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Abstract 
This study’s aim is to make visible journalistic power to form, strengthen and effect 

readers’ opinions. Within a Swedish journalistic discourse, this study examines how 

opinions take form in the news report, with what methods journalists legitimises or 

questions opinions and how social issues are being defined and portrayed as means to 

target the self-image of journalists as impartial and independent.  

This study applies theories of mediatisation, the mediated construction of 

reality, agenda setting, perception of public opinions, influence and the sources and 

media portrayal. I focus on the case of the refugee migration to Europe in the fall of 

2015. The study analyzes daily, local and evening press such as Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Göteborgs-posten, Expressen and Aftonbladet, during 

the period of january 1st 2015 to december 31st 2016.  

The results show the power of journalists to affect the audience’s view on 

refugees as well as migration and their stand towards it. Further, the study presents 

journalistic methods to legitimise or question opinions in the news report, as well as 

the importence of sources when defining and portraying social issues. Furthermore, 

the study shows the level of the news as well as policial residence of the media to be 

of greater importance for this than the media form itself.  

Keywords: refugees, migration, the power of journalism, news report, framing 

analysis, opinions in the media 
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1. Inledning 
Det här är en studie som avser synliggöra och medvetandegöra journalistikens 

förutsättningar för inflytande över opinionen och verktyg för att skapa, förstärka och 

förändra åsikter genom nyhetssidorna i dagspress, lokalpress och kvällspress.  

Medier har makt att styra vilka frågor vi har åsikter om och vilka frågor vi 

definierar som reella samhällsproblem, men också hur vi uppfattar verkligheten, vilka 

erfarenheter vi baserar våra åsikter på, hur vi uppfattar olika grupper och vilka 

perspektiv som får ta plats. Dessutom är journalistiken medborgarens främsta 

underlag vid bildandet av en åsikt i en samhällsfråga.  

”Att medierna och journalistiken har stor betydelse för opinionsbildningen och 

demokratin råder det ingen tvekan om”, skriver Jesper Strömbäck (2012:265). 

Forskning visar dessutom att journalisternas makt har ökat över tid (Johansson m.fl. 

2014:128).  

Då mediernas uppgift allt tydligare blivit att tolka politiska skeenden och allt fler 

journalister framträder som politiska experter i analyser och krönikor ökar dessutom 

journalisternas tolkningsutrymme. (ibid:131)  

Frågan är huruvida medierna har de resurser och kompetenser som krävs för 

att axla detta ansvar. Journalistik är en arena för makt. Därför är den här studien 

relevant för den egna yrkeskåren, då den kan inbringa mer insikt i det 

handlingsutrymme som nyhetsförmedlingen medför.  

Men undersökningen har även ett allmänintresse. I studien används 

flyktingsituationen under åren 2015 och 2016 som ett fallexempel för att försöka syna 

mediernas handlingsutrymme i att bilda opinion. Fallet är historiskt, och det är enbart 

en tidsfråga innan den når våra historieböcker. Studien, och fallet, är därför relevant 

för att medvetandegöra samtidsbeskrivningen och öka förståelsen för hur humanitära 

katastrofer går till historien.  

Den här studien visar hur flyktingar framställs mer nyanserat och dramatiskt 

medan det var ett stort geografiskt och kulturellt avstånd mellan händelsen och 

läsaren, och blir mer generaliserat allteftersom det geografiska avståndet krympt. En 

omfattande bevakning om migrationsfrågan och dess konsekvenser ägde rum under 

de aktuella åren; näst intill alla mediehus hade flyktingfrågan som ämne som publiken 

kunde följa, speciella vinjetter i de tryckta tidningarna, skrev fördjupande reportage 

och publicerade debattartiklar. Debatten skedde även på andra håll, på teve, i 

riksdagen och vid köksborden. Snabbt blev det även en av de viktigaste valfrågorna 
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för befolkningen, samtidigt som händelsen försköt den politiska debatten och 

möblerade om bland partiernas ideologier (Eriksson & Kärrman 2015, 1 december).  

Dagens journalistik åberopar att förmedla verkligheten till medborgare som 

förväntar sig och läser medierna som verklighetsskildrande och objektiva, men 

forskning visar att så inte är fallet. Istället ökar avståndet mellan den verkliga 

verkligheten och den av medier framställda verkligheten. Resultatet blir att 

människorna som är beroende av medierna baserar sina uppfattningar på faktafel. 

(Johansson m.fl. 2014:329-330) Det här är ett intressant bidragande till debatten om 

”fake news”, i synnerhet då perceptioner och verklighetsbilder är svårare att syna än 

exempelvis statistiska sammanställningar.  

Journalistik och demokrati har ett ömsesidigt beroende; utan demokratin finns 

ingen fri journalistik, och utan journalistiken finns ingen fri demokrati. Demokratin 

behöver informationsspridning, granskning och debattutrymme – inget samhälle är 

demokratiskt om pressen är villkorad.  

”Journalistikens mål är att förse medborgarna med sådan information att de 

fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor” (SOU 1995:37). Det fastslog 

Pressutredningen år 1994 i sitt betänkande som definierade massmediernas tre 

uppgifter; informationsuppgiften, granskningsuppgiften och forumsuppgiften. Det här 

är en kritik som kommer att bevisa hur informationsuppgiften inte är uppfylld, utan 

att journalistiken idag snarast tar ställning och presenterar dessa för medborgarna.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här studien har som syfte att undersöka nyhetsrapporteringens makt att skapa, 

förstärka och förändra åsikter. Vidare är syftet att synliggöra hur fallexemplet, alltså 

flyktingar och migration, framställs och hur åsikter till dessa fenomen förmedlas, 

legitimeras och ifrågasätts. Dessutom åsyftar studien redogöra för vilka som kommer 

till tals och får definiera och legitimera samhällsproblem. Sammantaget kommer 

studien visa vilket underlag publiken erbjuds skapa sina attityder utifrån. Dessutom är 

syftet att studera hur allt detta skiljer sig mellan dagspress, lokalpress och kvällspress. 

I studien används migrationssituationen år 2015-2016 som ett fallexempel, 

genom en framinganalys av sammanlagt 49 nyhetsartiklar ur Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-posten, Expressen och Aftonbladet 

under perioden 1 januari 2015 tills 31 december 2016.  
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1.2.1 Frågeställningar 

Huvudfråga 

Vilken makt har journalister att skapa, förstärka och förändra åsikter på 

nyhetssidorna?  

 

Underfrågor 

Vilka åsikter tar plats på nyhetssidorna, och hur framställs de? 

Hur framställs, i detta fall, flyktingar och inställningar till migration i materialet?  

Vilka tar plats i rapporteringen och hur definieras problem? 

Vad har framställningen för betydelse för de inställningar som erbjuds publiken?  

Hur skiljer sig detta mellan dags-, lokal- respektive kvällspress?  

 

1.3 Material och avgränsningar 

För att avgränsa studien har migrations- och asylfrågan under i synnerhet hösten 2015 

agerat fallexempel. Eftersom studien syftar till att synliggöra vilken makt 

nyhetsjournalistik har för åsiktsbildning har empirin begränsats till nyhetsartiklar. 

Fallexemplet har studerats i medierna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Expressen samt Aftonbladet för att synliggöra 

skillnader mellan de olika medieformerna (dagspress, kvällspress och lokalpress). 

Totalt ingår 615 nyhetsartiklar i populationen. Fördelningen mellan de olika 

medierna har varit som följer: 

Svenska Dagbladet  165 stycken 

Dagens Nyheter  128 stycken 

Sydsvenskan    126 stycken 

Göteborgs-posten    98 stycken 

Expressen     61 stycken 

Aftonbladet     37 stycken. 

 

Tidsmässigt avgränsas studien att behandla tiden före, under och efter den så kallade 

”flyktingströmmen”. Perioden innan den kulminerade inkluderas för att även ta 

hänsyn till ett eventuellt normaltillstånd för mediers rapportering om 

migrationsfrågan. Perioden efter inkluderas för att studien även ska innefatta hur 
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migrationsfrågan cementerats på dagordningen. (Nilsson 2010:129-130) Därför har 

tidsperioden 1 januari 2015 till och med 31 december 2016 valts fram.  

 

1.4 Målbeskrivning 

Denna studie har som mål att öka den journalistiska självbilden av makt och den 

vetenskapliga förståelsen för hur medier formade flyktingsituationen, samt diskutera 

vilka påverkansförutsättningar detta haft på läsarna. Studien har sin utgångspunkt i att 

all information har en inneboende mening som är beroende av mottagarens egna 

värderingar (Edfeldt 1997:20-21). Bakgrunden är att journalistik anses, i synnerhet av 

den egna yrkeskåren, som objektiv och opartisk.  

 

1.5 Bakgrund 

Under hösten 2015 började rapporterna om den största migrationsvågen sedan andra 

världskriget komma. 65 miljoner flyktingar var på flykt världen över undan krig, 

förtryck och förföljelse. (Röda Korset) De kom främst från Syrien, Afghanistan och 

Irak (Sveriges Radio 2015). På denna tid hade Sverige permanenta uppehållstillstånd 

som regel. Migrationsverket hade avtal med hotell, vandrarhem och 

konferensanläggningar som fungerade som asylboenden. Flyktingarna fick 

dagsersättning under tiden deras asylansökningar behandlades, men även efter ett 

eventuellt avslag i väntan på att de kunde lämna landet.  

Över 180 000 sökte asyl i Sverige år 2015 (Justitiedepartementet 2016). 

Flyktingströmmen till Europa hade ofta sikte mot Tyskland samt Sverige och andra 

nordiska länder. Den hösten arrangerade organisationen Refugees Welcome 

manifestationer runtom i Sverige, bland annat en i Stockholm med över 15 000 

deltagare. Där talade statsminister Stefan Löfven och fastslog att ”mitt Europa bygger 

inte murar” (Bolling & Svahn 2015, 6 september). Uttalandet kom senare att 

användas mot honom och politiska inskränkningar i asylpolitiken (se bl.a Färlin 2016, 

6 juli).  

Den 24 november 2015 slöt regeringen och Alliansen den så kallade 

Migrationsöverenskommelsen (FARR 2016), som bland annat innefattade beslutet om 

att byta de i regel permanenta uppehållstillstånden till tillfälliga uppehållstillstånd, 
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omfattande tre år (ibid). Då ställde Sverige om sin migrationspolitik till EU:s 

miniminivå. Den innebar inskränkningar av familjeåterföreningen, vilket medförde att 

den som fått beviljat tillfälligt uppehållstillstånd hade försörjningsplikt över de som 

kunde bli relevanta för anhöriginvandring. Personer som enbart bedöms som 

alternativt skyddssökande hade inte längre rätt till familjeåterförening. 

(Regeringskansliet 2016) Den 12 november samma år stängde riksdagen 

Öresundsbron genom att inrätta gränskontroller. (Regeringskansliet 2015) ID-

kontroller infördes senare på bussar och tåg till Sverige. Dessutom beslutades att 

endast kvotflyktingar beviljades permanenta uppehållstillstånd. Åsa Romson, 

dåvarande språkrör för Miljöpartiet och vice statsminister, var nära tårar under 

presskonferensen när besluten presenterades. (Sveriges Radio 2015) 

Riksdagen beslutade 20 juli 2016 om en tillfällig utlänningslag, som innebar 

ökade befogenheter för polisen att gå in på arbetsplatser och söka efter arbetande 

papperslösa, även om någon brottsmisstanke inte förelåg. Förslaget var en del i att öka 

polisens möjligheter att utvisa människor som fått avslagna asylansökningar. I 

samband med allt detta sänktes åldersgränsen för inre utlänningskontroller, det vill 

säga slumpmässiga fingeravtryck och ID-kontroller, från 14 till sex år. 

(Regeringskansliet 2016) Häkten skulle numera kunna användas som uppehåll för 

asylsökande med avslagna ansökningar i väntan på tvångsutvisning. (FARR) 

Dagsersättningarna för dessa drogs även in. Nu instiftades även medicinska 

åldersbedömningar på unga utan ID-handlingar (Folkkampanj för asylrätt 2016). 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras relevant tidigare forskning som anknutit till studiens 

forskningsfält och dess syfte. Forskningsfältet berör journalistisk makt såväl som 

fallexemplet flyktingsituationen år 2015 i tryckta nyhetsmedier. Idag finns lite 

kunskap och vetenskaplig diskussion om den svenska journalistikens maktroll, annat 

än i valrörelser och jämte politiken. Den här studien kan bidra till att minska 

kunskapsluckan genom att applicera de teorier och den tidigare forskning som redan 

finns på ett nytt empiriskt material och tar diskussionen ett steg längre; att inte bara 

visar hur journalistiken framställer fenomen, utan även diskutera vad detta får för 

konsekvenser för uppfattningarna om fenomenen.  

Den tidigare forskningen som presenteras är en avhandling av Jesper 

Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, en norsk avhandling 

av Erik Knudsen, doktorand i informationsvetenskap och medievetenskap, samt två 

C-uppsatser som berört ämnet om framställning av flyktingar och flyktingströmmen 

till Europa i nyhetsjournalistik. Strömbäcks avhandling har varit relevant då den 

förklarat journalistikens relation till opinion och publik. Jesper Strömbäcks 

avhandling publicerades år 2001, och det är rimligt att anta att allt innehåll inte är 

aktuellt idag. Däremot återkommer Strömbäcks teorier, då från senare publikationer, i 

uppsatsens teoridel. Vidare är det intressant att ställa Strömbäcks resultat i relation till 

mina resultat. Strömbäck återkommer även som teoretisk källa i Knudsens 

avhandling, som är relevant för min studie då den berör samma interaktion mellan 

nyheters framställning och attitydbildning. Av intresse blir de båda C-uppsatserna då 

de behandlar samma fält och forskningsproblem som jag.  

Den tidigare forskningen kommer att jämföras mot mina resultat och analyser 

i uppsatsens diskussion.   

 

2.1 Gäster hos verkligheten 

Jesper Strömbäck (2001:277) har i sin avhandling redogjort för empiri som styrker att 

medierna idag omöjliggör för deltagardemokrati och samtalsdemokrati. En grundbult 

i deltagardemokratin är nämligen att medborgarna är aktörer som tar plats i 

journalistiken, något de inte gör idag. (ibid:380)  

Strömbäck fastslår nämligen att förhållandet mellan journalistiken och andra 

aktörer i samhället likväl som verkligheten är flexibelt. Det har lett till en tolkande 
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journalistik, snarare än beskrivande. Strömbäck beskriver det: ”Därmed inte sagt att 

verkligheten är oväsentlig, men det är en verklighet sedd ur journalistikens och 

journalisternas specifika och valda perspektiv.” (ibid:322-323)  

Studien presenterar även resultat för förekomsten av spekulationer i svensk 

journalistik. Han ser ett samband mellan spekulationer och den icke-medierade 

verkligheten; ju mer spekulationer journalistiken innehåller, desto mer avlägsen är 

den från verkligheten. De former av spekulationer som finns är 1) retrospektiva 

spekulationer, eller spekulationer kring orsaker, samt 2) prospektiva spekulationer, 

eller spekulationer kring konsekvenser och verkan. (ibid: 325) Detta kan ske genom 

att journalisten själv spekulerar eller ställer intervjufrågor som är omöjliga att besvara 

utan spekulationer. (ibid:326) I Strömbäcks avhandling påvisas att retrospektiva 

spekulationer förekommer i en femtedel av tidningarna, utan skillnad mellan 

dagspress och kvällspress (ibid:327), samtidigt som prospektiva spekulationer 

förekommer i hälften av det empiriska underlaget. Strömbäck (2001:328) 

sammanfattar det:  
Utifrån detta är det svårt att hävda att journalistiska nyheter handlar om sådant som har hänt, 
nytt eller inte. Snarare lever journalistiken i skuggan av framtiden, i en form av strävan att 
förutse vad som kommer att hända. Kanske är det ett utslag av den journalistiska viljan att 
vara först med nyheterna, oavsett om nyheterna handlar om något som har hänt eller något 
som kan komma att hända. 

 

Vidare orsaker menar Strömbäck är resursbrist, att journalister systematiskt använder 

sig av spekulationer för att dölja ofullständig och bristande research, liksom viljan att 

skapa dramatik – att journalister använder spekulationer som medel för att öka 

spänningen i materialet. (ibid:329)  

Oavsett orsak så bidrar spekulationerna till att öka distansen mellan 

intramediedata (den framställda verkligheten) och premediedata (den verkliga 

verkligheten) (ibid). Strömbäck fastslår även att intramediedatan aldrig kan ses som 

synonymt med premediedatan (ibid:367).  

Det här, tillsammans med journalistikens tolkningar, begränsar enligt 

Strömbäck medborgarnas möjligheter att fritt och självständigt ta ställning i 

samhällsfrågor. Människornas tankar påverkas istället av journalistiken i givna 

riktningar. Alltså undergrävs det journalistiska syftet, fastställt av pressutredningarna. 

(ibid:379-380)  
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2.2 Vi svenskar och de där flyktingarna 

Natalie Wibergs C-uppsats (2016:3) hade som syfte att undersöka huruvida svensk 

flyktingrapportering förändrades efter att gränskontrollerna infördes, i samband med 

en förändrad migrationspolitik och opinion. Wiberg undersökte huruvida politiken 

och opinionen hade en förändringspåverkan över den journalistiska rapporteringen 

(ibid:7). Frågeställningarna uppsatsen besvarade är hur flyktingfrågan och flyktingar 

beskrivits i nyhetsrapporteringen, vilka som kommit till tals och huruvida detta 

förändrats efter gränskontrollernas instiftande (ibid).   

Studien har baserats på en såväl kvantitativ innehållsanalys av 100 artiklar 

(ibid:18), samt en kompletterande kvalitativ diskurs- och framinganalys av sex av 

dem (ibid:33). Hälften av artiklarna publicerades i september 2015, och hälften i 

januari 2016. (ibid:18) 

De kvantitativt ansamlade resultaten som presenteras påvisar att de vanligaste 

omnämningarna av flyktingar är just flyktingar, liksom flyktingbarn, i 27 respektive 

20 procent av fallen. Däremot har enbart den första benämningen registrerats. De 

adjektiv som beskrev flyktingarna var vanligen ensamkommande, 39 procent, och 

asylsökande, 19 procent. Wiberg fastslår även i sin studie att flyktingar förekommer 

som individer i 16 procent av fallen. (ibid:23-24) Samma andel gäller för 

framställningen av flyktingar som aktiva (ibid:26). I enbart 6,1 procent av fallen fick 

flyktingar komma till tals (ibid:28).  

Studien kunde inte fastslå några markanta förändringar mellan de undersökta 

tidsperioderna, däremot var en något större andel negativ, och flyktingar än mer 

passiva under den senare mätperioden (ibid:29-30). Däremot handlade 10 

procentenheter fler artiklar om konflikt i januari 2016 jämfört med september 2015 

(ibid:31).  

De kvalitativa resultaten beskriver hur flyktingar beskrivs som passiva, 

exempelvis i konflikter. Flyktingarna är med i bakgrunden eller är med om händelser, 

och beskrivningen sker med passiva verb – de är indirekta karaktärer. (ibid:33-35) 

Vidare grupperas flyktingar (ibid:36-37) och beskrivs som offer eller problem. 

När de framställs som offer är det utifrån en handling av att de ska hjälpas av 

medborgare eller anställda på asylboenden (ibid:38). I diskussionen fastslår 

författaren att den stängda gränsen förstärkt en rapportering som kretsar kring vi och 

de (ibid:44).  
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2.3 Verkligheten av spegling 

I C-uppsatsen Hur speglas den nya verkligheten? undersökte skribenterna Alexandra 

Lundquist och Kristin Sahlin (2015:3) hur Dagens Nyheter respektive Aftonbladet 

rapporterat om flyktingströmmarna under två perioder hösten 2015, samt hur det skiljt 

sig mellan perioderna. 

De använder en kvantitativ innehållsanalys och studerar 145 artiklar. 

Resultatet berör områdena artikelstorlek, innehåll, huvudsakligt tema, politiskt 

innehåll och källor med flera. (ibid:18) 

Uppsatsen fastslår att flyktingsituationen vanligen ges ett helt uppslag i 

tidningarna, samt att artiklarna under den senare perioden under hösten givits mer 

utrymme (ibid:24). Dessutom påvisas användandet av begrepp på viset att 

flyktingsituationen, med alla dess synonymer, oftast inte förekommer i rubrik, ingress 

eller brödtext, men är vanligast i brödtexten där 43 procent av artiklarna innehöll 

någon benämning på händelsen. Den vanligaste benämningen var ”flyktingkrisen” 

(ibid:27).  

Artiklarna behandlade i 53 procent av fallen temat politik (ibid:28), i 84 

procent av dessa fall var det politiska området integration (ibid:30). I en knapp 

majoritet av fallen var rapporteringen upphängd på dramaturgi, eller en dramatisk 

skildring av ett händelseförlopp, som var vanligare i kvällspress än dagspress 

(ibid:36). Studien fastslår dessutom att framställningen av flyktingsituationen som 

hotfull eller katastrofinbringande för Sverige var ovanligt, och förekom enbart i 23 

procent av fallen (ibid:38). En annan slutsats i uppsatsen är även att rapporteringen i 

den första perioden var mer internationellt inriktad, och i den andra mer nationellt 

orienterad (ibid:31).  

   Elitpersoner förekom i 54 procent av de undersökta artiklarna (ibid:33). I den 

egna uppsatsen anges en annan procentsats som är matematiskt inkorrekt, den rätta 

uträkningen utefter det presenterade materialet är 54 procent. I 72 procent av fallen 

förekommer inte flyktingar som personer, utan grupperas till organisationer eller 

abstrakta sammanhang (ibid: 35).  

I diskussionen fastslår författarna att: 
Några tydliga samband mellan mediernas dagordningar och förändringar i opinionen går inte 
att dra några slutsatser om. Däremot fanns det tydliga skillnader i hur dagordningen såg ut 
mellan perioderna vilket gör att det bör ha påverkat läsarna i någon riktning. I vilken riktning 
går det dock inte att säga något om. 
Utifrån denna studie har ett nytt viktigt resultat framkommit. Nyhetsrapporteringen om 
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flyktingsituationen hösten 2015 förändrades drastiskt på bara en månad, vilket i sin tur kan ha 
påverkat opinionen. (Lundquist och Sahlin 2015:46) 

 

2.4 Journalistikens framställningsmakt 

Avhandlingen Journalistikkens fremstillingsmakt (2016) av Erik Knudsen har 

undersökt hur journalister framställer berättelser i nyheter, effekterna av denna 

framställning på befolkningens attityder samt hur ramar kan bidra till institutioners 

medialisering. Resultaten har alstrats genom en innehållsanalys, 

surveyundersökningar respektive kvalitativa intervjuer (vii). Av relevans för de 

frågeställningar min studie ämnar besvara har Knudsens andra del varit.  

 Knudsen har visat att 46 procent av de svarande angivit att medierna påverkat 

deras inställning i någon grad till den institution som agerat fallexempel i hans 

avhandling. Forskaren menar att resultatet är intressant i relation till 

tredjepersonseffekten (Davison 1983 i Knudsen 2016:149) som menar att publiken 

ofta anser sig själva vara mindre påverkade av medier än en tredje part. Han påvisar 

även ett starkt statistiskt samband mellan inställningen till institutionen och 

mediebevakningen som uppfattad påverkansfaktor, innefattande tevenyheter, 

rikstäckande eller lokaltidningar. Ju viktigare informanterna tyckte att 

medierapporteringen var för att skapa en negativ inställning till institutionen, desto 

mer negativ var den svarande till densamma. (ibid) 

 Genom en jämförelse av sambandets koefficienter har Knudsen visat att 

endast familj eller vänners egna erfarenheter påverkar negativa inställningar till 

institutionen mer än medierapportering (ibid:151) och att användares inställningar inte 

överensstämmer med medierapporteringen (ibid:156-157), något han menat stödjer 

antagandet att människors negativa attityder beror på mediebevakningen. (ibid:151) 

 Innehållsanalysen i studiens första del har påvisat att en tidning av 

analysenheterna har utskilt sig från de övriga; Adresseavisen skriver mer sällan 

negativt om institutionen. En analys av resultatet från surveyundersökningarna har 

vidare bevisat att ju mer betydande denna tidning varit som nyhetskälla, desto 

troligare är det att informanten har en positiv bild av institutionen. (ibid:153) Vid 

vidare undersökning av bakomliggande samband har Knudsen funnit ett statistiskt 

signifikant samband som visar att sannolikheten till medborgarens positiva inställning 

ökar om medier anses viktiga som källa till intryck, och Adresseavisen vanlig som 

källa till nyheter. (ibid:154) 
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Detta bevisar att mediers nyhetsrapportering påverkar att läsaren har en inställning till 

fenomen i allmänhet, men även vilken inställning är; ju mer negativt ett fenomen 

framställs, desto mer negativt inställd till fenomenet blir läsaren, och vice versa.   

 Avhandlingen har indikerat en relation mellan pressens betoning på negativ 

rapportering, publikens betoning på negativa intryck och statliga myndigheters 

anpassning därefter. Knudsen har därför konstaterat att det är meningsfullt att 

integrera framställning, åsiktsbildning och medialisering i teoretiska, metodologiska 

och empiriska analyser. (ibid:225) 

 

3. Teori 
Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna för studien, nämligen politikens 

medialisering, mediering, dagordningsmakt, perceptionen av massopinionen, 

påverkan samt källorna och mediebilden. Dessa teorier har legat till grund för 

utformningen av studiens kodbok och kommer att appliceras på empirin, vilket 

presenteras i uppsatsens resultat- och analysdel. Teorierna kommer att appliceras på 

olika delar av materialet, men samtliga teorier närvarar i flera delar av analysen.  

 

3.1 Politikens medialisering 

Teorier om politikens medialisering handlar om maktkonflikten mellan källor och 

journalister och vem som får kontrollen över mediebilden. Denna teori är intressant 

för studien då det framförallt erkänner att journalister och medier har en maktposition, 

ett handlingsutrymme och agens, vilket resulterar i en möjlighet för medborgarna att 

granska journalister – precis som journalistiken granskar ”makten”. Det innebär även 

en möjlighet att utkräva ansvar. Men teorin redogör även för konkreta modeller för 

hur maktutrymmet ser ut och vilka arbetsmetoder och rutiner som bär ett 

handlingsutrymme, det vill säga vad som ska granskas i studiens empiri.  

Det bakomliggande till politikens medialisering är det överskott av 

information och underskott på uppmärksamhet i samhället som ställer krav på 

medieaktörer att reducera informationen och maximera uppståndelsen. Det görs 

genom tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretion, 

personifiering och stereotypisering. (Hernes 1978; Asp 1986; Strömbäck 1998, 2000 i 

Strömbäck 2002:37; Strömbäck 2014:163) I detta råder en konflikt om makten över 
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nyhetsvärderingen mellan källor och medier; källor åtrår uppmärksamhet, och rätt 

sorts sådan, medan journalisterna gör egna avvägningar kring vad som ska 

uppmärksammas och hur. (Cook 1998:90 i Strömbäck 2002:42)  

I och med speljournalistiken blev det omöjligt att se journalister som neutral, 

utan verksam aktör som påverkar den politiska dagordningen (Strömbäck 2002; Asp 

1986 i Strömbäck 2002:45). Journalisterna själva menar att detta är den journalistiska 

objektiviteten; journalister rapporterar inte enbart vad källorna säger eller gör, utan 

tolkar även vad detta innebär och vilka motiv som kan tänkas ligga bakom. Således 

behöver källorna anstränga sig för att ta kontroll över journalisternas tolkningar och 

framställningar av såväl aktören själv som sakfrågorna. (Strömbäck 2002:46)  

I modern medieforskning bevisas att samhällsinstitutioner anpassat sitt 

arbetssätt efter mediernas villkor för att nå ut till publiken (Nord & Strömbäck 2012: 

210). Detta beskrivs som en ”osynlig maktutövning”. Denna medialisering indelas i 

tre kategorier:  

1. Professionella normer i journalistikens självständighet i förhållande till dess 

intressen. Hit räknas objektivitet, balans, att skilja mellan nyheter och reklam 

med mera.  

2. Att vinna publiken i det marknadsberoende som påverkar journalistikens 

tekniker och metoder för att få nyheter att framstå mer intressanta.  

3. Teknologiska förändringar såsom visualisering och berättargrepp, exempelvis 

uppkomsten av TV som mer lättillgängligt medium.   

Genom att källorna anpassar sig efter medialiseringen ökar journalistiskt makt över 

tid. (Johansson m.fl. 2014:129) Sammanfattningsvis innebär medialisering att den 

som förstår och bemästrar mediesamhällets villkor mest effektivt styr mediebilden 

(ibid:135). 

 

3.2 Mediering/bilden av verkligheten  

Mediering handlar om hur verkligheten förändras när den passerar genom 

mediekanaler innan den når publiken. Då studiens syfte är att syna vilken 

framställning som är åsiktsbildande och hur det skiljer sig mellan olika medieformer, 

är teorin relevant för studien. Med avstamp i denna teori kan därför journalisternas 

olika framställningsmetoder bli synliga. 
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”För politiker är bilden av verkligheten ibland, och det gäller särskilt under valår, 

viktigare än verkligheten själv” sa Svenska Dagbladets politiska kommentator Göran 

Eriksson citerad i Mediekratin – mediernas makt i svenska val (Asp & Bjerling 

2014:147). Medierna är medborgarnas främsta förmedlare av verklighetsbilder. Alltså 

bör nyheter alltså ses som sociala konstruktioner av verkligheten. (Strömbäck 

2014:157) Genom verklighetsbeskrivningen får publiken verktyg att utvärdera 

politiken. I synnerhet är bilden av arbetslösheten och ekonomin viktig. I detta blir 

rapporteringen av reella händelser, såsom företag som går i konkurs, varsel med mera, 

och sakförhållanden viktigare än partsinlagor (Eriksson i Asp & Bjerling 2014:147-

148; Strömbäck 2002:45-46). Detta kallas även mediering (Strömbäck 2014:229).  

Anledningen till medieringen är enligt Strömbäck (2014:178) att 

journalistiken per definition är berättelser om verkligheten, som behöver omformas 

för att passa mediernas format, behov, finansiella och tekniska villkor, liksom 

samhälleliga lagar samt publikens intressen.  

 

3.3 Dagordningsmakt 

Den här teorin handlar om hur journalistiska värderingar fortplantar sig och blir till 

medborgerliga värderingar, då medierna styr vilka åsiktsfrågor vi värdesätter och hur 

vi uppfattar dem. Dagordningsmakt är således en viktig teori för den här uppsatsen då 

den tillhandahåller analysverktyg för en diskussion om journalistisk makt. 

  Grunden i teorier om dagordningsmakt är att medier inte påverkar läsarnas 

åsikter, men vilka sakfrågor de har åsikter om, och hur dessa uppfattas (Asp & 

Bjerling 2014:155; Strömbäck 2004:36; Nord & Strömbäck 2012:210). Medborgarnas 

dagordning och mediernas dagordning är idag så sammanflätade att de inte kan 

isoleras från varandra, men att medborgarnas dagordning är beroende av 

medierapporteringen då de inte självständigt kan ansamla underlag för att skapa en 

övergripande uppfattning om vad som är reella samhällsproblem. Rent demokratiskt 

blir frågan huruvida medierna har tillräcklig kompetens för att i sin tur ge en relevant 

och nyanserad bild av problemen. (Strömbäck 2004:35) Enligt Folke Johanssons 

studier (1995:111) är publiken mer missnöjd med nyhetsrapporteringen när den 

skildrar områden och arenor de själva känner till eller berörs av.  

Det är inte bara en fråga om att medierna berättar om nya händelser bortom 

vår omedelbara erfarenhet. Journalisterna riktar även vår uppmärksamhet och 
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påverkar uppfattningen om vilka frågor som är viktigast. Verkligheten vi möter 

genom medierna är därför en andrahandsverklighet. (McCombs 2006:23)  

Publiken lyder efter mediernas prioriteringsordning och efterkonstruerar egna 

dagordningar. Med tiden blir på så vis nyheternas dagordning synonymt med 

allmänhetens dagordning. Detta är en primär del i att skapa en opinion. (ibid:23-24)  

Studier visar dock att den journalistiska självbilden inte innefattar något 

maktutrymme, i alla fall inte över medborgarnas dagordningar (ibid:45)  

 

3.4 Perceptionen av massopinionen 

Ytterligare en intressant teori är perceptionen av massopinionen som förklarar hur 

våra egna erfarenheter, andras erfarenheter och de kollektiva erfarenheterna spelar roll 

när publiken bildar en åsikt. Framförallt redogör teorin för den massmedierade 

informationen, som styr uppfattningen – eller perceptionen – av dessa erfarenheter. 

Teorin är intressant då den påvisar både ett maktutrymme hos läsaren till att bilda sig 

en uppfattning, men även hos medierna. Dessutom presenterar den konkreta metoder. 

Enligt forskaren Diana Mutz (i Strömbäck 2001:280-282) påverkas våra 

politiska attityder av opinionen schematiskt. Våra egna erfarenheter påverkas av 

uppfattningarna vi har av dem. Andras erfarenheter som vi tar del av sätter vi i 

relation till våra egna. De här två uppfattningarna påverkar de så kallade 

perceptionerna av våra kollektiva erfarenheter. Hur vi uppfattar de kollektiva 

erfarenheterna påverkas dock ännu mer av den massmedierade informationen av 

andras erfarenheter.  

Perceptionen av de kollektiva erfarenheterna påverkar tydligt våra politiska 

attityder, och perceptionerna av de egna erfarenheterna likaså, men i en lägre 

utsträckning. Det menar Mutz bevisar hur människor sätter kollektivets intressen 

framför de egna intressena när de skapar sig en politisk åsikt. Hon understryker dock 

att journalisterna tillhandahåller vad som ligger till grund för uppfattningen av 

kollektivets intressen, inte verkligheten själv. Detta definierar Mutz som perceptionen 

av massopinionen.  

Vidare diskuterar Mutz fyra effekter av massopinionens perception. En av 

relevans är majoritetseffekten. Även om majoritetseffekten har som syfte att 

synliggöra partisympati och valdeltagande, är den psykologiska förklaringen till 

effekten intressant för studien. Den beskriver hur människor väljer att ställa sig på den 
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vinnande opinionens sida i en konfliktframställning, vilket i en demokrati är 

synonymt med majoritetens sida. Den psykologiska förklaringen som ges är att 

människan associerar ”det starka” eller ”majoriteten” med vad som är rätt – om det 

råder konsensus i en fråga borde den åsikten vara den rätta. Medier kan således skapa 

majoritetseffekter genom att rapportera om vilken åsikt som samlar mest stöd och 

förändra läsarnas inställningar. (ibid:282-283)  

En annan effekt av perceptionen av massopinionen är tankeväckareffekten. 

När en åsikt framlyfts i medier kan läsaren börja föreställa sig argument som styrker 

åsikten, vilket är grunden till åsiktsförändring. En åsiktsförändring kan dock utebli om 

läsaren samtidigt påminner sig om de motargument den redan har. I de här fallen sker 

en opinionsförstärkning och polarisering. Det som avgör är hur övertygad och insatt 

individen inledningsvis är, samt tillgången till information om sakfrågan, starka 

argument från de båda sidorna samt graden av polarisering i debatten. (ibid: 283)  

 

3.5 Påverkan  

Diskussionen om påverkan framställer informationsförmedling som en 

påverkansmöjlighet och som ett medel för att nå ett mål – att behålla prenumeranter. 

Påverkansteorin är relevant för att förstå vilken roll läsaren har i den åsiktsbildande 

nyhetsförmedlingen.  

Påverkan är resultatet av en miljöpåverkan och resulterar i en inlärning. Om vi 

inte förstår att vi utsatts för en miljöpåverkan talar den påverkade ofta om 

manipulering. Information och manipulation står därför ofta mot varandra; sändaren 

anser ofta att den spridit information, medan vissa mottagare som inte håller med om 

informationen kan åberopa manipulering av samhällsopinionen. Alltså är påverkan en 

fråga som utgår från mottagarens värderingar. Om de avsedda målen med påverkan 

uppfattas som onda eller goda, handlar därför om huruvida de överensstämmer med 

mottagarens egna värderingar. (Edfeldt 1997:20-21) 

Politikens och tidningarnas producenter påverkar oss och förändrar vår tillvaro 

– systematiskt eller slumpmässigt. Det är dock inte avsikten som avgör hur påverkan 

tar sig i uttryck, det är mottagaren. Det baseras på våra tolkningsförutsättningar och 

det urval vi gör av all påverkan som dagligen möter oss. (ibid:22)  

Massmedier är exempel på en plattform som förmedlar information, då 

kommunikationen är enkelriktad. Vidare är massmediers information opersonlig, och 
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oanpassad efter variationer i publiken. Det resulterar vanligen i en vag eller utslätad 

utformning av budskap, när syftet är att påverka individer eller grupper av bred 

variation. (ibid:100)  

Edfeldt menar även att dagstidningen är medvetet utformad för att påverka till 

handling, att behålla prenumeranter. Det gäller struktur, innehåll och systematik, och 

orsakerna är primärt ekonomiska. Här lyfts även löpsedlar och rubriker fram som 

exempel på att nå målet att behålla läsare och prenumeranter. Han påpekar även att 

medlet fortfarande är påverkan. (ibid:135-136)  

 

3.6 Källorna och mediebilden 

För vidare diskussion om mediernas makt måste även källornas roll i journalistiken 

studeras. Teorin om källorna och mediebilden bygger på tre typer av förhållanden 

mellan journalister och källor, dominans av den ena eller andra, alternativt en 

samverkan. Teorin tar även upp olika källors möjligheter att få definiera problem.  

Nyhetskällorna har en stor betydelse för att skapa nyheter av olika händelser 

(Falkheimer 2012:156). Vilka källorna är skiljer sig mellan olika länder, men följer 

vissa generella mönster. Exempelvis är elitkällor, såsom myndigheter och 

auktoriteter, av stor betydelse. Vanligen är det källorna som styr i relationen mellan 

källor och journalister. Forskning visar att elitkällorna formulerar problem, 

dagordningen och trovärdigheten i nyhetsförmedlingen, då de besitter makt, ses som 

representanter och betraktas som experter, vanligen på grund av deras akademiska 

bakgrund. Vid sidan av elitkällor kan aktivister och ideella organisationer betraktas 

som viktiga nyhetskällor och alternativa definitionsmakare. Främst är det dock de 

professionella källorna som har möjlighet att styra mediebilden, andra källor har inte 

samma påverkansmöjlighet. (ibid:157) Elitkällornas dominans är påvisat även i 

svenska studier, då de ges mer utrymme än andra typer av källor. Däremot påvisar 

studier på området att offer också ges större källutrymme. (ibid:158)  

Forskning om relationen mellan källorna och journalister bekräftar tre 

alternativa förhållanden; journalistdominans, samverkan respektive källdominans. 

Argumenten för journalistdominans utgår från journalistikens logik som gör att källor 

har litet inflytande över vad och vilka som väljs fram, då det sker på initiativ av 

journalisterna. (ibid:159) Orsakerna kan vara aktör alternativt struktur, alltså 

journalisten och dess bakgrund, geografiska placering eller värderingar, alternativt 
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nyhetsproduktionens strukturella förhållanden och anpassning efter omgivningens 

förväntningar och krav. Resultatet i det senare fallet, alltså struktur, är likformighet, 

då medieorganisationer tenderar att följa varandra. (ibid: 160) 

I forskning som bekräftar källdominans är utgångspunkten att medie- och 

samhällsförhållanden förändrats vilket givit än mer makt åt elitkällor. Exempel på 

förhållanden i förändring är journalisternas ökade tempo, konkurrens samt försämrade 

arbetsvillkor. Parallellt med detta har en allt starkare PR-industri vuxit fram och 

förändrat villkoren i relationen mellan medierna och dess källor. (ibid:161) Exempel 

på situationer där källornas makt är särskilt stark är i krigssituationer, där 

förväntningarna från publiken är höga och journalisternas informationsresurser 

begränsade (ibid:162). 
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4. Metod 
För att besvara frågan om hur åsiktsbildning ser ut i nyhetsrapportering har en 

framinganalys använts. Van Gorp (2010:85) beskriver framinganalysen som en metod 

för att förstå den journalistiska framställningen genom att identifiera kulturella 

föreställningar. Genom att rama in de kulturella föreställningarna, såsom beteenden 

eller motiv hos nyhetskällorna och förklara bakomliggande problem kan en föreslå för 

publiken hur gestaltningarna ska förstås. I detta fall är framinganalysen ett medel för 

att synliggöra verktyg och fokusera på hur berättelser framställs och vilken mening 

berättelserna bär, snarare än vad som berättas.  

Den vanligaste analysmetoden i en framinganalys är den deduktiva analysen, 

som ofta föregås av en induktiv fas (ibid: 91). I denna studie har först ett ramverk 

upprättats liksom koder, med avsikten att försöka förstå fenomenen i empirin 

(ibid:92). Detta har resulterat i en rammatris, se nedan. Rammatrisen är framtagen 

genom upprättandet av ja eller nej-frågor utifrån materialet som sammanfattar den 

huvudsakliga meningen. Frågorna som ställts till materialet har varit: 

• Föreslår materialet en bild av flyktingar? 

• Berättar materialet från vems perspektiv bilden skapats? 

• Föreslår materialet flyktingar eller migration som ett samhällsproblem? 

• Föreslår materialet att någon är ansvarig för samhällsproblemen? 

• Föreslår materialet ett mål eller lösning för problemet? 

• Föreslår materialet en verklighet som beskrivs som sann? 

 

Den induktiva fasen har bestått av: 

1. Insamling av material, inte bara från medier utan samhällsdebatten om 

fenomenet i allmänhet. Med hänsyn till det här återfinns en 

bakgrundsbeskrivning i uppsatsen.  

2. Öppen kodning, med fokus på hur texten berättas, inte vad som berättats. 

3. Arrangering av koderna utefter mening samt en abstraktion av desamma. 

4. Selektiv kodning då rammatrisen fyllts i. Allt material som burit mening av 

relevans för studien har kodats. Vissa koder har behandlat varje fall av den 

kodade meningen. Hos dessa koder kunde antalet fall bli hur många som helst. 

Andra koder har varit mer kvantitativa och behandlat artikeln som helhet. 

Dessa koder har maximalt kunnat fyllas med 49 fall. (ibid:94-97) 
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Till den deduktiva fasen har en kodbok upprättats utefter rammatrisen, som återfinns i 

bilaga 3. Även om syftet med metoden är att frigöra sig från subjektivitet måste viss 

reliabilitet offras, då målet är att syna dolda meningsstrukturer. (ibid:99)  

I ett nästa steg har kluster i materialet skapats utefter kodernas mening 

(ibid:100-101). Efter den empiriska insamlingen har vikten mellan koderna setts över, 

för att visa det huvudsakliga budskapet (ibid:101-102). 

 

4.1 Urval 

Forskningsproblemet har avgjort vilka enheter som kvalificerat in i populationen och 

urvalsramen samt mitt urval. Syftet har varit att nå en representativ bild av 

forskningsområdet och problemformuleringen. Då studien avsett ifrågasätta på en 

samhällelig nivå har de största och vanligaste medierna valts ut då de har det 

kraftigaste genomslaget och påverkan, en så kallad effektorienterad urvalsprincip 

(Nilsson 2010:129). I det här fallet har det inneburit dagspressen Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, kvällspressen Aftonbladet och Expressen samt lokaltidningarna 

Sydsvenskan och Göteborgs-posten. Anledningarna till att just nyhetspress framvalts 

bottnar i pressens möjligheter till variation. Det är en medieform med ett flexibelt 

förhållande till resurser och geografi, i synnerhet i relation till exempelvis teve. I press 

är dessutom rewrights vanliga. Det medför att samma innehåll i dessa fall framställas 

olika beroende på medium, och utgör således ett relevant underlag för studiens syfte.  

Nedslagen i urvalsramen har systematiserats kvartalsvis så att risken för en 

icke representativ periodicitet uteblivit. (ibid) Ett klusterurval har genomförts genom 

att urvalsramen indelats per medium och kvartal. Ur varje kluster har sedan artiklar 

valts fram för att representera varje medium och tidsperiod representativt genom ett 

obundet slumpmässigt urval. Vid urvalet har det kontrollerats att enbart artiklar 

publicerade i nyhetssektionen eller ”general” valts fram. I vissa kluster fanns inte 

tillräckligt med artiklar som uppfyllde detta kriterium, i dessa fall har artiklar ur 

kulturdelen analyserats. När det varit aktuellt har det kontrollerats att artikeln inte är 

en ledare eller krönika, utan en nyhetsartikel.  

Populationens innehållsliga avgränsningar har definierats vid migrationsfrågan 

och flyktingmottagande. Urvalsramen är upprättad genom sökning i mediearkivet 

Retriever, där sökordet ”migration” använts som ett obligatoriskt ord, och ”flykting”, 
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”asylsökande”, ”integration” samt ”segregation” som något av övriga alternativa ord. 

(ibid:133) Söksträngen återfinns i bilaga 1.  

Vidare har studien avgränsats till att enbart behandla nyhetsartiklar. Därför har 

krönikor, ledare, bilagor, sportsidor, väder med mera selekterats bort. Samtliga 

artiklar är hämtade ur mediearkivet 2017-04-28.  

Urvalsmetoden har resulterat i ett urval om 50 artiklar utav populationens 615, 

varav en från Expressen bortdefinierades i efterhand. Urvalsuträkningen finns i bilaga 

2.  

 

4.2 Metodkritik  

Framinganalysen tar hänsyn till att metoden aldrig kommer att bli helt objektiv, då 

syftet är att syna dolda meningsstrukturer (van Gorp: 2010:99). Det har lett till en 

ambition att syna den inneboende subjektiviteten i det skrivna, vilket medfört en 

diskussion om min subjektivitet och mina metoder. Då all kodning har genomförts av 

samma person är interkodreliabiliteten god (Nilsson 2010:147).  

 Beträffande min subjektivitet har jag länge varit insatt i den så kallade 

flyktingsituationen. Min uppfattning utgår från ett asylrättsperspektiv och en 

uppfattning av att varken asylpolitiken eller nyhetsrapporteringen om densamma 

tillräckligt ofta kretsat kring mänskliga rättigheter. Detta kan ha påverkat min 

uppfattning om hur ett ”normaltillstånd” beskrivits. Å andra sidan anser jag att min 

utgångspunkt hjälpt mig synliggöra de dolda meningsstrukturerna just eftersom de 

skiljt sig från normaltillståndet. Då denna studie enbart ämnat identifiera åsikter och 

syna metoder för att normalisera, legitimera eller ifrågasätta dem, har min egen 

inställning till åsikterna inte varit relevant.   

 

4.3 Begreppsdefinition 

Flyktingsituationen  

Genomgående kommer ”flyktingsituationen” att användas som begrepp för det 

fallexempel som står i fokus i denna studie. Anledningen är att begreppet återkommer 

inom den tidigare forskningen samt att begreppet är tämligen neutralt samtidigt som 

det är välkänt.  
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Nyhetsnivåer 

Kodningen innefattar en definition av varje artikels nyhetsnivå – 

förstahandsinformation, andrahandsinformation eller kvasiinformation. 

Förstahandsinformation berör händelser som blivit nyheter på grund av att de handlar 

om flyktingar eller flyktingsituationen, exempelvis reportage. Andrahandsinformation 

är händelser där någon uttalar sig om detsamma, exempelvis under en presskonferens. 

Kvasiinformation är händelser som blir nyheter på grund av något helt annat, men där 

flyktingar eller flyktingsituationen framträder som orsak eller bakgrund.  

 

Ideell källa 

Ideella källor är företrädare för exempelvis ideella organisationer eller civila initiativ. 

I vissa sammanhang har även myndigheter eller andra offentliga organisationer och 

deras företrädare kodats som ideella källor, när de uttalar sig som alternativ 

definitionsmakare i förhållande till exempelvis framträdande politiker. Fokus ligger 

således på hur källan framställts.  

 

Elitkälla 

I enlighet med teorin om källorna och mediebilden är elitkällor de personer som ges 

legitimitet på grund av sin akademiska bakgrund. Vanligen är det politiker, 

myndighetspersoner, högt uppsatta chefer eller forskare.  
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5. Resultat och analys 
Den här studien har som syfte att undersöka nyhetsrapporteringens makt att skapa, 

förstärka och förändra åsikter. Vidare är syftet att synliggöra hur fallexemplet, alltså 

flyktingar och migration, framställs och hur åsikter till dessa fenomen förmedlas, 

legitimeras och ifrågasätts. Dessutom åsyftar studien redogöra för vilka som kommer 

till tals och får definiera och legitimera samhällsproblem. Sammantaget kommer här 

presenteras det underlag publiken erbjuds skapa sina attityder utifrån. Dessutom är 

syftet att studera hur allt detta skiljer sig mellan dagspress, lokalpress och kvällspress. 

 I följande avsnitt redogörs resultatet för och analysen av verklighetsbildens 

framställning – innefattande källornas varierade delaktighet, den förmedlade 

flyktingrollen, framställningsmetoder, bilden ansvar samt legitimering och 

ifrågasättande – verklighetsbildens betydelse för läsarnas inställningar och skillnaden 

mellan medieformerna.  

 

5.1 Verklighetsbilden  

Först kommer de förmedlade verklighetsbilderna att redogöras för. Materialet visar att 

bilderna formas av elitkällorna och att flyktingar framstår som resurskrävande och 

bortskämda, framställda som ”de andra”. Slutligen visar empirin att ingen har ansvar 

för flyktingarna, annat än för att minska deras omfattning.  

 

5.1.1 Eliten definierar  

Övergripande kan sägas att flyktingar sällan kommer till tals i rapporteringen om 

dem. Materialet påvisar att elitkällor istället ges mest utrymme av journalisterna. 

Teorin om källorna och mediebilden (Falkheimer 2012:157) ligger i linje med det här 

resultatet. Men något som samma teori även fastslår är att offer vanligen ges stort 

källutrymme (ibid:158). Det som denna studie har kunnat påvisa är att flyktingar 

endast i 14 fall har framträtt som källor, alltså individer med angivna namn eller 

pratminus. Detta har enbart skett i Svenska Dagbladet, Göteborgs-posten och 

Aftonbladet. Således kan inte heller hävdas att flyktingar betraktats som offer. 

Samtidigt ser vi att elitkällor dominerar i alla medium, åsidosatt Aftonbladet.  
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	  	   Diagram 1.  Antal förekommande källor, fördelat efter medium och typ av källa.  
    n = 111 
 

Flyktingar är alltså praktiskt taget osynliga i rapporteringen, vilket resulterar i att de 

inte har något inflytande i att skapa nyheter av händelser (ibid:156), inte är en del av 

problembeskrivningen eller får agera definitionsmakare (ibid:157). Sällan blir 

analysen så pass djupgående så att fenomenet faktiskt beskrivs rättvisande eller 

mänskliga, vad gäller orsak, problem, omfattning, konsekvenser och variation. Att de 

så kallade ideella källorna anstränger sig för att lyftas fram av medier påvisas 

uppfattningen om mediers påverkansarena.  

Elitkällornas roll är även att skapa legitimitet i rapporteringen (ibid:157), 

vilket är något som blir tydligt i studien. Då en likformighet i elitpersonernas 

dominans påvisas i materialet bekräftas de strukturella villkoren för journalistiken 

framför aktörskapet (ibid:160).  

  Medialiseringsteorin innebär även en maktkonflikt mellan källorna och 

journalisterna, ett resultat av mediernas professionalisering. Teorin menar att källorna 

anpassar sig efter mediernas förändrade villkor och ger en ökad makt åt journalister. 

(Johansson m.fl. 2014:129) Då flyktingar är långt ifrån att vara elitkällor, de är inte 

ens ideella källor eller alternativa definitionsmakare, innebär det att journalisterna i 

detta fall givit andra makten att få definiera flyktingrollen och migrationen. En skulle 

kunna föra en etisk diskussion om huruvida flyktingarnas frånvaro är ett medel för att 

skydda de utsatta, men detta är inte en diskussion som är relevant för denna studie. 

Istället är frånvaron av flyktingarnas pratminus ett medel för att avmänskliga och 

distansera diskussionen från dem. Den pressetiska hållningen att ”höra båda sidor” 
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(Journalistförbundet 2013) verkar inte innefatta flyktingar – de är några vi talar om, 

inte med, och de äger inte sin egen verklighet.  

En diskussion i enlighet med medieringsteorin om vem som har makten – 

journalisterna eller källorna (Cook 1998:90 i Strömbäck 2002:45) – blir även relevant. 

Strömbäck (2002:46) skriver att källorna behöver anstränga sig för att ta ansvar över 

journalistens tolkningar i och med journalistikens tolkande metoder. Frågan är om 

detta är ett sätt för journalisterna att frånsäga sig ansvar. Teorin fastslår att 

samhällsinstitutioner anpassat sig efter medialiseringen (Nord & Strömbäck 

2012:210), och teorierna likväl som empirin visar att elitkällor är överrepresenterade i 

samtidens rapportering. Flyktingarnas frånvaro i rapporteringen påvisar såväl att 

flyktingar inte inkluderas i samhällsinstitutionerna, liksom att de inte ses som en egen 

institution – samtidigt som de generaliseras.   

Generellt är det även en stark kontrast mellan de reportage om 

flyktingsituationen, och de nyhetsartiklar som främst kretsar kring ett nationellt 

perspektiv. De kontraster som framstår sker mellan internationellt kontra nationellt, 

mänsklighet kontra ekonomi och kontroll, och flyktingar kontra elitpersoner i fokus, 

alltså mellan att prata med och att prata om. Det här är beroende av nyhetsnivån i 

artikeln. Även det här är ett exempel på när struktur står över aktörskap i att styra 

mediebilden (Falkheimer 2012:160), då variationen inte ligger i journalisternas 

bakgrund eller geografiska hemvist, utan vilka förutsättningar de haft att ta sig till 

platsen. Vidare så påvisar detta även en källdominans i maktförhållandet mellan 

journalisterna och källorna, som exemplifierar rapportering från krigshärjade zoner 

när förväntningarna från publiken är höga men resurserna begränsade. (ibid:162)  

 

 
Diagram 2.  Nyhetsnivå för respektive enhet, sammantaget samtliga medier.  
  n = 49 
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I rapporteringen är dessutom migrationsfrågan tätt sammankopplad med den parti-

politiska rapporteringen. Ofta framträder staten eller partipolitiska företrädare och 

uttalar sig om immigrationen till Sverige. Det här stärker migrationen som en 

åsiktsfråga, liksom polariseringen i åsiktsbildningen. Dessutom försvårar det 

tankeväckareffekten (Mutz i Strömbäck 2001:280-282), då åsiktsalternativen som 

presenteras är nära anknutna till en politisk identifikation och innefattas i det underlag 

som teorin menar att vi baserar våra åsikter på i sakfrågor. Det här stärks även av 

opinionsjournalistiken liksom citat eller beskrivningar av politiska inställningar till 

migration som en politisk taktik. Majoritetseffekten (ibid:282-283) kan här åberopas. 

Alltså stärks och polariseras snarare våra åsikter än förändras med denna typ av 

journalistiska framställning.  

 

5.1.2 Flyktingar är resurskrävande 

När det gäller framställningen av flyktingrollen har nio alternativa grepp funnits i 

materialet; flyktingar som passiva, desperata, resurskrävande, misstänkliggjorda, 

ansvarslösa, hjälplösa, bortskämda/lyckosökande, brottslingar samt vid enstaka 

tillfällen en tillgång. Fördelningen koderna emellan påvisar en övervikt för bilden av 

flyktingar som resurskrävande respektive bortskämda eller lyckosökande. Exempel på 

detta påvisas i flertalet artiklar, och förekommer främst i Svenska Dagbladet, där 16 

av totalt 29 fall av resurskrävande framställning sker, och tio av totalt 19 fall av 

framställning som bortskämda eller lyckosökande. 
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Diagram 3.  Flyktingrollens framställning, antal fall sammantaget alla medier. 

    n = 91 
 

I artikeln Tusentals flyktingar i nöd på Medelhavet skriver Gunilla von Hall (2015, 16 

april) att ”det senaste tricket är att båtmigranter får utrustning för att skicka 

nödsignaler som tvingar fartyg att rädda dem”, ett citat som inringar hur flyktingar 

ibland framställts som resurskrävande och hjälplösa. I relation till att flykt framställs 

som fritt val (se avsnitt 5.1.4), framställs hjälpinsatser såsom asylrätt som ett tvång. I 

samma artikel skriver Hall även att ”detta har fått ett eget begrepp i migrantdebatten – 

insatserna kan vara en sorts ’pull factor’ som lockar människor att fly” liksom att 

”räddning uppmuntrar”. Det visar gestaltningen av flyktingar som lyckosökande, men 

även att flykten är ett fritt och aktivt val. Utdraget ”slåss för temporära 

uppehållstillstånd” (Delling & Svensson 2015, 25 augusti) visar även det på 

motståndet mot hjälpinsatser från samhälleligt håll. 

Ett annat exempel på samma fenomen är Sydsvenskans artikel av Carl Cato 

och John Alexander Sahlin (2015, 26 november). De skriver att ”Migrationsverket 

bedömer också att fler kommer att vilja klassas som flyktingar istället för alternativt 

skyddsbehövande och därför överklaga sin klassning”. Dessutom citeras Danielsson: 

”Beslutar vi att man har flyktingstatus följer ett rättighetspaket med. För det första får 

du tre års uppehållstillstånd, för det andra får du återförenas med din familj.” Dessa 

citat påvisar även de flyktingar framställs som bortskämda och ställer orimliga krav. I 

citatet av Danielsson som väljs fram lyckas rättighetsperspektivet, som ändå faktiskt 

får plats och rent objektivt är banalt, framstå som orimligt, som att flyktingars 
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möjlighet att få bo med sin familj i ett främmande land är en uppoffring från svensk 

sida. 

Fler intressanta citat framträder i empirin. Ett exempel är et utdrag ur artikeln 

Båtflyktingar får vänta länge på asyl, återigen av Gunilla von Hall i Svenska 

Dagbladet (2015, 22 april). Hon skriver att ”polisvakter och hjälparbetare syns i ett 

par gathörn” på plats i ett så kallat ”migrantläger” i Italien. Det blir tydligt att 

flyktingarna vaktas av poliserna, inte att poliserna är där för flyktingarnas säkerhet.  

Då de källor och åsikter som framlyfts av journalisterna visar på en 

homogenitet blir alltså inställningen att flyktingmottagande är en belastning och något 

som ska minska i majoritet. Avvisningar och minskat tryck är målet, vilket är 

knappast överraskande, om än skräckinjagande. Ett exempel på detta är artikeln 

Sverige har blivit mindre populärt som asylland (Magnusson 2015, 20 augusti). Den 

redogör för hur Tyskland infört ett så kallat snabbspår för asylsökningar från Syrien, 

samtidigt som Sverige infört ett snabbspår för att hantera ”uppenbart ogrundade 

ansökningar”.  

Vidare framställs problemet med flyktingar i numeriska termer. När materialet 

kodats och analyserats så har även framställningen av problemet och 

problembeskrivning visats sig. 84 av 140 fall, eller 60 procent, av de nämnda eller 

antydda problembeskrivningarna har handlat om omfattningen av flyktingarna. Att 

flyktingar generaliseras visar materialet, men att därtill även bli till siffror och statistik 

avhumaniserar, anonymiserar och homogeniserar flyktingperspektivet än mer. Som 

diagrammet här nedan visar är fördelningen skev. 

 

 



	   31 

 
Diagram 4.  Problemformulering, antal fall sammantaget alla medier. 

   n = 139 
 

Den faktiska orsaken till att dessa volymer av människor befinner sig i den situation 

som rapporteringen försöker rama in nämns enbart tio gånger i de 49 artiklarna. I en 

av dessa fall lyder formuleringen ”flykt från konflikter” (Samara 2015, 15 september). 

Artikeln är publicerad i Göteborgs-posten och handlar om hur flykten är mer utsatt för 

kvinnor ur den omdebatterade Joakim Lamottes perspektiv. Vi som följt kriget i 

Syrien vet att ”konflikt” inte är en rättvisande beskrivning, utan bagatelliserar 

erfarenheterna av det.  

Ett annat citat ur materialet som bär framställning av den reella orsaken 

skriver journalisterna Carsten Jensen och Anders Sømme Hammer (2016, 27 juni) i 

Aftonbladet:  
När en miljon flyktingar förra året strömmade in i Europa så var var femte från Afghanistan, 
ett land som nästan varje europeisk nation tillsammans med USA de senaste 15 åren vid en 
eller annan tidpunkt fört krig mot.   

 
Här ser vi hur journalisterna både adresserar ett ansvar, men även förklarar den 

verkliga och bakomliggande orsaken samtidigt som de redogör för de utsattas 

omfattning.  

Ytterligare ett anmärkningsvärt resultat påfinns i Dagens Nyheter, där Hans 

Rosén (2015, 4 mars) skriver att asylsökande nu ”flyttar och åker hem igen”. Citatet 

är intressant därför att det helt saknar en orsaksbeskrivning. Det är sakligt och 

odramatiskt framställt, ”hemmet”, som något annat än här. Framställningen stärker 
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även bilden av flyktingar som medborgare i ett annat land, som Sverige därför inte 

behöver ta ansvar för.  

Vid ett tillfälle av tio som problemet framställs eller formuleras som naturligt 

är i citatet:  
Antalet asylsökande hittills i år är klart lägre än under samma period förra året. […]  
– Det finns en säsongsökning som vi sett under tidigare år, säger Anders Westerlund, 
omvärldschef på Migrationsverket.  

 

Utdraget kommer från artikeln Inhyrda sjöpatruller ska hejda ny asylvåg ur 

Sydsvenskan, skriven av Erik Magnusson (2015, 30 mars). Här framställs 

flyktingmottagandet och migrationen som naturlig, och jämförs även med tidigare år. 

Värt att nämna är att artikeln publicerades innan migrationen till Sverige kulminerade.  

När omfattningen av flyktingar i numeriska termer är det enda som framlyfts 

som problembeskrivning, som orsak till att det finns ett problem, framställs återigen 

flyktingar som personer med inneboende och isolerade problem. Dagordningsteorin 

(McCombs 2006:23-24) påvisar hur medierna skapar sina dagordningar, och hur 

publiken efterkonstruerar sina därefter. Han menar även att detta är en primär del i att 

skapa opinion. Utifrån presenterade resultat kan således hävdas en korrelation mellan 

mediers uppfattning om flyktingar som resurskrävande, bortskämda och något som 

måste minska i omfattning. McCombs understryker även det här som en primär del i 

att skapa opinion, även om det sker omedvetet (ibid:45).  

Edfeldt (1997:100) fastslår att mediernas information är enkelriktad, 

opersonlig och oanpassad för att nå en så bred och heterogen grupp som möjligt. 

Medierna anpassar alltså sitt innehåll utefter läsarnas heterogenitet, men inte 

aktörerna som tar plats i artiklarna. En skulle kunna hävda att intresset för 

prenumeranterna är starkare än intresset för att skildra nyanserade bilder.  

Att vi är mer kritiska till den nyhetsrapportering som berör områden vi har god 

kännedom om påvisar dissonansen mellan verkligheten och den medierade 

verkligheten (Johansson 1995:111). Då flyktingar är frånvarande i journalistiken kan 

således slutsatsen dras att den verkliga verkligheten är än mer avlägsen, då ingen med 

god kännedom om flyktingsituationen varit inblandad i verklighetsbeskrivningen av 

det. 
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5.1.3 Vi talar om flyktingar 

Sammanställningen av hur de omtalade benämns visar en dominans av begreppen 

”flykting” respektive ”asylsökande”. Samma begrepp används vanligen i samma 

artikel, detta är alltså ingen variation som kan förklaras med en journalistisk ambition 

att finna synonymer till texten. Begreppen innebär rent juridiskt olika saker, men 

materialet har använt flykting respektive asylsökande synonymt i den nationella 

rapporteringen.  

 

 
Diagram 5.  Antalet benämningar, sammantaget alla medier. 

   n = 88 
 

Begreppet ”asylsökande” bär en underton av att människor har något i anspråk, de vill 

ha eller kräver något, i detta fall asyl. Det ger intrycket av ett avtal två aktiva parter 

emellan, och en frivillighet hos Sverige att godkänna eller avslå flyktingens anbud om 

asyl. Det är vanligen där som diskussionen i dessa fall hamnar. 

”Flykting” å andra sidan har ett starkare orsakssamband knutet till sig. En 

flykting är på flykt undan något och är i en annan beroendeställning, och framställs 

således mer hjälplös. Denna begreppsanvändning understryker dessutom longituden 

av händelsen som ska bli nyhet, det är i en lägre utsträckning ett isolerat problem i 

Sverige, utan har geografisk och tidsmässig anknytning till en tidigare händelse.  

Samtliga kodade benämningar frånvarar dock ofta när integration eller 

samhällsekonomi står i fokus. Då beskrivs flyktingar vanligen som ”personer som 

kommer hit”, eller ”dessa människor”. På så vis inkluderas de förvisso i en 
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gemenskap, men det tar även bort det undantagstillstånd en flykting kan tänkas ha när 

det exempelvis räknas på individers särskilda ekonomiska belastning på samhället.   

När enskilda fall tas upp i materialet står just ekonomi och arbete i fokus. 

Dessutom används den ekonomiska aspekten oftast för att legitimera en restriktiv 

inställning till flyktingar, eller för att redogöra för konsekvensen av migration. Enligt 

teorin om mediering är ekonomi och arbetslöshet viktiga fenomen som skapar 

politiska åsikter (Eriksson i Asp & Bjerling 2014:147-148). De reella händelserna 

som beskrivs är viktigare än partsinlagor och är en del i ett politiskt spel. Att 

flyktingar inte är just flyktingar när dessa ämnen står på agendan skapar en annan 

identifikation mellan läsaren och flyktingen. Uppfattningen om en ekonomisk 

samhällsbörda stärks därför av det analyserade materialet. Detsamma gäller 

föreställningen om en arbetsplatskonkurrens mellan etablerade medborgare och 

nyanlända. Detta styrks bland annat av utdraget ” Tusentals människor ska efter 

höstens flyktingström hitta sin väg in i det svenska samhället”, ur en artikel av Jessica 

Ziegerer med flera i Sydsvenskan (2016, 19 februari).  

 

5.1.4 De där flyktingarna är ett problem 

Det finns en lätt övervikt av framställning som en konflikt mellan ”vi och de” i 

materialet. Detta är ganska tätt följt av flyktingar som problem, börda, samt flykt som 

en jakt eller kamp. Vidare framställs även flykt som arena för politisk taktik, ett lotteri 

eller ett fritt val. Ett exempel på flykt som lotteri är citatet ”Också bland afghaner, 

som enligt Migrationsverket har en 18-procentig chans att få stanna i Sverige, har det 

blivit vanligare att avbryta asylprocessen” ur Sydsvenskan (Lönnaeus 2016, 23 

september).  

En skrivelse som är häpnadsväckande är beskrivningen av flyktingar som 

”människor som flyr från sina liv” (Lundin 2015, 26 februari). Vanligen brukar folk 

fly för sina liv, innefattande en desperation och en intensifikation. Att istället fly från 

sitt liv framställer flykt som ett fritt val, och att de flyr ifrån sina problem istället för 

att ta ansvar för dem.  
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Diagram 6.  Framställningen av flykt, antal fall sammantaget alla medier.  

   n = 153 
 

Koderna om flyktingar som problem och börda, liksom konflikt mellan ”vi och de”, 

förklarar flyktingar som personer, medan lotteri, jakt/kamp, fritt val och politisk taktik 

gestaltar flykten. Det intressanta här är att ingen av koderna är positiva. De 

välfungerande exemplen saknas i rapporteringen som kretsar kring problem, 

utmaningar och kontraster.  

De som avgör denna framställning är journalisterna och de framlyftna elitpersonerna. 

Även inom detta område saknas flyktingarnas egna perspektiv – med två undantag. 

Jakt/kamp, och i viss utsträckning flykt som lotteri, tar hänsyn till refererade 

berättelser.  

Ett exempel på framställning som ”vi och de” är hämtat ur Dagens Nyheter 

(Carlsson, Sköld & Weirup 2015, 18 december) där skribenterna redogör för Noa:s 

framarbetade strategi för att hantera situationen. De skriver att ”den särskilda 

händelsen döps till ’Alma’ efter dagens namnsdagsbarn”. Citatet visar att en kontrast 

mellan svenskhet, som är det som ska lösa situationen, och utländskhet, som är 

problemet som ska hanteras. Ett annat utdrag ur samma artikel är följande:  
Inom polisens Nationella operativa avdelning, Noa, har man i flera dagar sett tv-bilderna av 
människor på vandring norrut genom Danmark. Men när chefen Mats Löfving och hans tio 
närmaste medarbetare på måndagen den 7 september tar taxi ut till Djurönästets hotell- och 
konferensanläggning i Stockholms skärgård har de annat att prata om. [...] Senare blir det 
middag och vin. Samma kväll och under den följande natten når 230 flyktingar Sverige via 
Öresundsbron.  

 
Det visar återigen på kontrasten mellan flyktingsituationen i Sverige och den 

medborgerliga situationen i Sverige, på ett ”vi och de”.  Märk väl att det här är en 
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artikel som urskiljer sig i materialet, då det är en granskning av den ”svenska 

beredskapen”. 

Sammanfattningsvis är de åsikter som framlyfts att flyktingar är 

resurskrävande, bortskämda och lyckosökande, och något vi ska ha mindre av i 

Sverige. Det här är en åsikt, flyktingar är resurskrävande enligt materialet, men det 

föreslås aldrig vara något vi inte har råd med. Detta förstärks av framställningen av 

flyktingar i numeriska termer och genom ett kontrastskapande mellan ”vi och de”. 

Flyktingar är alltså ett problem.  

Teorin om perceptionen av massopinionen menar att vi baserar våra politiska 

föreställningar på våra kollektiva erfarenheter, men att dessa förmedlas primärt 

genom massmedierna (Mutz i Strömbäck 2001:280-282). Det analyserade materialet 

påvisar tydligt en homogenitet i inställningar till migration, då flyktingar i 53 av 

fallen framställs som ett problem eller börda. I enlighet med majoritetseffekten 

(Ibid:282-283) stärker detta åsiktshomogeniteten bland publiken, då vi den vanligast 

förekommande åsikten anses den rätta. Detta skapar alltså detta bilden av restriktiv 

migrationspolitik som det starka, och åsikterna för detta som det rätta. Således kan 

detta vidare bidra till att förändra läsares åsikter till detsamma i den aktuella 

åsiktsdelningen (ibid).  

Annat teoretiskt underlag som blir relevant för denna diskussion är teorin om 

dagordningsmakt (Strömbäck 2004:35). Det handlar om huruvida medierna har 

tillräcklig kompetens för att förmedla en korrekt uppfattning om vad som är reella 

samhällsproblem. Medborgarna är beroende av medierna i detta, då vi inte själva kan 

ansamla oss tillräckligt underlag för att skapa denna föreställning. I synnerhet är 

frågan om att skapa en nyanserad bild av samhällsfrågan viktig (ibid). Det denna 

studie påvisar är att medierna fastslagit flyktingmottagande, och flyktingar som 

individer, som ett primärt samhällsproblem. I enlighet med dagordningsteorin (Asp & 

Bjerling 2014:155; Strömbäck 20014:36; Nord & Strömbäck 2012:210) innebär 

samhällsproblemets varande på den mediala dagordningen att den även är det på 

medborgarnas, således kan hävdas att medierna bidragit till att skapa uppfattningen att 

flyktingar är ett problem hos befolkningen.  

I enlighet med teorin om perceptionen av massopinionen ställer människor de 

kollektiva erfarenheterna framför de individuella (Mutz i Strömbäck 2001:280-282). 

Mutz skiljer på andras erfarenheter och de kollektiva erfarenheterna, vi behöver bli 

inkluderade i gruppen för att visa hänsyn till erfarenheterna när vi formar våra 
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attityder i en fråga. Med framställningen av ”vi och de”, liksom flyktingarnas 

allmänna frånvaro i rapporteringen, exkluderas flyktingar ur kollektivet. Det här 

förstärker skillnaden mellan såväl de egna erfarenheterna och de kollektiva 

erfarenheterna, liksom skillnaderna mellan andras och kollektivets erfarenheter. Av 

detta kan en alltså fastslå att empirin visar hur kollektivet exkluderar 

flyktingperspektivet vid bildandet av sina åsikter.  

 

5.1.5 Ansvaret över att minska omfattningen 

I diskussionen om verklighetens framställning (Strömbäck 2014:157) blir även frågan 

om hur ansvar framställs relevant. Samtidigt som elitpersoner i en relativt hög 

utsträckning tar ansvar eller redogör för taget ansvar, adresserar journalister citerade i 

en betydligt högre utsträckning. I praktiken har detta främst inneburit att de påpekat 

bristande ansvar, eller undanröjt missförhållanden i system, såsom Migrationsverket, 

integration eller arbetsmarknad. 

 
Diagram 7.  Framställningen av ansvar, antal fall sammantaget alla medier.  

   n = 187 
 

Exempelvis skriver Tomas Lundins (2015, 26 februari) att ”Stefan Löfvens besök i 

Berlin var det hittills viktigaste efter resor till Finland och de baltiska staterna förra 
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året. Det förde honom rakt in i EU:s maktcentrum”. Ett annat exempel är utdraget ur 

Gunilla von Halls artikel (2015, 22 april), ”bakom människohandeln finns även 

svenska krafter uppgavs det på tisdagen”, där det adresseras ett ansvar till Sverige 

generellt. Även reportaget i Svenska Dagbladet (Lundin 2015, 23 augusti) adresserar 

ett ansvar, men denna gång till EU: ”Liksom de andra i gummibåten har de betalat 

1200 dollar per person för att ta sig från Turkiet till Lesbos, en resa som med reguljär 

färja kostar mindre än 50 kronor”. Utdraget ur Dagens Nyheter (Rosén 2016, 4 mars) 

”Migrationsminister Morgan Johansson åker till Malmö. Men några konkreta åtgärder 

blir det inte” visar även det på ett adresserat ansvar.  

Generellt kan sägas att ansvarsfrågan tar stort utrymme i empirin. Däremot är 

det oftast elitpersoner som blir adresserade, vilket medför att det inte ställs några 

förväntningar på läsaren att agera. På samma vis som rapporteringen handlar om 

elitpersoner riktar den sig till elitpersoner. Vidare så relativiseras ansvar när det 

handlar om ansvar för flyktingarna: 
– Vi har tillsatt en utredning som tittar på sanktioner och tillsyn när det gäller arbetsgivare 
som använder sig av arbetskraft som upprätthåller sig illegalt i Sverige, Många av 
arbetstagarna exploateras på ett sätt som är fullständigt orimligt. (Larsson & Wallberg 2016, 5 
februari) 

 
Citatet handlar om de ökade befogenheterna att gå in på arbetsplatser och söka efter 

papperslösa arbetare. Liknande relativisering påvisas i Svenska Dagbladet (Delling & 

Svensson 2015, 25 augusti), som handlar om Centerpartiets vägval i 

migrationsfrågan: ”Men om vi fastnar i att vara mer öppna på migrationsområdet än 

MP, är jag rädd att det kan bromsa vår uppgång”. Båda citaten visar att ansvar är en 

fråga om vilka en ska ta ansvar för.  

Koden ”inte en fråga att ta ansvar i” har haft som syfte att syna huruvida 

flyktingsituationen beskrivs som en situation överordnad mänsklighetens 

handlingsutrymme. Koden har inte fått något stöd i materialet, vilket beror på att 

ansvar varit tydligt formulerat och adresserat i nyhetsartiklarna. Fler citerade 

elitpersoner har åtagit sig ansvar än avsagt sig ansvar, ingen har menat att detta är en 

situation vi är handfallna under. Däremot handlar ansvaret inte om att garantera 

asylrätten eller minska antalet människor på flykt, utan antalet som når Sveriges 

gränser. I relationen till det tidigare skulle koden ha större stöd.  

Dessutom adresserar ideella källor i alla fall de framträder elitpersoner och 

menar att mer måste göras. I dessa fall handlar inte målbilden om att minska 

flyktingmottagandet, utan förbättra det.   
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Journalistiken påverkar inte bara publikens, eller medborgarnas, dagordningar, utan 

även politikens. (Asp & Bjerling 2014:147) Således kan det argumenteras för att 

mediernas verklighetsbilder inte bara är en social konstruktion, utan något som med 

tiden infrias allt mer då samhällsutvecklingen baseras på mediernas nyhetsförmedling. 

Att medborgarnas och mediernas dagordningar är så sammanflätade att de är 

oskiljbara innebär även det en journalistiskt makt, då medborgarna tar med sig sin 

dagordning när de påverkar politiken genom opinionsundersökningar 

(majoritetseffekten) och vid val av politiska företrädare. Viktigt att understryka i 

denna diskussion är att det är de journalistiska tolkningarna som ligger till grund för 

vad det är som uppfattas som samhällsproblem. Vidare skulle en diskussion om 

journalistkårens homogenitet kunna föras.  

 

5.2 Legitimering 

De åsikter som tidigare redogjorts för legitimeras av journalisterna. Främst framlyfts 

ekonomi som argument för varför de restriktiva åsikterna är legitima. I övrigt sker det 

av journalisten genom exempelvis att omskriva åsikter in i brödtexten, och förklara 

åsikterna som fakta. Ett exempel på detta är Sara Bränströms artikel (2016, 24 

januari) som omskrivit de politiska förslagen i brödtexten, men behållit 

motiveringarna, eller argumenten, i citat. Samma artikel redogör avslutningsvis för 

kritik mot åsikterna, dessa bemöts dock inte och har ingen avsändare. Det framstår 

som en metod för att lyfta fram båda sidorna, men utan att låta kritiken få ta plats – 

varken i artikeln eller debatten.  

Exempelvis framställer Dagens Nyheter (Rosén 2016, 4 mars) 

återanpassningsstödet som avvisade asylsökande har rätt till som en kostnad som 

Sverige står för, innan det framgår att det faktiskt betalas ut av International 

Organization for Migration, IOM. En annan artikel som använder ekonomisk 

legitimering är en artikel i Svenska Dagbladet (Backman 2016, 28 december), där 

skribenten skriver att ”under sommaren, samtidigt som tiotusentals flyktingar är på 

väg in i Europa, pågår Migrationsverkets budgetarbete för fullt”. Här blir mottagandet 

direkt ställt till ekonomi och flyktingar förklaras således indirekt i ekonomiska termer. 

Senare i artikeln landar skribenterna i att ”den nya prognosen för 2015: 160 000 

asylsökande och 29 miljarder kronor extra”. 
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Diagram 8.  Legitimering av åsikter, antal fall sammantaget alla medier. 
  n = 151  

 

Diagrammet ovan visar genom vilka medel som journalisten legitimerar de åsikter 

som förmedlas i empirin. Sammanställningen visar att främst ekonomi används för att 

legitimera en restriktiv inställning till flyktingar och flyktingmottagande.  

I vissa fall ifrågasätter journalisten istället elitpersonens åsikt. Som 

diagrammet visar är detta aktuellt vid 19 tillfällen, men det är relevant att understryka 

att tolv av dem kommer från samma artikel, nämligen en intervju med statsminister 

Stefan Löfven som ifrågasätter honom i allmänhet. Ett exempel utöver detta är 

utdraget ur artikeln Regeringen vill att fler utvisas (Lönnaeus 2016, 23 september) 

som lyder: 
Migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman kallade på 
torsdagen till pressträff för att presentera nya "verktyg" som ska göra det lättare för polisen att 
verkställa utvisningar.   

 

Detta är ett explicit ifrågasättande, eller nästan förlöjligande, som mer ifrågasätter 

huruvida åtgärderna kommer vara tillräckliga för att nå målet, snarare än åsikten som 

sådan.  
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En annan metod som används för att skapa legitimering är identifikation. I synnerhet 

inledningsvis har rapporteringen ett internationellt fokus, i dessa fall beskrivs och 

gestaltas Europas fridfullhet, innan flyktingankomsten tar vid och framställs som 

något som förstör Europas idyll. Senare i rapporteringen når vi ett nationellt 

perspektiv. Nu kontrasteras istället flyktingsituationen mot svenska medborgares 

livssituation. Ännu senare i rapporteringen har denna kontrast ersatts av kontrasten 

mellan flyktingsituationen i Sverige och det alternativ som utvisning innebär. Detta 

påvisar en relativisering av flyktingsituationen, som humaniserar migrationspolitiken 

när den försätts i andra relativ. Men det påvisar även hur flyktingsituationen blir allt 

mer vedertagen, när den kan användas som en jämförelse och ses som relaterbar för 

att beskriva ett främmande fenomen, i det sista fallet vad återvändning innebär.  

Andra alternativ på hur identifikation används för att skapa legitimering är 

publicerad i Sydsvenskan (Zillén 2016, 16 september), som skriver att ”många 

[flyktingar] röker och om de inte druckit alkohol tidigare så händer det att de börjar 

här”. Utdraget är ett citat, som har använts för att legitimera en progressiv ideell källa 

som vill påvisa utsattheten i att vara ensamkommande barn i Sverige. Alkohol och 

tobak fungerar här som en gestaltning som skapar identifikation med stress och 

ångest.  

  Dagens Nyheter (TT 2015, 28 augusti) använder Utvandrarna som 

identifikation för att uppmana medborgare att hjälpa flyktingar. Utdraget lyder ”vad 

kan människor som inte tvingats bryta upp från sina hem göra för vår tids Kristina och 

Karl Oskar?”. Här används ett svenskt exempel på emigration för att skapa empati 

med flyktingar, och göra samtida flykt relaterbar. Exemplet anses så pass välkänt att 

det inte behöver vidare beskrivning i artikeln.   

Slutligen påvisar Hans Rosén (2016, 4 mars) exempel på identifikation för hur 

belastat Sverige och svenskarna blir av flyktingmottagandet: 
Vid det här laget är arbetssituationen så ansträngd att personalen på mottagningsenheten i 
Norrköping arbetar 22-timmarspass och gråter på jobbet. 

 

Tankeväckareffekten (Mutz i Strömbäck 2001:282-283) synliggör makten hos den 

läsande individen att föreställa sig argument för en framlyften åsikt och eventuellt 

byta uppfattning. Teorin understryker dock att detta förutsätter tillhandahållen 

information som underbygger åsikten, men även att det presenteras lika starka 

argument i åsiktsdelningen. Om uppfattningen i sakfrågan är tydligt polariserad 

hämmas denna effekt ytterligare. (ibid) Detta blir relevant i redogörelsen för 
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journalistiska metoder för att legitimera åsikter eftersom det försvagar den motsatta 

åsiktens argument och normaliserar ställningstagandet som tar plats ytterligare. Ett 

exempel på det är citatet från en elitkälla i Dagens Nyheter (Larsson & Wallberg 

2016, 5 februari) som säger ”det är fullt”, ett uttalande som får stå för sig själv och 

inte ifrågasätts eller behöver legitimeras av fakta från den citerade. Debatten är både 

polariserad, men även normaliserad. Tankeväckareffekten hade möjligen varit trolig 

att åberopa i ett tidigare skede av händelseförloppet innan ståndpunkterna 

cementerats.  

 

5.3 Betydelse för inställningar 

Följande redogörelse avser beskriva varför det tidigare presenterade innebär en 

potentiell påverkan från journalisten till läsaren. Detta blir en diskussion om 

påverkan, och vilken inställning läsaren har för när den tar sig an materialet. Teorin 

om påverkan poängterar att avsändaren inte styr huruvida det är en fråga om 

manipulation eller påverkan när information sprids, utan att utgångspunkten är 

läsarens värderingar.  (Edfeldt 1997:20-21) 

Utgångspunkt blir beroende på om läsaren anser att flyktingsituationen är 

oroande/alarmerande eller inte. Ett exempel på detta från materialet är försöket att 

koda rubriker efter huruvida de var alarmerande, lugnande, neutrala eller alternativa. 

Det ansågs omöjligt, då det var alltför beroende av läsarens egna värderingar eller 

förelagda inställning till fenomenet. Detta bekräftar även teorin om påverkan, 

nämligen att utgångspunkten, det vill säga läsarens värderingar, avgör huruvida 

information anses ond eller god, och mottas som påverkan eller manipulation. 

Rubriksättning som medel för att behålla läsare (ibid:135-136) blir relevant i 

diskussionen då den påvisar vilka värderingar, åtminstone medierna tror, deras läsare 

har; en ståndpunkt som medierna bekräftar med sin framtida nyhetsförmedling.  

Slutligen blir detta en fråga om huruvida makten ligger hos den enskilda 

journalisten, eller i mediernas förutsättningar beträffande finansiering, format, villkor, 

lagar och resurser, i enlighet i teorin om mediering (Strömbäck 2014:229). Denna 

studie har underlag för att snarare hävda det senare, då resultatet av empirin påvisar 

en likformighet mellan medieformerna.  
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5.4 Skillnaden mellan medium 

Hur skiljer sig då detta mellan de olika medieformerna? När det kommer till frågan 

om ekonomi som legitimeringsmetod är det enbart tre medium som är aktuella; 

Svenska Dagbladet (16 fall i 14 artiklar), Dagens Nyheter (sju fall i tio artiklar) och 

Sydsvenskan (nio fall i tio artiklar). Dagspress återkopplar i högre utsträckning än 

andra medieformer till samhällsekonomi i detta material. Integration nämns också 

främst i Sydsvenskan, vilket inte är särskilt förvånande då Skåneregionen varit en 

vanlig första ankomstplats under flyktingsituationen.   

När det istället kommer till förekomsten av flyktingar som namngivna 

individer ser fördelningen ut som i diagrammet:  

 

 
Diagram 9.  Jämförelse mellan fall där flyktingar framträder som namngivna individer 

och antalet undersökta artiklar.  
n (artiklar) = 25 
n (fall) = 14 

 

Detta påvisar en överrepresentation i Aftonbladet. Däremot förekommer enbart en av 

respektive källa inom varje medieform – dagspress, lokalpress och kvällspress – 

vilket gör utfallet svårt att dra några slutsatser från. Göteborgs-posten har i de fall 

flyktingar kommit till tals givit mest utrymme i den enskilda artikeln att definiera 

problem med mera. Däremot så utskriver även Göteborgs-posten, till skillnad från de 

andra medierna, namnen på anläggningarna flyktingarna bor. Exempelvis beskrivs 

vart asylboendena ligger i för stad och hur omgivningen i kring ser ut.  

I frågan om att adressera ansvar så ser vi en kraftig överrepresentation hos 

Dagens Nyheter, både i antalet förekomster i sig, men även i relation till antalet 

undersökta artiklar. Näst vanligt förekommande i samma mått mätt, är Svenska 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 

SVD GÖTEBORGS-
POSTEN 

AFTONBLADET 

ARIKLAR 

FALL 



	   44 

Dagbladet. Detta påvisar en överrepresentation i dagspress när det kommer till att 

adressera ansvar och påpeka ett bristande ansvar – en skulle kunna tolka det som att 

dagspress i en högre utsträckning fyller en granskande funktion i det undersökta fallet.   

En annan fördelning där medierna skiljer sig från varandra är koden om 

gestaltning av flykt. I dessa fall svarar Svenska Dagbladet för 14 av 20 exempel, och 

Aftonbladet för resterande. Dessa värden i sig är svåra att dra några slutsatser från, 

men ställt i relation till nyhetsnivå i materialet; förstahandsinformation (rapportering 

om flyktingar och flykt, exempelvis reportage), andrahandsinformation (uttalanden 

om flyktingar eller flykt, exempelvis politiska utspel) och kvasiinformation 

(rapportering där nyhetsvärdet ligger någon annan stans, men behandlar flyktingar 

eller flykt, exempelvis brand på flyktingboende) kan fördelningen av gestaltning av 

flykt tillämpas.  

 

 
Diagram 10.  Nyhetsnivå för varje analyserad artikel, fördelat efter medium. 

   n = 49 
 

I denna fördelning ser vi att förstahandsinformation frånvarar hos såväl Dagens 

Nyheter och Expressen, samtidigt som andrahandsinformation saknas hos Aftonbladet 

och Expressen. Mest förstahandsinformation förekommer hos Svenska Dagbladet. 

Men sett till urvalens storlek så har Aftonbladet mer förstahandsinformation sett till 

det totala antalet studerade artiklar, nämligen två av tre. Detta skulle kunna 

möjliggöra för en diskussion mellan struktur och aktör. Däremot är utfallen så pass 

divergerade att några samband mellan dagspress, lokalpress och kvällspress är svåra 

att uttyda. Svenska Dagbladet har den jämnaste fördelningen mellan nyhetsnivåer sett 
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till rapporteringen i sin helhet. Dagens Nyheter å andra sidan har en väldigt ojämlik 

fördelning. När det kommer till kvällspressen har Expressen enbart kvasiinformation, 

medan Aftonbladet som tidigare fastslaget dominerar i förstahandsinformation.  

Resultatet påvisar en dominans av aktör framför struktur i rapporteringen, 

alltså bakgrund, geografisk placering eller värderingar framför strukturella 

förhållanden (Falkheimer 2012:160), eftersom det inte finns någon likformighet i 

utfallet. Däremot finns en samstämmighet mellan nyhetsnivå och framlyftandet av 

flyktingar med namn och pratminus. Svenska Dagbladet och Aftonbladet dominerar i 

fråga om nåväl förstahandsinformation som namngivna flyktingar, och fördelningen 

dem emellan är i stort sett proportionerlig. Detta påvisar i enlighet med teorin om 

källorna och mediebilden (ibid:162) en källdominans, alltså att källornas makt ökar i 

exempelvis krigshärjade områden. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är 

medieformen, utan nyhetsnivån, som avgör huruvida en flykting får komma till tals. 

Vidare är detta en diskussion om vilka medium som prioriterar denna rapportering 

och har de strukturella och finansiella förutsättningarna för det.  

En annan intressant skillnad mellan medierna är framställningen av ”vi och 

de”, som förekommer hos samtliga medier utom Expressen och Aftonbladet, alltså 

kvällspressen.    

De tre medier som vidare framställer flyktingar som en heterogen grupp, och 

alltså kontrasterar den dominerande rapporteringen med generalisering av flyktingar, 

är Dagens Nyheter (ett fall), Sydsvenskan (tre fall) och Göteborgs-posten (ett fall). 

Det sistnämnda är dock artikeln baserad på en intervju med Joakim Lamotte (Samara 

2015, 15 september). Det här är inget resultat som går att förklara med medieform. 

Vidare påvisas koden ”relativisering av motstånd” enbart i Svenska 

Dagbladet, Göteborgs-posten och Expressen. Koden har haft som avsikt att syna när 

motstånd mot asylmottagande, främst av befolkningen som helhet, legitimerats av 

journalisten och framträtt som ”det rätta”. Således är det här ett resultat som snarare 

kan förklaras med politisk hemvist för tidningen än dess medieform.   

Det vi kan uttyda i det specifika fallet är att dagspressen i högre utsträckning 

generaliserar flyktingar och talar om dem i ekonomiska termer, och att kvällspress 

mer sällan än andra medium framställer flyktingar som ”de andra”. Dagspress antar 

oftare en mer granskande inställning och fokuserar således mer på ekonomi, 

konsekvenser och omfattning. Göteborgs-posten och Sydsvenskan skiljer sig mycket 

åt som lokaltidningar, och den senare uppger mindre utrymme till flyktingars 
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pratminus och problemformuleringar än Göteborgs-posten. Kvällspressen är vidare 

den medieform som generaliserar i lägst utsträckning.  

I övrigt finns andra faktorer som starkare påverkar rapporteringen och 

framställningen av flyktingar och flykt, nämligen nyhetsnivå eller politisk färg. Dessa 

faktorer kan snarare härledas till värderingar och prioriteringar på enskilda 

redaktioner än medieformen som sådan.  

 

5.5 Sammanfattning 

De bilder som presenteras i empirin är flyktingar som resurskrävande och bortskämda 

och flykt som en jakt eller kamp ur flyktingarnas perspektiv, något frivilligt och 

villkorat ur elitkällornas. Samtidigt framställs samhällets hjälp som ett påtvingat 

problem och belastning, som målet är att förminska. Vidare är detta något journalister 

är bra på att adressera ansvar för, alternativt påpeka brister i. 

Vilken makt har då journalister i att skapa, styra och förändra åsikter? 

Teorierna har påvisat att journalistik har en makt i att påverka publiken. Sålunda blir 

en diskussion om journalistisk praktik intressant. Den här undersökningen har visat att 

flyktingar inte kommer till tals i rapporteringen om dem, och att de inte heller tar plats 

i form av offer. Istället dominerar elitkällorna i materialet. Flyktingar är således några 

vi talar om, inte med. Det här blir en metod för att styra vem som äger rätten att 

definiera och legitimera samhällsproblem, och utifrån vems perspektiv 

verklighetsbilden formas. Orsaksbeskrivningen för migrationen till Europa saknas i 

övervägande del, vilket också blir en metod för att styra uppfattningen om flykt som 

ett isolerat och avlägset problem. Förhållandet mellan verkligheten och 

andrahandsverkligheten, eller den medierade verkligheten, växer således. Avståndet 

stärks även genom flyktingarnas frånvaro, då ingen med god kännedom om 

fenomenet ”flykt” varit inblandade i gestaltningen eller problemformuleringen.  

Vidare metoder för att stärka fenomen som åsiktsfrågor är att rapportera om 

det tillsammans med partipolitisk åsiktsförmedling, då det polariserar ståndpunkterna 

och försvårar tankeväckareffekten.  

I diskussionen kring struktur eller aktör som viktigast vid urvalet av källor har 

stöd för de båda påfunnits i empirin; i fråga om vilka källor som väljs fram påvisas 

struktur då resultatet tyder på en likformighet medan det i frågan om förmedlad 

nyhetsnivå. Nyhetsnivån har däremot visats påverka källvalet mer än medieformen, 
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vilket sammantaget argumenterar för en dominans för aktörskap i frågan om källor. 

Generellt påvisas fortfarande en likformighet i materialet vilket innebär en dominans 

av struktur.  

När journalister presenterar kritik utan angiven avsändare förminskas den 

alternativa ståndpunkten enligt materialet. Att istället omskriva åsikter till brödtext 

normaliserar istället en åsikt och får den att framstå som fakta.  

Genom att skapa identifikation mellan ett avlägset fenomen och något känt 

kan mer empati växa hos läsaren. Detsamma gäller för gestaltning av okända 

fenomen. Att istället jämföra fenomen med andra relativiserar dem, liksom att 

förskjuta jämförelser och ställa dem i nya relativ. Det påvisar även en förskjutning av 

normaltillståndet och definitionen av samhällsproblemet i fråga.  
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6. Diskussion 
	  
I relationen till tidigare forskning har medierna en relation till deltagar- och 

samtalsdemokratin (Strömbäck 2001:277), vilka förutsätter att medborgare är aktörer 

som tar plats i journalistiken. Då flyktingar som individer praktiskt taget inte 

förekommer i nyhetsrapporteringen kan hävdas att de inte ses som en del av 

samhället, något som stärks av framställningen av flyktingar som ”de andra”. 

Strömbäck (322-323) fastslår att medierna förmedlar en verklighet sedd ur 

journalisternas valda och specifika perspektiv, vilket medför en fråga om vilka 

perspektiv detta är. Den här studien har framlyft perspektiven av flyktingar som ett 

problem, en börda och resurskrävande vanligen homogeniserade och beskrivna i 

ekonomiska termer, liksom flykt som ett fritt val och migration som något som borde 

– men inte behöver – minska.  

 Strömbäck menar även att journalister använder spekulationer som medel för 

att ”leva i skuggan av framtiden”, och resonerar fram konkurrenskraft och sensation 

som möjliga orsaker. Strömbäck menar att detta ökar avståndet mellan verkligheten 

och den medierade andrahandsverkligheten och redogör för två typer av spekulationer 

– reterospektiva (orsak) och prospektiva (verkan). (ibid:325) Den här studien har 

påvisat en underlägsenhet av orsaksbeskrivningar, vilket i analysen har setts som ett 

medel för att skapa avstånd mellan flyktingar, ansvarsinnehavare och läsare. Ställt till 

Strömbäcks avhandling blir detta istället ett exempel på ansvarstagande av 

journalisterna. Dock berör det orsaken till att människor befinner sig på flykt, inte 

orsakerna till varför Sverige inte har kapacitet att garantera asylrätten. De prospektiva 

spekulationerna som varit aktuella har handlat om minskat asyltryck, något som blivit 

normaliserat i artiklarna.  

 Strömbäcks slutsats är att informationsuppgiften inte är uppfylld, utan att 

medierna påverkar publiken i vissa givna riktningar. I det här fallet är riktningen en 

restriktiv inställning till migration och föreställningen om flyktingar som börda och 

problem; ingen tar ansvar över flyktingarna som inte är med i våra 

samhällsinstitutioner, inte är offer, och flytt av egen fri vilja. 

 Wiberg (2016:7) har analyserat huruvida politiken och opinionen påverkat 

medierapporteringen av samma fenomen som agerat fallexempel i den här studien, 

som haft som mål i att syna vilken påverkan nyhetsrapporteringen haft på publiken 

och i förlängningen opinionen, politiken och samhällsutvecklingen. Jag vill hävda 
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stöd för att medier absolut verkar i ett dialektiskt förhållande, som är svårt att isolera 

från samhället och demokratin, men att det ändock finns en påverkan från medierna 

mot medborgarna. Lundquist och Sahlin (2015:46) fastslår i sin uppsats att det finns 

en påverkan, men att riktningen är svår att bevisa, och skriver att 

nyhetsrapporteringen kan ha påverkat opinionen. 

 Vidare är de kvantitativa resultaten presenterade både i Wibergs (2016) 

uppsats som Lundquist och Sahlins (2015) jämförbara med de kvalitativa tendenser 

som påvisats i den här uppsatsen. ”Flyktingar” är den vanligaste terminologin, de 

kommer sällan till tals och framställs ofta som passiva, medan elitpersoner dominerar. 

Däremot har Wiberg påvisat att flyktingar ofta ses som offer, något som skiljer sig 

från mitt resultat som baseras på det utrymme offer, enligt teorin om källorna och 

mediebilden, vanligen ges.  

 Båda uppsatserna har undersökt en tidigare och kortare period, vilket kan ha 

haft en betydelse för vissa skillnader i resultaten.  

Erik Knudsen konstaterar ett samband mellan nyheternas framställningar av 

och förmedlade inställning till ett fenomen, och läsarens. För att nå detta resultat har 

Knudsen både studerat nyhetsrapportering genom innehållsanalyser, och läsares 

upplevelser och inställningar genom surveyundersökningar. Hans resultat ger 

legitimitet till de resultat som presenterats i denna studie, då de ligger i linje med 

varandra. Dessutom är Knudsens avhandling mer omfattande vad gäller empiri och 

metodologi. Att resultaten är samstämmiga stärker således trovärdigheten för min 

studie, och mitt antagande att medier haft en påverkansmöjlighet över läsares 

inställningar till flyktingsituationen.  

 

Beträffande studiens genomförande har viss problematik kring klusterurvalens 

varierande storlekar påträffats. Det har gjort resultaten svåra att ställa i relation till 

varandra, även då syftet var att främja en optimal representation sett till populationen. 

Vidare har urvalet gjorts från Mediearkivet, vilket ett det kan finnas ett systematiskt 

bortfall till (Nilsson 2010:132). Således går det inte att hävda att alla publikationer 

från de analyserade medierna ingått i populationen. Det här var dock en kvalitativ 

studie som inte haft som syfte att generalisera till en helhet. Resultaten som redovisas 

här gäller endast de här medierna, under den specifika tidsperioden och i det valda 

ämnet. Studiens validitet är alltså beroende av dessa förutsättningar.  
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Sett till reliabilitet så vinner studien i förtroende vad gäller interkodreliabilitet 

(ibid:147), då undersökningen enbart haft en utförare. Detta har dock medfört att 

analysen pågått under en lång tid, vilket kan ha påverkat min objektivitet då även jag 

påverkas av materialet som blir mer normaliserat.  

 Beträffande forskningsetik så har den här studien inte behandlat människor 

eller informanter. Det etiska bakom studien behandlar snarast forskningskravet och 

ambitionen att förbättra människors livsvillkor.   

 

Det här har varit en kvalitativ studie som undersökt vilken makt nyhetsrapporteringen 

har i att påverka läsarnas åsikter. Vidare skulle det vara intressant att undersöka 

journalisternas egna inställningar till dessa resultat, och deras syn på hur den 

journalistiska självbilden kan förändras. Dessutom hade en kvalitativ undersökning av 

publikens uppfattning om deras egen påverkan av mediers innehåll bli ett intressant 

komplement, då en förföreställning är att publiken antingen inte ser, eller väljer att 

inte se, hur de påverkas av något de anser vara objektivt.  

 

6.1 Slutsatser 

Det här har varit en studie som avsett besvara vilken makt journalister har i att skapa, 

förstärka och förändra åsikter genom nyhetssidorna. För att besvara detta har studien 

sökt svar på vilka åsikter som tar plats i nyhetsrapporteringen, samt hur dessa 

framställs. Därtill har studien undersökt hur flyktingar och inställningar till migration 

har framställts i materialet, vilka källorna är och hur problem blir definierade. Studien 

har studerat detta i dagspress, kvällspress och lokalpress. Vidare har en diskussion om 

framställningens betydelse för de inställningar som erbjuds publiken.  

Teorierna och den tidigare forskningen fastslår att medierna har en möjlighet 

att påverka både vad vi uppfattar och hur vi tar det till oss. Det relevanta att diskutera 

är vilka metoder journalisterna har och hur de förvaltar denna makt. En sådan studie 

medvetandegör journalisterna om sin egen yrkespraktik, och synliggör för publiken 

hur den påverkas. Det möjliggör för ett maktskifte – att publiken kan återfå makten 

över deras egen verklighet och möjligheten att syna de som förvaltar verkligheten, 

nämligen journalisterna, när de missbrukar sin makt.  

Studien visar att nyhetsrapporteringen både har möjlighet att skapa, förstärka och 

förändra åsikter hos läsarna. Det sker genom skapandet av verklighetsbilder och 
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dagordningar, framvalet av källor som definierar och legitimerar problem, valet av 

information som presenteras när samhällsproblem liksom åsikter beskrivs, samt det 

utrymme åsikter ges och hur de legitimeras av journalisten. Vidare ges journalister 

även en makt av källorna när de anpassar sig efter mediernas förändrade villkor, 

liksom av politiken som anpassar sin agenda efter mediernas och medborgarna. I 

materialet syns en åsiktsnormering som cementerar de förmedlade bilderna istället för 

att erbjuda åsiktsalternativ. Dessutom är det här förmedlat tätt anknutet till 

partipolitisk åsiktsskildring och opinionsjournalistik vilket förstärker åsiktsdelningen 

ytterligare.  

Att andrahandsverkligheten är en social konstruktion påpekar teorierna, 

liksom att den har betydelse för åsiktsbildningen som ligger till grund för våra 

politiska åsikter. Även om journalisternas spekulationer ökar avståndet dem emellan, 

fyller den medierade verkligheten en funktion i sig att minska det. Den ligger 

nämligen till grund för politikens dagordningar liksom medborgarnas politiska 

åsikter, vilket i sin tur också påverkar politikens dagordningar i och med 

opinionsjournalistik och allmänna val, och i förlängningen samhällsutvecklingen.  
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Bilagor  

1. Retriever söksträng  

migration AND (asylsökande OR flykting OR integration OR segregation) ANDNOT 

krönika ANDNOT ledare ANDNOT insändare 

 

2. Urvalsuträkning 

Urvalsandel = Urval/Population = 50/615 = 0,0813008 ~ 0,08% 

 

Fördelning efter medium: Fördelning över tid: 

SVD 165 * 0,08 = 13,4146 ~ 13 15/1 = 54 * 0,08 = 4,32 ~ 4 

DN 128 * 0,08 = 10,407 ~ 10  15/2 = 63 * 0,08 = 5,04 ~5 

Expressen 61 * 0,08 = 4,959 ~ 5 15/3 = 108* 0,08 = 8,64 ~ 9 

Aftonbladet 37 * 0,08 = 3,008 ~ 3 15/4 = 114* 0,08 = 9,12 ~ 9 

Sydsvenskan 126 * 0,08 = 10,244 ~ 10 16/1 = 82* 0,08 = 6,56 ~ 7 

Göteborgs-posten 98 * 0,08 = 7,967 ~ 8 16/2 = 82* 0,08 = 6,56 ~ 7 

Totalt: 49 artiklar + en extra för SVD 16/3 = 70 * 0,08 = 5,6 ~ 6 

 16/4 = 42* 0,08 = 3,36 ~ 3 
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Fördelning över tid och medium: 

 
 
 

 

	    

KÄLLA SVD DN SYDSVENSKAN GP EXPRESSEN AFTONBLADET TOTALT 
Q1 15 14 9 11 6 8 6 54 
URVAL 1,12 0,72 0,88 0,48 0,64 0,48 4,32 
AVRUNDAT 1 1 1 0 1 0 4 
Q2 15 20 8 16 5 14 0 63 
URVAL 1,6 0,64 1,28 0,4 1,12 0 5,05 
AVRUNDAT 2 1 1 0 1 0 5 
Q3 15 21 19 21 25 12 10 108 
URVAL 1,68 1,52 1,68 2 0,96 0,8 8,64 
AVRUNDAT 2 1 2 2 1 1 9 
Q4 15 41 15 16 24 10 8 114 
URVAL 3,28 1,2 1,28 1,92 0,8 0,64 9,12 
AVRUNDAT 3 1 1 2 1 1 9 
Q1 16 23 20 16 12 6 5 82 
URVAL 1,84 1,6 1,28 0,96 0,48 0,4 6,56 
AVRUNDAT 2 2 2 1 0 0 7 
Q2 16 23 23 15 13 4 4 82 
URVAL 1,84 1,84 1,2 1,04 0,32 0,32 6,56 
AVRUNDAT 2 2 1 1 0 1 7 
Q3 16 12 18 26 7 3 4 70 
URVAL 0,96 1,44 2,08 0,56 0,24 0,32 5,6 
AVRUNDAT 1 1 2 1 1 0 6 
Q4 16 11 16 5 6 4 0 42 
URVAL 0,88 1,28 0,4 0,48 0,32 0 3,36 
AVRUNDAT 1 1 0 1 0 0 3 
TOTALT 165 128 126 8 61 37 615 
URVAL 14 10 10 8 5 3 50 
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3. Kodbok 

Benämning 
• flykting 
• migrant 
• asylsökande 
• överlevare 
• nyanländ 
• ensamkommande 

 
Flyktingrollen 

• passiva 
• desperata 
• resurskrävande 
• misstänkliggjorda 
• tar ej ansvar 
• hjälplösa 
• bortskämda/lyckosökande 
• brottslingar 
• tillgång 

 
Problemformulering 

• omfattning (antal drabbade) 
• den reella orsaken 
• tid 
• migration som naturligt 

fenomen 
• elitperson definierar 
• journalist definierar 
• annan definierar 
• jämförelse med andra problem 

 
Ansvar 

• citerad frånsäger sig ansvar 
• citerad tar ansvar 
• journalisten adresserar ett 

ansvar/påpekar ett bristande 
ansvar 

• porträtteras inte som en fråga 
att ta ansvar i  

• relativisering av ansvar – ta 
ansvar för vem  

• hinder i fokus för att ta ansvar 
• ideell adresserar 

• elitperson adresserar annan 
elitperson 

• jämförelse EU:s ansvar med 
Sveriges ansvar 

• ideell tar ansvar 
 
Framställning 

• flyktingar som problem 
• börda 
• konflikt/vi och de 
• lotteri 
• jakt/kamp 
• fritt val 
• politisk taktik (opinion/val) 

 
Källor 

• generalisering av flyktingar  
• flyktingar som individer, 

namngivna 
• flyktingar som heterogen grupp 
• flyktingar som medborgare av 

ett annat land  
• ideell källa 
• elitkälla 
• andra journalister är källor 

 
Legitimering  

• journalist och elitpersons fakta 
konkurrerar 

• journalist legitimerar elitperson 
• fakta/statistik/forskning 

legitimerar elitperson 
• annan elitperson legitimerar en 

elitperson 
• rättigheter legitimerar  
• tidigare rapportering 

legitimerar elitperson 
• ekonomi legitimerar elitperson 
• “omtanke” legitimerar 
• värderingar legitimerar 
• integration legitimerar 
• gränser legitimerar 
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• elitperson ifrågasätts av ideell 
• elitperson ifrågasätts av annan 

elitperson 
• elitperson ifrågasätts av 

journalister 
 
Identifikation 

• gestaltning av flykt 
• gestaltning ur annans 

perspektiv 
• kontraster 
• jämförelse annat relaterbart 
• förmänskligande av flyktingar 
• generaliseringar 
• alternativet (konsekvenser) 
• enskilda fall 

 
Medialisering 

• tillspetsning 
• förenkling 
• polarisering 
• intensifiering 
• konkretition 
• personifiering 
• stereotypisering 

 
Samhällsfaktorer 

• kriminalitet 
• smugglare 
• motstånd från medmänniskor 
• hjälpinsatser 
• relativisering av motstånd 
• hot mot migranter 
• lösningar i fokus 
• vändningen 

 
Rubrik 

• alarmerande 
• lugnande 
• glorifierande 
• neutral/saklig 

 
Nyhetsnivå 

• förstahandsinformation 
• andrahandsinformation 
• kvasiinformation 
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5. Kodbok med utfall 

Kod SvD DN Sydsvenskan GP Expressen Aftonbladet Totalt 
 

Benämning 
flykting 11 5 6 6 3 3 34 
migrant 8 1 2 1 0 0 12 
asylsökande 6 6 11 1 2 0 26 
överlevare 4 0 0 0 0 0 4 
nyanländ 1 0 0 3 0 0 4 
ensamkommande 1 4 2 0 1 0 8 

 
Flyktingrollen 

passiva 1 0 0 3 0 0 4 
desperata 6 1 2 0 1 1 11 
resurskrävande 16 6 7 0 0 0 29 
misstänkliggjorda 5 2 0 0 0 0 7 
tar ej ansvar 5 2 1 0 0 0 8 
hjälplösa 5 0 1 0 0 0 6 
bortskämda/lyckosökande 10 3 4 0 0 2 19 
brottslingar 0 2 0 0 0 0 2 
tillgång 0 3 0 0 1 1 5 
 

Problemformulering 
omfattning (antal drabbade) 38 19 17 4 4 2 84 
den reella orsaken 2 1 0 2 2 3 10 
tid 0 0 3 1 0 0 4 
migration som naturligt 
fenomen 

0 0 2 2 0 0 4 

elitperson definierar 7 1 1 1 0 0 10 
journalist definierar 10 0 3 0 2 2 17 
annan definierar 3 0 0 0 1 0 4 
jämförelse med andra 
problem 

2 0 3 1 0 0 6 

 
Ansvar 

citerad frånsäger sig ansvar 7 9 2 2 3 0 23 
citerad tar ansvar 6 19 2 1 0 0 28 
journalisten adresserar ett 
ansvar/påpekar ett bristande 
ansvar 

11 25 5 5 2 4 52 

porträtteras inte som en 
fråga att ta ansvar i  

0 0 0 0 0 0 0 

relativisering av ansvar – ta 
ansvar för vem  

10 3 1 0 0 0 14 

hinder i fokus för att ta 
ansvar 

11 2 5 1 0 0 19 

ideell adresserar 9 2 0 3 1 0 15 
elitperson adresserar annan 
elitperson 

1 13 0 3 1 0 18 

jämförelse EU:s ansvar med 
Sveriges ansvar 

3 2 7 1 2 0 15 
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ideell tar ansvar 1 2 0 0 0 0 3 
 

Framställning 
flyktingar som problem 10 11 3 2 2 0 28 
börda 13 7 4 0 1 0 25 
konflikt/vi och de 10 12 8 3 0 0 33 
lotteri 7 0 2 1 4 1 15 
jakt/kamp 10 1 6 1 2 2 22 
fritt val 3 1 8 1 0 1 14 
politisk taktik (opinion/val) 6 4 2 2 2 0 16 
 

Källor 
generalisering av flyktingar  6 4 4 1 0 0 15 
flyktingar som individer, 
namngivna 

6 0 0 3 0 5 14 

flyktingar som heterogen 
grupp 

0 1 3 1 0 0 5 

flyktingar som medborgare 
av ett annat land  

3 1 4 3 0 0 11 

ideell källa 11 5 4 7 5 3 35 
elitkälla 17 15 11 12 6 1 62 
andra journalister är källor 1 0 0 0 0 1 2 
 

Legitimering 
journalist och elitpersons 
fakta konkurrerar 

1 3 0 1 1 0 6 

journalist legitimerar 
elitperson 

5 5 6 5 1 1 23 

fakta/statistik/forskning 
legitimerar elitperson 

2 1 4 1 0 0 8 

annan elitperson legitimerar 
en elitperson 

4 0 1 0 0 0 5 

rättigheter legitimerar  4 2 3 0 0 0 9 
tidigare rapportering 
legitimerar elitperson 

6 1 0 1 0 4 12 

ekonomi legitimerar 
elitperson 

16 7 9 0 0 0 32 

“omtanke” legitimerar 1 1 0 0 0 0 2 
värderingar legitimerar 3 2 2 1 0 0 8 
integration legitimerar 1 1 10 1 1 0 14 
gränser legitimerar 2 3 2 2 0 0 9 
elitperson ifrågasätts av 
ideell 

4 1 0 0 0 0 5 

elitperson ifrågasätts av 
annan elitperson 

4 1 0 0 0 0 5 

elitperson ifrågasätts av 
journalister 

1 17 0 1 0 0 19 

 
Identifikation 

gestaltning av flykt 14 0 0 0 0 6 20 
gestaltning ur annans 
perspektiv 

0 2 4 0 1 0 7 

kontraster 8 3 0 0 0 6 17 
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jämförelse annat relaterbart 7 10 1 3 0 1 22 
förmänskligande av 
flyktingar 

4 1 0 1 0 3 9 

generaliseringar 4 2 0 1 0 1 8 
alternativet (konsekvenser) 4 0 0 0 0 2 6 
enskilda fall 3 0 1 2 0 2 8 
 

Medialisering 
tillspetsning 0 0 0 0 0 0 0 
förenkling 3 1 0 0 0 0 3 
polarisering 13 12 8 3 0 0 36 
intensifiering 5 0 0 0 0 1 6 
konkretition 8 2 2 0 0 0 12 
personifiering 3 0 1 4 0 4 12 
stereotypisering 9 5 4 1 0 0 19 
 

Samhällsfaktorer 
kriminalitet 3 1 0 1 0 2 7 
smugglare 10 1 1 0 0 2 14 
motstånd från 
medmänniskor 

3 0 0 0 0 0 3 

hjälpinsatser 9 0 2 4 0 0 15 
relativisering av motstånd 2 0 0 2 1 0 5 
hot mot migranter 2 0 0 0 0 0 5 
lösningar i fokus 2 15 3 2 1 0 23 
vändningen 2 0 1 0 0 0 3 
 

Rubrik 
alarmerande X X X X X X X 
lugnande X X X X X X X 
glorifierande X X X X X X X 
neutral/saklig X X X X X X X 
 

Nyhetsnivå 
förstahandsinformation 4 0 2 2 0 2 10 
andrahandsinformation 4 2 3 1 0 0 10 
kvasiinformation 6 7 6 4 5 1 29 

 

 


