraftiga konsekvenser)
Brådskande (något måste ske snart annars uppstår konsevenser)
Kontrollerad (läget är under kontroll)
Lugnande (lugnande besked även om det är ett kritiskt läge)
Framåtblickande (bör/kommer/ska ske i framtiden)
Hoppfull (positiv inställning)
Historisk/tillbakablickande (ej aktualiteter)
Ingen

V14 Förhållningssätt till flyktingar (Värderande laddning i förhållande till flyktingen.)
1. Positiv/varm/välkomnande
2. Negativ/kall/distanstagande
3. Neutral
V15 Hur framställs flyktingen (Artikelns positionering av flyktingen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Offer (död, skadade, olycksdrabbade)
Nödställda (i behov av hjälp, utsatthet)
Resurs (bidrar med någonting, en tillgång)
Hotade (flyktingen är hotad av annan aktör)
Belastning (tynger ner välfärden, negativ inverkan på samhället)
Kriminell
Hot (ses som en fara som kan förstöra något)
Neutral

V16 Retoriska utsmyckningar (Förekomst av retoriska verktyg som exempelvis
metaforer, hyperboler, liknelser m.m.)
1. Ja, frekvent
2. Ja, fåtal
3. Nej
V17 Nämns flyktingar i rubrik (Finns ordet flykt* med i rubriken?)
1. Ja, explicit
2. Ja, implicit
3. Nej
V18 Tendens i rubrik (Om flykt* nämns i rubriken, hur framställs flyktingen?)
1.
2.
3.
4.

Positiv
Negativ
Neutral
Obefintlig (flykt* förekommer ej i rubriken)

V19 Härkomst (Vilket land kommer flyktingen ifrån?)
1. Syrien
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2. Afghanistan
3. Irak
4. Eritrea
5. Somalia
6. Iran
7. Mellanöstern (flera nationaliteter tillhörandes Mellanöstern förekommer)
8. Afrika (flera nationaliteter tillhörandes Afrika förekommer)
9. Blandat (blandade nationaliteter t.ex. över kontinentgränser)
10. Annat land i Europa
11. Annat land utanför Europa
12. Omnämns inte (ingen nationalitet blottläggs i artikeln)
V20 Bildobjekt (Vem/vad förekommer på bilden?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Porträtt vuxen
Porträtt barn
Gruppbild vuxna
Gruppbild barn
Gruppbild blandat
Miljöbild (byggnad, landskap, person/personer ej i fokus)
Ej flykting
Flertal bilder
Ingen bild

V21 Bild Situationsbeskrivning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I rörelse på marken (på flykt)
I rörelse på vatten (på flykt)
I väntan (exempelvis tältläger, tågstationer, köer osv)
Stoppade/Avvisade
Kaos (tumult, krig, panik, desperation, nödsituation)
Död
Vardagssituation
Ej flyktingrelaterad
Flertalet bilder
Ingen bild
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