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Abstract	  

Den här uppsatsen har undersökt hur nyhetsbyrån TT rapporterat om flyktingar under två 

flyktingsituationer, åren 1992 och 2015. De frågeställningar som ska besvaras är: 

 

• Finns det skillnader mellan hur TT 1992 skrev om flyktingar från f.d. Jugoslavien, och 

hur TT skriver om flyktingar 2015? 

 

Några delfrågor ska också besvaras: 

• I vilka nyhetshändelser figurerar flyktingar och asylsökande? 

• Får flyktingar eller asylsökande en talan i texterna? 

• Är flyktingar eller asylsökande mer frekventa i positiva eller i negativa nyheter? 

 

Dessa frågeställningar har besvarats med hjälp av teorin om diskursiv diskriminering. 

Metoden som använts har varit en kvantitativ innehållsanalys, där urvalet var 130 st artiklar 

från 1992, och 203 st artiklar från 2015. Man kan se att TT:s medierapportering om flyktingar 

och asylsökande har varit skev och ojämn 1992, och fortsätter vara det 2015, i form av vem 

som får tala och vad själva nyheten handlar om. Man kan även se att medierapporteringen 

från 1992 och 2015 inte skiljer sig från varandra särskilt mycket, det finns dock skillnader. 

Nyhetshändelserna har skiftat fokus från brott mot flyktingar till flyktingpolitik. Flyktingar 

och asylsökande var frekventa subjekt i nyhetstexterna. Nyheterna som flyktingar eller 

asylsökande medverkar i är till stor del negativa, dock så har neutrala nyheter blivit mer 

vanliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Asylsökande, Diskursiv diskriminering, Flyktingar, Flyktingström, Jugoslavien, 

Tidningarnas telegrambyrå
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1. Inledning	  
Flyktingkrisen i Europa växer sig större. Fler och fler människor flyr från misär och krig i 

norra Afrika och Mellanöstern. Dessa människor vill ta sig vidare till Europa, och många av 

dem har siktet inställt på Sverige. Men hur skriver svenska medier om dessa flyktingar? 

Betraktas flyktingar som objekt eller subjekt? Har attityden till flyktingar som kommer till 

Sverige ändrats över tid?  

 

I denna uppsats genomförs en jämförelse av hur nyhetsbyrån TT skrev om två perioder då 

invandringen till Sverige var stor. Detta för att se hur dessa människor, flyktingar och 

asylsökande, gestaltas i media. De två situationerna med stor invandring som ska undersökas 

är från 1992, jugoslaviska krigen, och från 2015, den pågående flyktingsituationen i Europa. 

 

Under 1992 hade den så kallade Dublinkonventionen varit i kraft i två år. Det var en 

konvention som gällde flyktingar, och reglerade vilken stat som var tvungen att pröva en 

asylansökan.1 Detta gällde inte Sverige under 1992, eftersom Sverige först blev medlem i EU 

1995 och Sverige anslöt sig till den ovan nämnda konventionen först 1997.  

 

Denna konvention ledde sedan till Dublin II-förordningen, som sedan lade grunden för den 

nuvarande Dublin III-förordningen. Syftet med förordningen var att de asylsökande inte 

skulle tjäna någonting på att söka asyl i flera länder samtidigt. Detta gör att medlemsstaterna 

har rätt att neka den asylsökande och skicka tillbaka denne till det första landet som han eller 

hon sökte asyl i.2  

 

Asylsökande och flyktingar kom i stora mängder till Sverige 1992. Det var Jugoslaviens 

pågående fall, och krigen, som gjorde att cirka 70 000 asylsökande från det området sökte 

asyl i Sverige.3 De flesta asylsökande var muslimer och hade en hög utbildningsnivå, varav 90 

% av vuxna som hade en 9-årig utbildning. Nästan 25 % hade en utbildning på 13 år.4 

 

Integrationen för dessa flyktingar har visat sig bli lyckad. I en studie från 

arbetsmarknadsdepartementet visar det sig att de som var barn när de flydde kriget har 

                                                
1 Europeiska gemenskapen. (97/C254/01). 1997. 
2 Migrationsinfo.se. Dublinförordningen. 
3 Migrationsverket. Asylsökande till Sverige 1984-2014. 
4 Immigrantinstitutet. Bosnier – Bosnier i Sverige. 
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integrerats väl i det svenska samhället. Ur denna grupp läser exempelvis fler vidare på 

universitet än inrikesfödda svenskar.5 Även SCB har, på uppdrag av Dagens Nyheter, 

undersökt inkomsterna för dem som flydde från det forna Jugoslavien. Där kom de fram till 

att medianinkomsten för den gruppen var 2 000 kronor lägre än medianinkomsten för övriga 

”grupper” i Sverige. Detta anses vara lyckat.6 Barnen till flyktingar är i lika stor utsträckning 

sysselsatta som barn till inrikesfödda, vilket ses som en ovanlighet.7 

 

År 2015 slås det rekord i antal asylsökande på ett år i Sverige. Flyktingströmmar mot EU gör 

att regeringar i hela Europa måste ta beslut om de ska ta emot flyktingarna eller inte. 

Flyktingarna flyr främst inbördeskriget i Syrien, men många flyr andra oroligheter i Irak, 

Afghanistan och Libyen.8 Ett stort antal av dessa flyktingar åker på en dödlig resa över 

Medelhavet till Grekland. Andra reser via Turkiet och Bulgarien. Dessa människor vill främst 

till Tyskland, sedan till Sverige eller Holland.9 Sverige har ensamt tagit emot 112 000 

asylsökande från januari till oktober i år, 2015.10 Bland dem som flyr från Syrien, vilket är 

landet som flest flyktingar och asylsökande kommer ifrån, har 86 % en universitetsutbildning 

eller annan högre utbildning. Hälften av dem som flyr har en universitetsexamen. Bland dem 

som flyr finns ingenjörer, arkitekter, elektriker, rörmokare, läkare och apotekare. Det är högt 

kvalificerade syrier som flyr, enligt UNHCR.11 

 

Dessa två situationer har många likheter, speciellt det exceptionellt stora antalet asylsökande 

som kommer till Sverige, och även det faktum att båda situationerna handlar om människor 

som flyr från krig och misär. En annan likhet är utbildningsnivån bland dem som flyr. En 

skillnad är vägen till Sverige. För de flyktingar som flyr genom Grekland är det en livsfarlig 

väg över Medelhavet. Vägen från Balkan till Sverige är inte lika farlig. Därför kommer man 

kanske kunna dra slutsatser och se likheter och skillnader mellan båda situationer när det 

gäller reaktionerna i Sverige. 

 

                                                
5 Lecchini, Alberico. Sverige Radio. Lyckad integration för de flesta Balkanflyktingar. 2013. 
6 Örstadius, Kristoffer. Dagens Nyheter. Snabbare väg till jobb för flyktingar från Balkankriget. 
2015. 
7 de Lima Fagerlind, Anna. Svenska Dagbladet. Så integrerades Balkanflyktingarna. 2015. 
8 Ohlsson, Erik. Dagens Nyheter. Inga tecken på att flyktingarna blir färre. 2015. 
9 REACH, Migrations trends & patterns of Syrian asylum seekers travelling to the European Union – 
Assessment Report, 28 september 2015.  
10 Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl. 
11 von Hall, Gunilla. Svenska Dagbladet. Trots vinter – flyktingvåg till Grekland avtar inte. 2015. 



 3 

Sverige 1992 var ett land i kris. I början av 90-talet började en finanskris som slog hårt mot 

Sverige.12 Det var både en finans- och fastighetskris, dessutom var arbetslösheten mycket 

hög. Riksbanken tvingades till och med det året höja räntan till 500 %, en mycket drastisk 

åtgärd.13 

 

2015 såg situationen i Sverige annorlunda ut än den kris som upplevdes under 1992. 

Ekonomin i Sverige såg bra ut, dock ska det påpekas att flyktingsituationen gjorde att 

kostnaderna för migration och integration ökade. Migrationsverket begärde 29 miljarder 

kronor för 2016. Detta kan jämföras med hela det svenska biståndet på 32 miljarder kronor.14 

Det ska även påpekas att Sveriges ekonomi befann sig, under 2015, i en lång utdragen 

lågkonjunktur. Dock började ekonomin återhämta sig från denna konjunktur. Trots att 

konjunkturen var god håller arbetslösheten sig fast på relativt höga nivåer.15 

 

Anledningen till att detta område är relevant att undersöka är för att lära sig någonting om 

mediers attityd mot flyktingar, och se om deras attityd har ändrats, ur ett historiskt perspektiv. 

Medier är agendasättare och det är från nyheter och medier som människor i samhället, i 

första hand, får reda på saker. Om mediers vinkling om flyktingar och asylsökande är negativ, 

kanske folkets attityd mot dessa människor blir negativ också? Därför är detta ett viktigt 

uppsatsämne, för att se om det finns några tendenser av värdeladdning i orden som används i 

nyhetsrapporteringen om flyktingar och asylsökande. 

 

1.1	  Begreppsdefinition	  
Denna uppsats kommer att undersöka TT:s rapportering av asylsökande och flyktingar. Här 

följer en beskrivning av dessa två begrepp. 

 

En asylsökande är, enligt migrationsverket, en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige 

och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket 

och/eller migrationsdomstol.16 

 

                                                
12 Högberg, Johan. Affärsvärlden. Minnen från finanskrisen. 2009. 
13 Fredriksson, Tommy. Sveriges Radio. 20 år sedan 500-procentsräntan i Sverige. 2012. 
14 Öberg, Ann, Frycklund, Jonas. Svenskt Näringsliv. Oroande välståndsutveckling kräver krafttag av 
regeringen. 2015. 
15 Öberg, Ann et al. Svenskt Näringsliv. Det ekonomiska läget – November 2015. 2015. 
16 Migrationsverket. Ordförklaringar. 
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En flykting är, enligt migrationsverket, en utlänning som ansökt om asyl och fått 

uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl.17 

 

Observera att dessa definitioner är enligt migrationsverket. Uppsatsen kommer inte att ta 

dessa till hänsyn, eller värdera begreppen på något sätt. 

 

2.	  Syfte	  &	  frågeställning	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nyhetsbyrån TT valde att porträttera flyktingar 

och asylsökande som kom till Sverige under 1992, en kristid i f.d. Jugoslavien, och jämföra 

detta med hur TT skriver om flyktingar och asylsökande under den pågående flyktingkrisen, 

år 2015. Det skulle även vara intressant att se om det finns någon skillnad i rapporteringen när 

begreppen asylsökande kontra flyktingar används. Uppsatsen kommer att vara av beskrivande 

karaktär. 

 

Analysen av resultatet kommer främst att utföras med hjälp av Kristina Boréus teori om 

diskursiv diskriminering. Begreppen exkludering, objektifiering och nedvärdering har även 

varit till hjälp under själva kvantifieringen av artiklarna. Detta ämne kan vara intressant för att 

resultatet möjligtvis kan visa om TT:s rapportering om flyktingar i kristider har ändrats 

någonting, över tid. Det är dessutom viktigt att undersöka eftersom TT är en stor aktör inom 

media, deras inflytande över andra medier är mycket stort.  

 

TT är en nyhetsbyrå som ägs av alla stora mediehus i Sverige, såsom Aftonbladet, SvD, 

Expressen, DN, m.m. Företaget grundades i sin första form 1921 och har i dagsläget 441 

anställda. Deras huvudsakliga uppgift är att producera, distribuera och sälja text, bild, video 

och grafik till sina kunder.18 ,19 

 

 

 

Den huvudsakliga frågeställningen som uppsatsen kommer utgå från är följande: 

                                                
17 Ibid 
18 Allabolag.se. TT Nyhetsbyrån AB. 
19 Tidningarnas Telegrambyrå. Om oss.  
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• Finns det skillnader mellan hur TT 1992 skrev om flyktingar från f.d. Jugoslavien, och 

hur TT skriver om flyktingar 2015? 

 

 

Sedan finns det även mindre delfrågor som uppsatsen tänkt besvara, vilka är: 

• Vilka nyhetshändelser tas flyktingar och asylsökande upp i? 

• Får flyktingar eller asylsökande en talan i texterna? 

• Är flyktingar eller asylsökande mer frekventa i positiva eller i negativa nyheter? 

 

3.	  Tidigare	  forskning	  
Inom ämnet journalistik, flyktingar och asylsökande finns det en hel del forskning.  

Där finns bland annat Ylva Brunes doktorsavhandling från 2004, där hon undersökt hur 

svensk nyhetsmedia formar sina läsare, och hur man potentiellt kan skapa skillnader mellan 

grupper. I avhandlingen har författaren studerat nyhetstexter av olika slag. Resultatet av 

undersökningen var att den svenska nyhetskåren satte upp, och förstärkte, diskursiva gränser 

mellan svenskar och flyktingar.20 

 

Gunilla Hultén har även skrivit om ett liknande ämne. Syftet med studien var att försöka 

beskriva och analysera hur immigranter skildrades i tre olika lokala dagstidningar och även i 

en rikstäckande. I denna studie tar hon upp kultur och identitet och syftet var att analysera hur 

dem beskrivs och visualiseras. Resultatet visade på skillnader mellan hur tidningar 

rapporterade om invandrare från de olika årtiondena. Från 1985 och framåt beskrevs 

immigration som en ekonomisk börda, snarare än en resurs för den Svenska välfärdsstaten 

som den tidigare var del av. Enligt resultatet så var artiklar om brott som mest frekventa under 

1945, 1955 och 1995. Dessutom visade resultatet att DN skrev om invandrare på ett negativt 

sätt, och skrev mer om brott, till skillnad från lokaltidningarna som skrev om dem i form av 

delade intressen och samarbete.21 

 

Det finns även en vetenskaplig artikel som handlar om hur media i Kanada porträtterat 

flyktingar och migranter. Författarna av artikeln använder begreppet ”dehumanization”, och 
                                                
20 Brune, Ylva. Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och 
rasistiskt våld. Diss., Göteborgs Universitet, 2004. 
21 Hultén, Gunilla. Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska 
dagstidningar efter 1945. Diss., Stockholms Universitet, 2006. 
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menar att media skriver om dessa människor på ett sätt som tar bort deras mänsklighet. De 

blir snarare ett hot, och negativa attityder och åsikter om migranter och flyktingar sprids 

lättare på detta sätt. Författarna menar dessutom att om relationerna mellan kanadensarna och 

migranterna ska bli bättre så måste medierna porträttera migranter på ett bättre sätt.22 

 

En annan vetenskaplig artikel, från Finland, handlar om hur media beskrev asylsökande under 

ett visst fall i Finland 2007. Då lyckades den finska kyrkan, tillsammans med aktivistgrupper, 

att kampanja emot att tre asylsökande kvinnor skulle bli deporterade. Författarna menar att 

både kyrkans engagemang, som lyfte upp frågan, och sättet som media beskrev dessa kvinnor 

på hjälpte kvinnorna att få stanna i Finland. Journalisterna som skrev texterna skrev om de 

asylsökande som offer, men de försökte även lyfta fram kulturella likheter mellan dem och 

finländarna.23 

 

Det finns också enklare arbeten om detta, i form av c-uppsatser från Södertörns Högskola och 

Stockholms Universitet. En av dessa c-uppsatser undersöker hur SVT presenterar flyktingar 

och asylsökande i sina sändningar.24 En annan av c-uppsatserna tar upp hur TT rapporterar 

om flyktingar och asylsökande, detta för att se om nyhetsbyråns rapportering är objektiv.25 

Det ämnet liknar det som denna uppsats ska undersöka, skillnaden är att denna uppsats gör en 

historisk jämförelse, för att se om TT:s rapportering har förändrats, snarare än att se om den är 

opartisk eller objektiv. 

 

4.	  Teori	  
4.1	  Diskursiv	  diskriminering	  
Den här uppsatsen utgår från en teori som heter diskursiv diskriminering som Kristina Boréus 

skriver om. Denna teori hävdar att det finns en viss diskriminering som utövas med språket. 

Denna diskursiva diskriminering kan delas in i flera olika delar. 

 

                                                
22 Esses, Victoria M et al. Uncertainty, Threat and the Role of the Media in Promoting the 
Dehumanization of Immigrants and Refugees. Journal of Social Issues. 518-536. 69:3. 2013. 
23 Horsti, Karina. De-ethnicized victims: Mediatized advocacy for asylum seekers. Journalism. 78-95. 
14:1. 2013. 
24 Glaes, Tilda. De annorlunda Andra: En kombinerad narrativanalys av SVT:s representation av 
flyktingar och asylsökande. Stockholms Universitet, 2013. 
25 Nordström, Isabelle et al. Talande myndigheter och förbisedda flyktingar: En text- och 
innehållsanalys av TT:s objektivitet i rapporteringen om flyktingar och asylsökande. Södertörns 
Högskola, 2013. 
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4.2	  Diskursiv	  diskriminering	  -‐	  de	  fyra	  formerna	  
De fyra formerna av diskursiv diskriminering är exkludering, nedvärdering, objektifiering och 

negativ särbehandling.  

 

Exkludering handlar om att vissa människor inte får komma till tals i texter. Nedvärdering 

handlar om att en viss grupp alltid förekommer när dåliga saker händer, man börjar associera 

denna grupp med negativa händelser. Det handlar även om att skribenter använder olika 

negativt laddade ord för att beskriva antingen en grupp människor eller en enskild individ. 

Objektifiering är att människor behandlas som om de vore ett objekt, det skrivs aldrig om 

deras egna viljor eller önskningar. Den sista av de fyra formerna är negativ särbehandling. 

Den har till och med författaren problem att förklara. Boréus tar ett exempel om att negativ 

särbehandling är exempelvis ett lagförslag som bara drabbar en minoritet på ett negativt sätt. 

Eftersom den formuleringen är krånglig och irrelevant kommer det begreppet inte att 

användas i uppsatsen.26  

 

Enligt Boréus är den första premissen för diskursiv diskriminering att människor 

kategoriseras in i grupper. Hon menar att denna kategorisering är själva grunden i diskursiv 

diskriminering, det går inte att negativt särbehandla en grupp, med hjälp av språkliga medel, 

utan att på något sätt urskilja denna grupp rent språkligt. Hon påpekar även att det inte 

behöver finnas någon ond bakgrundstanke i denna kategorisering, utan är ett sätt för oss 

människor att sortera information.27 

 

4.3	  Tillämpning	  av	  teorin	  
Den diskursiva diskrimineringsteorin kommer att hjälpa vid analysen av de texter som valts. 

Tre av de fyra formerna av diskursiv diskriminering kommer att användas som ett verktyg i 

kodningsschemat för den kvantitativa innehållsanalysen. 

 

Denna uppsats kommer bara använda sig av begreppen exkludering, objektifiering och 

nedvärdering. Det begrepp som inte kommer användas är den negativa särbehandlingen. Det 

begreppet är vagt och svårdefinierat, så att analysera det kan bli svårare och kan göra att 

undersökningen blir opålitlig. Av denna anledning används den inte i uppsatsen. 

 
                                                
26 Boréus, Kristina. Diskursiv diskriminering: en typologi. Statsvetenskaplig tidskrift. 119-139. 107:2. 
2005. 
27 Ibid. 
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5.	  Material	  &	  Metod	  
5.1	  Urvalet	  
Undersökningen kommer att utgå från texter från TT under en tvåmånadersperiod från 1992, 

men bara under en månad från 2015. Dessa två år valdes eftersom antal asylsökande var 

väsentligt mycket högre än åren innan. Enligt Migrationsverkets rapporter var antalet 

asylsökande år 1992 från Jugoslavien, 69 396 st. Antal asylsökande från Syrien år 2015 är 

inte säkerställt ännu, men rapporter tyder på att den siffran kommer vara hög. I oktober 2015 

hade Sverige tagit emot 112 264 asylsökande, och den siffran tros öka till över 160 000 under 

hela 2015. 

 

Av denna anledning kommer undersökningen att utgå från dessa två år, eftersom 

flyktingsituationen liknar varandra rent kvantitativt. Texterna är från TT under en 

tvåmånadersperiod, mellan den 1 september till den 30 oktober för texterna från 1992. 

Artiklarna från 2015 är dock bara under en månad, hela oktober, eftersom en tvåmånaders 

intervall under 2015 resulterade i över 400 artiklar. Därför valdes en månad, eftersom det 

totala antalet från dem båda åren skulle vara relativt jämna.  

 

Artiklarna hämtades från databasen Mediearkivet, eller Retriever research. De sökorden som 

användes i denna undersökning var ”flyktingar” och ”asylsökande”. Sedan avgränsades dessa 

sökningar med hjälp av en tidsram och att artiklarna skulle vara från TT. 

	  
5.2	  Kvantitativ	  innehållsanalys	  
Denna uppsats kommer att, i undersökningsfasen, använda sig av en kvantitativ 

innehållsanalys, specifikt hur TT benämner asylsökande och flyktingar. Undersökningen 

kommer att utgå från rubrik och ingress på dessa TT-artiklar, eftersom det oftast är rubriken 

och ingressen som visar vilken ton texten har. 

 
Undersökningen av TT-texterna kommer att utgå från en kvantitativ innehållsanalys. I den 

kvantitativa innehållsanalysen försöker man skapa jämförbara och mätbara variabler, som 

man kan analysera med siffror. Det kan handla om hur frekvent olika ord förekommer, och 

även hur stort utrymme i både tid och rum som olika kategorier får. Det främsta kriteriet för 

den kvantitativa innehållsanalysen är begreppen frekvens och utrymme, hur ofta och hur 
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mycket. Den kvantitativa innehållsanalysen får ibland kritik för att det blir ett mekaniskt 

räknande av ord eller kategorier. Detta ska dock snarare ses som en positiv sak.28 

 

Syftet med en kvantitativ innehållsanalys är att kunna generalisera. Man kan dra paralleller 

mellan den kvantitativa innehållsanalysen och surveyundersökningar. Gemensamt för båda är 

ambitionen att kunna uttala sig om ett större material.29 

 

Metoden brukar definieras med fyra begrepp, objektivitet, systematik, kvantitet och manifest. 

Objektivitet innebär att analysen av innehållet ska vara oberoende av vem som utför den. 

Systematiken är en förutsättning för objektiviteten, det ska tydligt framgå hur analysen gått 

till. Man ska även kunna mäta detta på ett tillförlitligt sätt. 

Kvantitet innebär att variablerna i analysschemat ska kunna mätas kvantitativt. 

Manifest innehåll innebär att analysen begränsas till sådant som kan utläsas i texterna. Det 

som alla iakttagare kan se.30 

 

Att man på ett rätt så säkert sätt kan mäta tendenser i texter gör att den kvantitativa 

innehållsanalysen är ett starkt och bra verktyg inom journalistikforskningen. Dock ska det 

poängteras att resultatet som framgår inte kommer säga vad TT har för åsikter eller för agenda 

gentemot asylsökande eller flyktingar. Resultatet kommer snarare att försöka påvisa en 

förändring rent historiskt i hur TT skriver om de grupperna. 

 

Variablerna är designade för att besvara på de frågeställningar som uppsatsen beskrev 

tidigare. Här följer en förklaring av de variabler som använts i kvantifieringen av artiklarna.  

 

5.3	  Händelse	  
Variabeln händelse, vad har hänt? Vad är själva nyheten? Kodningen utgår från att själva 

händelsen nämns i rubrik eller ingress, eftersom det bara är dessa som kommer att analyseras. 

Här finns vissa kategorier som bör förklaras. 

 

Med ”brott mot flyktingar” menas just det, brott mot flyktingar. Detta gäller även våldsdåd 

och attacker mot flyktingförläggningar. 

                                                
28 Esaiasson, Peter. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 196-198. 4 
[rev] uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 2012. 
29 Nilsson, Åsa. Kvantitativ innehållsanalys. 121. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 2010. 
30 Ibid. 122. 
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”Brott av flyktingar” handlar just om brott som har begåtts av flyktingar. Här räknas även 

misstankar av brott från en flykting, eftersom det ändå bidrar till negativ publicitet för 

flyktingar i det stora hela.  

 

”Hjälp till flyktingar” är helt enkelt när åtgärder eller annan hjälp kommer till flyktingar eller 

asylsökande.  

 

”Flyktingproblem” är när flyktingar på något sätt orsakar problem, själva eller för sin 

omgivning. Om en artikel exempelvis handlar om att ingen vill ta emot flyktingar, klassas det 

som ett flyktingproblem. Om flyktingar på något sätt har ”stört ordningen”, utan att bryta 

någon lag, kommer det klassas som flyktingproblem. 

 

Om händelsen är ”internationell” menar den här undersökningen att den utspelar sig på en 

internationell scen. Om FN exempelvis har ett möte där man diskuterar flyktingfrågor är 

denna händelse kategoriserad som internationell. Dock ska sägas att om en händelse 

exempelvis är att FN skickar en konvoj till Sarajevo ses detta som ”hjälp till flyktingar”, 

eftersom det är detta som är själva grejen med nyheten. 

 

Begreppet ”flyktingpolitik” användes när nyheten handlar om flyktingpolitik, exempelvis hur 

många asylsökande Sverige kan ta in. Om det huvudsakliga temat inte är mer specifikt 

kommer den artikeln hamna under kategorin ”flyktingpolitik”. 

 

”Boendefrågor” är en annan variabel i undersökningen. Det handlar om en artikel som tar upp 

boendefrågan för flyktingar, men bara ur ett rent ”har vi rätt antal platser”-vis. Om det handlar 

om hur mycket det kostar för Sverige att ha ex antal boendeplatser, hamnar artikeln under 

”ekonomifrågor”.  

 

”Ekonomifrågor” är helt enkelt artiklar som har med ekonomi att göra. De kan vara i 

kombination med andra frågor, men är det huvudsakliga temat ekonomi kommer artikeln 

hamna under den kategorin. 
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5.4	  Subjekt	  
Vem är det som aktivt gör någonting i texten? Vem har gjort något eller får någonting gjort? 

Subjekten i texterna kan vara vem som helst, det kommer inte förekomma några förbestämda 

variabler under denna rubrik. Vissa saker har slagits ihop till en variabel. Ett exempel på ett 

subjekt är om en rubrik lyder ”Migrationsverket portar flyktingar från lokal”, då är det 

migrationsverket som då aktivt gjort något i texten. Sedan blir, exempelvis, en representant 

från UNHCR, eller FN generellt, klassad som ”FN” i kodschemat. Detta för att det inte är 

nödvändigt att gå in i detaljnivå på vem som sagt vad, utan organisation eller myndighet 

räcker gott och väl.  

	  
5.5	  Benämning	  
Hur skriver TT om flyktingar eller asylsökande? Vad använder de för begrepp för att beskriva 

dem? Här kommer variablerna vara flyktingar, asylsökande eller ej benämnd. Om båda nämns 

registreras den som förekom först. Om flyktingar eller asylsökande inte nämns någonstans i 

rubrik eller ingress kommer variabeln att bli ”ej nämnda”.  

	  
5.6	  Talan	  
Vem är det som har talan i texten? Var kommer informationen ifrån? Pratminus behövs ej, 

man ska bara tydligt se att informationen kommer från, exempelvis, en myndighet eller 

liknande. Om det inte är klart var informationen i rubrik eller ingress kommer från kommer 

det att stå ”ingen”.  

	  
5.7	  Valens	  
Den här variabeln är kopplad till en av de tidigare variablerna, händelse. Valens handlar om 

nyheten ses som positiv, negativ eller neutral. Detta för att se om flyktingar eller asylsökande 

förekommer oftare i en viss typ av nyheter än i andra. Ord som ”kris”, ”brist” och 

”misshandel” ses som negativa. Ord som ”lyckat”, ”hjälp” och ”vård” ses som positiva. Om 

man inte kan utläsa någon ton i texten kodades artikeln som neutral. Variabeln hjälper genom 

att man får en viss övergripande bild av vilka nyheter som flyktingar eller asylsökande syns 

mest i. 

	  
5.8	  Validitet	  &	  reliabilitet	  
En av de saker som kan gå snett när man gör en kvantitativ innehållsanalys är att man 

kvantifierar artiklarna godtyckligt, och försöker forma resultatet efter det man vill få fram.  
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Genom att försöka definiera variablerna så noga som möjligt innan kodningen började kan 

undersökningen få både hög validitet och reliabilitet. Den enda variabeln som kan ses som 

mer subjektiv än andra är den sista, valens. Vissa saker får man väl anse är lätta att analysera, 

exempelvis är nyheter om brott, våld och liknande negativa i mitt kodschema, medan hjälp till 

flyktingar och asylsökningar ses som något positivt. 

 

Ännu ett problem som dessa variabler kan ge är att vissa av dem ”flyter ihop” i varandra. 

Exempelvis kan en nyhet både handla om ”hjälp till flyktingar” och ”boendefrågor”, om 

hjälpen i sig är nya boenden. Om boendeplatser är den nya hjälpen som flyktingar får, 

kommer den skrivas in som ”Hjälp till flyktingar”, eftersom det är det som är själva ”grejen” i 

artikeln. Detta ska dock inte bli något stort problem, eftersom variablerna är satta på ett sådant 

sätt att det är den stora nyhetshändelsen som kommer vara den som står i fokus. 

 

Variabeln valens är, som sagt, en svår variabel att få helt opartiskt eller objektiv. Problemet 

med den variabeln är att den är väldigt subjektiv. En nyhet som ses som positiv för en person 

ses kanske som negativ av en annan. Då har man tittat på vilka ord som används i rubrik eller 

ingress.  

 

6.	  Resultat	  
Av de 130 artiklar från de två månaderna under 1992 som analyserades, var 18 av dem icke 

relevanta för undersökningen. Dessa artiklar hade ingenting med flyktingfrågor eller 

asylsökande att göra, vilket gjorde att de togs bort. Därför blev det slutgiltiga antalet artiklar 

från de månaderna 112 st.  

 

Precis som med artiklarna från 1992 föll ett antal artiklar bort från materialet från 2015. Detta 

för att dessa artiklar inte hade någonting med undersökningen att göra. Från en månad under 

2015 var det totalt 203 artiklar, varav 56 av dessa försvann. Detta antingen på grund av 

ovanstående orsak, eller för att det i detta fall hade kommit med ett stort antal dubbletter av 

artiklarna. Detta gjorde att bortfallet blev större än fallet med artiklarna från 1992. Kvar blev 

147 artiklar. Totalt har 259 artiklar analyserats. Resultatet redovisas variabel för variabel. 
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6.1	  Händelser	  

 

Nedanstående fakta är en förklaring av staplarna i figur 1. Dessa redovisas i den ordning som 

de står i diagrammet. 

 

Boendefrågor var en händelse i artiklarna i 3,6 % av fallen 1992, och i 12,9 % av fallen 2015. 

Detta gör den händelsen till den minst frekventa nyheten i artiklarna från 1992.  

 

Brott av flyktingar var en händelse i artiklarna i 6,3 % av fallen 1992, och i 1,4 % av fallen 

2015. Detta gör den händelsen den minst frekventa i artiklarna från 2015. 

 

Brott mot flyktingar var en nyhetshändelse i 21,4 % av artiklarna från 1992, medan den var 

händelse i artiklar från 2015 i 8,8 % av fallen. Detta resultat gör att denna händelse var den 

mest frekventa i artiklarna från 1992. 

 

Ekonomifrågor var något som togs upp i 5,4 % av artiklarna från 1992, och i 6,1 % av 

artiklarna från 2015. 
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Figur 1. Resultatet av variabeln händelser från åren 1992 och 2015. Resultatet är angivet 
i procent.  
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Flyktingpolitik var nyhetshändelse i 17,9 % av artiklarna från 1992, och i 36,1 % av artiklarna 

från 2015. Detta gör den till den mest frekventa nyheten i artiklarna från 2015. 

 

Flyktingproblem var nyhetshändelse i 10,7 % av artiklarna från 1992, och i 17,7 % av 

artiklarna från 2015. 

 

Hjälp till flyktingar togs upp som nyhet i 15,2 % av artiklarna från 1992, och i 4,1 % av 

artiklarna från 2015. 

 

Internationellt var nyhetshändelse i 19,6 % av artiklarna från 1992, och i 12,9 % av artiklarna 

från 2015. 
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6.2	  Subjekt	  

 

 

Här följer en genomgång av resultatet från figur 2. Dessa redovisas först med de största 

kategorierna, sedan följer en kortare redovisning av de kategorier som bara förekommer i 

något av åren. 

 

Invandrar-/migrationsverket är subjekt i artiklarna från 1992 i 13,4 % av fallen, och i 23,1 % 

av artiklarna från 2015. Migrationsverket är den som aktivt gör saker i flest texter från 2015. 
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Figur 2. Resultatet av variabeln subjekt från åren 1992 och 2015. Resultatet är angivet i 
procent. Kategorin ”övriga” är en sammanslagning av alla svarsfrekvenser som förekom i 
mindre än 1 % av artiklarna. 
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Gärningsmän är den aktiva i 18,8 % av artiklarna från 1992, och i 8,2 % av artiklarna från 

2015. Detta gör gärningsmän till dem som aktivt gör saker i flest texter från 1992. 

 

Regeringen är aktiv i artiklarna från 1992 i 5,4 % av fallen, och i 16,3 % av fallen från 2015.  

 

FN är aktiva i artiklarna från 1992 i 12,5 % av fallen, och i 2 % av fallen från 2015. 

 

EG/EU är aktiva i 2,7 % av artiklarna från 1992, och i 8,8 % av artiklarna från 2015. 

 

Asylsökande/flyktingar är aktiva i 9,8 % av artiklarna från 1992, och i 6,8 % av artiklarna från 

2015. 

 

De som bara är aktiva i artiklarna från 1992 är Sverige (1,4 %), Svenska Kyrkan (1,8 %), 

Kroatien (2,7 %), fredsmäklare (2,7 %) och Danmark (1,8 %).  

 

De som bara är aktiva i artiklarna från 2015 är volontärer (1,4 %), Sverigedemokraterna (2,0 

%), SKL (2,0 %), Norska regeringen (1,4 %), migrationsexperter (1,4 %), Kristdemokraterna 

(2,0 %), jaktledare (1,4 %) och demonstranter (1,4 %). 
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6.3	  Benämning	  

 

Nedanstående fakta är en förklaring av staplarna i figur 3. Dessa redovisas i den ordning som 

dem står i diagrammet. 

 

Asylsökande är benämningen i 27,7 % av artiklarna från 1992, och i 46,2 % av artiklarna från 

2015. 

 

Flyktingar är benämning i 33,9 % av artiklarna från 1992, och 21,8 % av artiklarna från 2015. 

 

Ej nämnda, artiklar där varken orden asylsökande eller flyktingar nämns i rubrik eller ingress, 

är 38,4 % i artiklarna från 1992, och 32 % av artiklarna från 2015. 
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Figur 3. Resultatet av variabeln benämning från 1992 och 2015. 
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6.4	  Talan	  

 

 

Här följer en genomgång av resultatet från figur 4. Dessa redovisas först med de största 

kategorierna, sedan följer en kortare redovisning av de som bara förekommer i några av åren. 

 

Invandrar-/Migrationsverket har en talan i 12 % av artiklarna från 1992, och i 27,9 % av 

artiklarna från 2015. Detta är den största kategorin för artiklarna från 2015. 

 

Regeringen har talan i 5 % av texterna från 1992, och i 18,4 % av texterna från 2015. 

0%	   5%	   10%	   15%	   20%	   25%	   30%	  

Demonstranter	  
EG/EU	  

Flyktingar/asylsökand.	  
FN	  

Fredsmäklare	  
Ingen	  

Inrikesdep.	  (tysk.)	  
Invandrar-‐/Migrationsverk	  

Jaktledare	  
Kommun	  

Kristdemokraterna	  
Migrationsexperter	  

Polisen	  
Polisen	  (israelisk)	  

Polisen	  (tysk.)	  
Regeringen	  

Regeringen	  (tysk.)	  
Räddningstjänsten	  

Röda	  Korset	  
SKL	  

Statsminister	  (Norge)	  
Svenska	  kyrkan	  

Sverigedemokraterna	  
Övriga	  

2015	  

1992	  

Figur 4. Resultatet av variabeln talan från åren 1992 och 2015. Resultatet är angivet i 
procent. Kategorin ”övriga” är en sammanslagning av alla svarsfrekvenser som förekom i 
mindre än 1 % av artiklarna. 
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FN har en talan i 14 % av artiklarna från 1992, och i 1,4 % av artiklarna från 2015. 

 

Polisen har talan i 13 % av artiklarna från 1992, och i 8,2 % av artiklarna från 2015. 

 

Texterna där det inte framkom tydligt vem som hade talan, variabeln ingen, var totalt 7 % av 

artiklarna från 1992, och 6,1 % från 2015. 

 

De som bara har en talan i artiklarna från 1992 är tyska regeringen (2 %), tysk polis (8 %), 

kommuner (5 %), tyska inrikesdepartementet (2 %) och fredsmäklare (3 %). 

 

De som bara har en talan i artiklarna från 2015 är Sverigedemokraterna (1,4 %), Svenska 

kyrkan (1,8 %), Norges statsminister (1,4 %), SKL (2,7 %), Röda korset (1,4 %), 

Räddningstjänsten (1,4 %), Israelisk polis (1,4 %), migrationsexperter (1,4 %), 

Kristdemokraterna (2 %), jaktledare (1,4 %) och demonstranter (1,4 %). 
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6.5	  Valens	  

 

 

Nedanstående fakta är en förklaring av staplarna i figur 5. Dessa redovisas i den ordning som 

de står i diagrammet. 

 

Positiv valens hos artiklarna från 1992 uppmättes i 18,8 % av artiklarna, och i 10,9 % av 

artiklarna från 2015. 

 

Negativ valens hos artiklarna från 1992 uppmättes i 56,2 % av artiklarna, och i 48,3 % av 

artiklarna fån 2015. 

 

Neutral valens återfanns i 25 % av artiklarna från 1992, och i 40,8 % av artiklarna från 2015. 
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Figur 5. Resultatet av variabeln valens från åren 1992 och 2015. Resultatet är angivet i 
procent. 
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6.6	  Andra	  resultat	  
I artiklarna från 1992 kan vi se att 56 % av artiklarna är negativa i sin nyhetshändelse och i 

språk. Neutrala artiklar förekommer i 25 % av fallen, och positiva artiklar i ca 19 %. Detta är 

dock resultatet från alla artiklar. Om vi tittar på när flyktingar är benämningen (38 st. artiklar) 

är totalt 11 positiva, 6 neutrala och 21 negativa. I procent blir detta 29 % positiva, 55 % 

negativa och 16 % neutrala (Se tabell A). 

 

 

 

 

 

Om vi tittar på när asylsökande är benämningen (31 st. artiklar) är 1 positiv, 6 neutrala och 24 

negativa. På de artiklar där varken flyktingar eller asylsökande benämns (43 st. artiklar) är 9 

positiva, 16 neutrala och 18 negativa. I procent blir detta 3 % positiva, 77 % negativa och 20 

% neutrala (Se tabell B). 

 

 

 

 

 

 
 

I artiklarna från 2015 kan man se att 48 % av artiklarna är negativa. Cirka 41 % av artiklarna 

är neutrala medan 11 % av artiklarna är positiva. Detta är, precis som i förra fallet, resultatet 

från samtliga artiklar. Om vi tittar på när flyktingar är benämningen (32 st. artiklar) är 3 

positiva, 10 neutrala och 19 negativa. I procent blir detta 9 % positiva, 59 % negativa och 31 

% neutrala (Se tabell C). 

 

 
 
 
 

	   Positiv	   Negativ	   Neutral	   Summa	  
Flyktingar	   11	   21	   6	   38	  
Procent	   29	  %	   55	  %	   16	  %	   100	  %	  

	   Positiv	   Negativ	   Neutral	   Summa	  
Asylsökande	   1	   24	   6	   31	  
Procent	   3	  %	   77	  %	   20	  %	   100	  %	  

	   Positiv	   Negativ	   Neutral	   Summa	  
Flyktingar	   3	   19	   10	   32	  
Procent	   9	  %	   60	  %	   31	  %	   100	  %	  

Tabell B. Sambandet mellan benämningen asylsökande och valensen på artiklarna från 1992. 

Tabell C. Sambandet mellan benämningen flyktingar och valensen på artiklarna från 2015. 

Tabell A. Sambandet mellan benämningen flyktingar och valensen på artiklarna från 1992. 
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När asylsökande är benämningen (68 st. artiklar) är 4 positiva, 33 neutrala och 31 negativa. På 

dem artiklarna där varken flyktingar eller asylsökande benämns (47 st. artiklar) är 9 positiva, 

17 neutrala och 21 negativa. I procent blir detta 6 % positiva, 46 % negativa och 49 % 

neutrala (Se tabell D). 

 

	  
 

7.	  Analys	  
Analysdelen av uppsatsen kommer att utgå från delfrågorna i uppsatsen, för att försöka svara 

på dem. Senare kommer en del där uppsatsen återkopplar resultatet med teorierna som tagits 

upp i uppsatsen.  

 

7.1	  Delfrågorna	  
Vilka nyhetshändelser tas flyktingar och asylsökande upp i? 

Enligt det resultat som framkommit från undersökningen kan man se att i artiklarna från 1992 

är det nyheter som handlar om brott mot flyktingar som dominerar. Dock ska det poängteras 

att det inte är en stor övervägande del av nyheterna som handlar om detta. Både 

internationella nyheter med FN och EG, och flyktingpolitik inom Sverige, har nästan en lika 

stor del av nyhetsflödet om flyktingar under denna period. Även hjälp till flyktingar är en 

måttligt stor kategori. Att flyktingar ses som ett problem, eller skapar problem i samhället, 

togs upp i 10 % av de texterna som analyserats. 

 

Det resultat som har kommit fram från artiklarna från 2015 visar en annan bild. Här kan man 

se att flyktingpolitik är själva nyheten i ungefär 36 % av artiklarna. Flyktingpolitik är det som 

klart dominerar nyhetsflödet under denna månad 2015. Här kan man se, till skillnad från 

artiklarna från 1992, att det är en kategori av nyheter som dominerar. Den näst största 

kategorin blir flyktingproblem, på 17,7 %. Det är en intressant utveckling, att artiklarna som 

presenterar flyktingar som ett problem ökat från 10 % år 1992, till 17,7 % 2015. Det skrivs 

även mer om boendefrågor 2015 än vad det gjorde 1992. 

	   Positiv	   Negativ	   Neutral	   Summa	  
Asylsökande	   4	   31	   33	   68	  
Procent	   6	  %	   45	  %	   49	  %	   100	  %	  

Tabell D. Sambandet mellan benämningen asylsökande och valensen på artiklarna från 2015. 
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Får flyktingar och asylsökande en talan i texterna? 

De som får tala mest i artiklar från 1992 är FN, polisen och Invandrarverket. Detta har ett 

samband med händelserna från de artiklarna som undersökts. Vid internationella nyheter är 

det FN som i störst utsträckning får komma till tals. Om flyktingpolitik är det Invandrarverket 

som får uttala sig mest, samtidigt som det i brott mot flyktingar blir polisen som uttalar sig. 

Värt att poängtera är att flyktingar och asylsökande bara ”får talan” i 3 texter, 2,7 % av 

texterna. 

 
Under 2015 ser resultatet lite annorlunda ut. Migrationsverket uttalar sig i nästan 28 % av 

artiklarna från den månaden. Regeringen är näst störst med 18,4 %. Detta kan även kopplas 

till vilka händelser som dominerade nyhetsflödet. Med flyktingpolitik som den mest 

signifikanta nyheten är det självklart att det är migrationsverket eller regeringen som uttalar 

sig. Även här får flyktingar och asylsökande talan i en mycket liten del av texterna, i 3 

artiklar, alltså i 2 % av artiklarna. 

 
	  
Är flyktingar och asylsökande mer frekventa i positiva eller negativa nyheter?  

De tabeller och resultat som togs upp i kapitel 6.6 kan svara på denna fråga.  

 

Om man tittar på det resultat som framkom i den delen av uppsatsen kan man se att 

benämningen asylsökande användes i större utsträckning i negativa nyheter, än i några andra 

under denna period 1992. Samtidigt är flyktingar ett begrepp som användes fler gånger i 

positiva nyheter än vad begreppet asylsökande gjorde. Båda begreppen användes i lika stor 

utsträckning i neutrala nyheter. 

 
 
Tabellerna visar även att begreppen flyktingar eller asylsökande används nästan lika ofta i 

artiklar som handlar om positiva nyheter, vilket inte är en stor del av resten av artiklarna. 

Samtidigt har flyktingar kopplats ihop med negativa nyheter och händelser i större 

utsträckning än vad begreppet asylsökande har. Benämningen asylsökande används i nästan 

lika stor utsträckning bland negativa, som neutrala händelser.  
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7.2	  Teorianknytning	  
Diskursiv diskriminering 

Om man börjar med att titta på teorin om diskursiv diskriminering, och analysera resultatet 

med de tre kategorierna av diskursiv diskriminering som den här uppsatsen använder sig av. 

De tre formerna som tas upp är exkludering, nedvärdering och objektifiering. 

 

Exkluderingen handlar om, som det skrevs tidigare i uppsatsen, att vissa människor inte får 

någon talan i texter. I resultatdelen kan vi se att flyktingar och asylsökande inte hade någon 

större talan 2015, och inte heller i artiklarna från 1992 (2 % 1992 och 3 % 2015). 

 

Nedvärderingen är när en viss grupp människor alltid förekommer i negativa nyheter, vilket 

kan leda till att man börjar associera gruppen med negativa händelser. Artiklarna från 1992 

där begreppet flyktingar används blev valensen 29 % positiva, 55 % negativa och 16 % 

neutrala. Från samma år, fast där asylsökande använts som begrepp, blev valensen 3 % 

positiva, 77 % negativa och 20 % neutrala. I artiklarna från 2015 där begreppet flyktingar 

används blev valensen 9 % positiva, 59 % negativa och 31 % neutrala. Från samma år, fast 

där asylsökande använts som begrepp, blev valensen 6 % positiva, 46 % negativa och 49 % 

neutrala.  

 

Detta visar att, i artiklarna från 1992, när begreppet flyktingar användes var 55 % av 

artiklarna negativa. När begreppet asylsökande användes var 77 % av artiklarna negativa. 

Detta tyder att en majoritet av artiklarna är negativa när båda begreppen användes, men en 

större majoritet av artiklarna är det när begreppet asylsökande förekom.  

 

I artiklarna från 2015 var 59 % av artiklarna negativa när begreppet flyktingar användes. När 

begreppet asylsökande användes var 46 % av artiklarna negativa. Detta visar att en majoritet 

av artiklarna var negativa när begreppet flyktingar användes, och att denna nivå håller sig på 

samma nivå både 1992 och 2015. Det har skett en stor förändring i användandet av begreppet 

asylsökande. 77 % negativa 1992, och 46 % negativa 2015. Allt detta indikerar att 

nedvärderingen börjar avta i användandet av begreppet asylsökande, medan flyktingar håller 

sig på samma nivå. 

 
 
 



 25 

Objektifiering handlar om att människor behandlas som objekt, att de aldrig får tala om sina 

egna viljor eller önskningar. Om man ser vem som är aktiv i texterna som analyserats kan 

man se att asylsökande och flyktingar är aktiva i 9,8 % av artiklarna från 1992, och i 6,8 % av 

artiklarna från 2015. 

 

Det verkar som att nyhetsbyrån TT valde, 1992, att använda begreppet asylsökande i negativa 

nyheter, men begreppet flyktingar användes i mindre utsträckning i negativa nyheter. 

Samtidigt har det, 2015, skett en förändring i användandet av begreppet asylsökande. 

Begreppet flyktingar har stannat på samma nivå mellan dessa två flyktingsituationer. 

 

7.3	  Anknytning	  till	  tidigare	  forskning	  
I Gunilla Hulthéns undersökning, som tagits upp i kapitlet ”tidigare forskning”, visade 

resultatet att DN skrev om invandrare på ett negativt sätt. De skrev även mer om brott, till 

skillnad från lokaltidningarna som skrev om flyktingar i form av delade intressen och 

samarbete. 1995 var en av dem åren som Hulthéns resultat visade att brott var som mest 

frekvent. Resultatet av den här uppsatsen tyder på ett liknande resultat, att nyheterna var mer 

negativa 1992, än vad dem var 2015. Det faktum att nyheter om brott av flyktingar var 

dominanta i artiklarna från 1992 som analyserats i denna uppsats, visar på ett liknande resultat 

som Hulthén kom fram till. 

 

8.	  Diskussion	  &	  slutsats	  
Skillnaderna mellan hur TT rapporterade om flyktingar 1992 och hur de rapporterar om 

flyktingar i dag, 2015, är rätt så tydliga enligt resultatet. Man kan se tendenser att 

medierapporteringen har blivit mer sakfrågeinriktad. Det har handlat mer om flyktingpolitik 

och mindre om humanitära sidor i rapporteringen. De flesta händelserna från 1992 om 

flyktingar handlade om brott som begåtts mot flyktingar, kanske ett sätt att försöka visa hur 

miserabelt deras liv var. Kanske gjorde man detta för att påverka opinion på något sätt, att få 

folk att känna medmänsklighet och sympati för flyktingar och asylsökande. Flyktingpolitik 

och problem som skapats av flyktingar är de två nyhetshändelserna som helt klart dominerade 

mitt urval från 2015. Detta är en stor förändring i hur TT rapporterat om flyktingar och 

asylsökande från dessa två situationer.  
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Det bör dock påpekas att det finns skillnader mellan de båda flyktingsituationerna, rent 

historiemässigt och även hur det svenska samhället mådde. Som det skrevs i inledningen av 

uppsatsen mådde Sverige dåligt 1992, rent ekonomiskt och bostadsmässigt. Detta kan vara en 

förklaring till hur TT rapporterade om flyktingar och asylsökande då. År 2015 mådde Sverige 

betydligt bättre än 1992, det kan var en orsak till varför rapporteringen har förbättrats, ur 

flyktingar och asylsökandes perspektiv. 

 

Trots skillnaderna mellan de båda flyktingsituationerna kan man se att flyktingar extremt 

sällan kommer till tals i artiklar både från 1992 och 2015. Detta kan vara ett sätt att distansera 

sig från människor, göra dem mindre påtagliga och mänskliga i själva texten. Detta gör att 

läsarna kanske inte känner samma obehag eller olycka när de läser om olyckliga händelser om 

flyktingar och asylsökande.   

 

Analysen visar även att nyhetshändelsens ton och laddning generellt är negativ eller neutral i 

en stor majoritet av artiklarna som handlar om asylsökande eller flyktingar. Positiva nyheter 

är väldigt ovanliga när man har använt orden flyktingar eller asylsökande i rubrik eller 

ingress. Detta kan spä på en uppfattning att asylsökande och flyktingar bara är problem, eller 

att man omedvetet kopplar de orden med negativa saker, eftersom det bara är i negativa 

sammanhang som de nämns. 

 

I efterhand kan man se, som det är skrivet i inledningen, att det var lyckat av Sverige att ta 

emot flyktingar och asylsökande 1992. De människor som kom under denna tid har 

integrerats väl in i det svenska samhället, och är en positiv del av Sverige. 

 

Kristina Boréus teori om diskursiv diskriminering, och tre av dess fyra former, beskrevs 

tidigare i uppsatsen på detta sätt: 

 

Exkludering handlar om att vissa människor inte får komma till tals i texter. Nedvärdering handlar om 

att en viss grupp alltid förekommer när dåliga saker händer, man börjar associera denna grupp med 

negativa händelser. Det handlar även om att man som skribent använder olika negativt laddade ord 

för att beskriva antingen en grupp människor eller en enskild individ. Objektifiering är att människor 

behandlas som om de vore ett objekt, man skriver aldrig om deras egna viljor eller önskningar. 
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Av de tre formerna av diskursiv diskriminering som tas upp kan man tydligt se att två av tre är 

uppfyllda. Analysen visar att exkluderingen var självklar. Nedvärderingen var mer påtaglig 

1992, och har nu börjat avta i viss mån. Dock är nivåerna fortfarande måtligt höga. Det 

faktum att asylsökande och flyktingar var subjektet i artiklarna i nästan 10 % av de från 1992, 

och i nästan 7 % av de från 2015 visar på en negativ trend. Det faktum att de var närvarande 

och aktiva i så stor del av texterna var en positiv överraskning. 

 

Det verkar som att en viss typ av överenskommelse på TT har förekommit, antingen bara 

slumpmässigt eller som en bestämmelse, hur de ska skriva om flyktingar eller asylsökande. 

1992 användes begreppet asylsökande i samband med negativa nyheter. Utvecklingen till år 

2015 är att detta begrepp inte alls används i lika stor utsträckning i negativa nyheter. 

Samtidigt har det inte skett någon större förändring av användandet av begreppet flyktingar. 

 

Sammanfattningsvis, för att svara på huvudfrågan om det finns skillnader mellan hur TT 1992 

skrev om flyktingar från f.d. Jugoslavien, och hur TT skriver om flyktingar 2015, kan man 

tydligt se att det finns både skillnader och likheter mellan rapporteringen de båda åren.  

 

Man kan se att TT:s medierapportering om flyktingar och asylsökande har varit skev och 

ojämn förr i tiden, och fortsätter vara det, i form av vem som får tala och vad själva nyheten 

handlar om. Man kan även se att medierapporteringen från 1992 och 2015 inte skiljer sig från 

varandra särskilt mycket. Förutom att nyhetshändelserna har skiftat fokus från brott mot 

flyktingar till flyktingpolitik, kan man se att flyktingar eller asylsökande inte haft någon större 

talan förr, och inte har någon större talan nu heller i TT:s rapportering. Även nyheterna som 

flyktingar eller asylsökande medverkar i är till stor del negativ, dock har neutrala nyheter 

blivit mer vanliga. Detta är en positiv utveckling. 

 

Resultaten och analysen påvisar att rapporteringen om flyktingar och asylsökande har varit 

negativ 1992, och är det även 2015 i viss utsträckning. Det visar även att rapporteringen inte 

utvecklats särskilt mycket, det är egentligen bara vilka nyheter som flyktingar och 

asylsökande förekommer i som har ändrats. Detta pekar på en skev och ojämn 

medierapportering om flyktingar och asylsökande från TT:s sida. 
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9.	  Vidare	  forskning	  
Denna uppsats påvisar att rapporteringen om flyktingar och asylsökande i TT:s nyheter har 

förändrats lite under de senaste 23 åren. Händelserna som beskrivs har ändrats, men själva 

rapporteringen och attityden gentemot flyktingar och asylsökande är, i det stora hela, 

densamma. Detta visar att, trots ändrade omständigheter i det svenska samhället, har 

rapporteringen bara ändrats i små mängder. Det finns dock tendenser till positiva förändringar 

i rapporteringen, där nyheterna tycks blir mer neutrala och objektiva.  

 

Förslag till vidare forskning inom ämnet är en jämförelse mellan hur flyktingsituationen tas 

upp i svenska medier, och hur de tas upp i medier från andra länder. Det skulle även vara 

intressant att se hur rapporteringen om flyktingsituationen är från andra kontinenter, 

exempelvis Afrika eller Nord- och Sydamerika. Det skulle vara intressant att se om 

rapporteringen om flyktingar och asylsökande är annorlunda i länder som är dels från andra 

kontinenter, och även från länder som inte i samma utsträckning påverkas av 

flyktingsituationen, för att se om detta påverkar mediernas gestaltning. 
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Bilaga	  
Tabell 1.1 – Händelser, artiklar från 1992 
Händelser	   Antal	   Procent	  
Boendefrågor	   4	   3,6%	  
Ekonomifrågor	   6	   5,4%	  
Brott	  av	  flyktingar	   7	   6,3%	  
Flyktingproblem	   12	   10,7%	  
Hjälp	  till	  flyktingar	   17	   15,2%	  
Flyktingpolitik	   20	   17,9%	  
Internationellt	   22	   19,6%	  
Brott	  mot	  flyktingar	   24	   21,4%	  
Summa	   112	   100,0%	  

 
Tabell 1.2 – Subjekt, artiklar från 1992 
Subjekt	   Antal	   Procent	  
AJC	   1	   0,9%	  
Borgmästare	  (polsk)	   1	   0,9%	  
Borgmästare	  (tysk)	   1	   0,9%	  
Brandkåren	   1	   0,9%	  
Försv.minister	  (fin)	   1	   0,9%	  
Haverikommission	   1	   0,9%	  
Hyresgäster	   1	   0,9%	  
Jugoslaviska	  fören.	   1	   0,9%	  
Justitiemini	  (dansk)	   1	   0,9%	  
Justitieombudsman.	   1	   0,9%	  
Karolinska	  sjuk	   1	   0,9%	  
Köpmän	   1	   0,9%	  
Nato	   1	   0,9%	  
Ny	  Demokrati	   1	   0,9%	  
Polisen	  (polsk)	   1	   0,9%	  
Politiker	   1	   0,9%	  
Politiker	  (tysk.)	   1	   0,9%	  
Räddningsverket	   1	   0,9%	  
Tyskland	   1	   0,9%	  
Vänsterpartiet	   1	   0,9%	  
Danmark	   2	   1,8%	  
Svenska	  kyrkan	   2	   1,8%	  
EG	   3	   2,7%	  
Fredsmäklare	   3	   2,7%	  
Kroatien	   3	   2,7%	  
Polisen	   3	   2,7%	  
Regering	  (tysk.)	   4	   3,6%	  
Flyktingar	   5	   4,5%	  
Kommun	   5	   4,5%	  
Regeringen	   6	   5,4%	  
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Asylsökande	   6	   5,4%	  
FN	   14	   12,5%	  
Invandrarverket	   15	   13,4%	  
Gärningsmän	   21	   18,8%	  
Summa	   112	   100,0%	  
 
Tabell 1.3 – Benämning, artiklar från 1992 
Benämning	   Antal	   Procent	  
Asylsökande	   31	   27,7%	  
Flyktingar	   38	   33,9%	  
Ej	  nämnda	   43	   38,4%	  
Summa	   112	   100,0%	  
 
Tabell 1.4 – Talan, artiklar från 1992 
Talan	   Antal	   Procent	  
AJC	   1	   0,9%	  
Asylsökande	   1	   0,9%	  
Borgmästar	  (polsk)	   1	   0,9%	  
Borgmästare	  (tysk.)	   1	   0,9%	  
Brandkåren	   1	   0,9%	  
Danmark	   1	   0,9%	  
Expert	  om	  högerex	   1	   0,9%	  
Försv.minister	  (fin)	   1	   0,9%	  
Haverikommission	   1	   0,9%	  
Hemlig	  polis	  (tysk.)	   1	   0,9%	  
IPU	   1	   0,9%	  
Jugoslaviska	  fören.	   1	   0,9%	  
Justitiemini	  (dansk)	   1	   0,9%	  
Justitieombudsma.	   1	   0,9%	  
Karolinska	  Sjuk	   1	   0,9%	  
Köpmän	   1	   0,9%	  
Nato	   1	   0,9%	  
Ny	  Demokrati	   1	   0,9%	  
Polisen	  (dansk.)	   1	   0,9%	  
Polisen	  (polsk)	   1	   0,9%	  
Politiker	  (tysk.)	   1	   0,9%	  
Räddningsverket	   1	   0,9%	  
Röda	  korset	   1	   0,9%	  
Tyskland	   1	   0,9%	  
Vänsterpartiet	   1	   0,9%	  
Inrikesdep.	  (tysk.)	   2	   1,8%	  
Regeringen	  (tysk.)	   2	   1,8%	  
Svenska	  kyrkan	   2	   1,8%	  
EG	   3	   2,7%	  
Fredsmäklare	   3	   2,7%	  
Flyktingar/asylsökand.	   4	   3,6%	  
Kommun	   5	   4,5%	  
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Regeringen	   6	   5,4%	  
Ingen	   8	   7,1%	  
Polisen	  (tysk.)	   9	   8,0%	  
Invandrarverket	   13	   11,6%	  
Polisen	   15	   13,4%	  
FN	   16	   14,3%	  
Summa	   112	   100,0%	  
 
Tabell 1.5 – Valens, artiklar från 1992 
Valens	   Antal	   Procent	  
Positiv	   21	   18,7%	  
Neutral	   28	   25,0%	  
Negativ	   63	   56,3%	  
Summa	   112	   100,0%	  
 
Tabell 2.1 – Händelser, artiklar från 2015 
Händelser	   Antal	   Procent	  
Brott	  av	  flyktingar	   2	   1,4%	  
Hjälp	  till	  flyktingar	   6	   4,1%	  
Ekonomifrågor	   9	   6,1%	  
Brott	  mot	  flyktingar	   13	   8,8%	  
Internationellt	   19	   12,9%	  
Boendefrågor	   19	   12,9%	  
Flyktingproblem	   26	   17,7%	  
Flyktingpolitik	   53	   36,1%	  
Summa	   147	   100,0%	  
 
Tabell 2.2 – Subjekt, artiklar från 2015 
Subjekt	   Antal	   Procent	  
Boendeägare	   1	   0,7%	  
Boverket	   1	   0,7%	  
Brandkåren	   1	   0,7%	  
Daniel	  Craig	  (skådis)	   1	   0,7%	  
Eurotunneln	   1	   0,7%	  
Expert	   1	   0,7%	  
Finansdepartementet	   1	   0,7%	  
Folkhälsomyndighe.	   1	   0,7%	  
Förbundskansler	  (tysk)	   1	   0,7%	  
Grekland	   1	   0,7%	  
Hotell	   1	   0,7%	  
Inrikesminis	  (Fin.)	   1	   0,7%	  
Justitiedep.	  (Norsk)	   1	   0,7%	  
Kriminalvården	   1	   0,7%	  
Landshövding	   1	   0,7%	  
Migrationsverk	  (norsk)	   1	   0,7%	  
MSB	   1	   0,7%	  
Myndigheter	  (Norsk)	   1	   0,7%	  
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Oktoberfest	  chef	   1	   0,7%	  
Polisen	  (Israelisk)	   1	   0,7%	  
Riksgälden	   1	   0,7%	  
Sannfinländarna	   1	   0,7%	  
Statsminister	  (Norge)	   1	   0,7%	  
Demonstranter	   2	   1,4%	  
Jaktledare	   2	   1,4%	  
Migrationsexperter	   2	   1,4%	  
Regeringen	  (Norge)	   2	   1,4%	  
Sverige	   2	   1,4%	  
Volontärer	   2	   1,4%	  
FN	   3	   2,0%	  
Kristdemokraterna	   3	   2,0%	  
Polisen	   3	   2,0%	  
SKL	   3	   2,0%	  
Sverigedemokraterna	   3	   2,0%	  
Kommun	   4	   2,7%	  
Flyktingar/asylsökand.	   10	   6,8%	  
Gärningsmän	   12	   8,2%	  
EU	   13	   8,8%	  
Regeringen	   24	   16,3%	  
Migrationsverket	   34	   23,1%	  
Summa	   147	   100,0%	  
 
Tabell 2.3 – Benämning, artiklar från 2015 
Benämning	   Antal	   Procent	  
Flyktingar	   32	   21,8%	  
Ej	  nämnda	   47	   32,0%	  
Asylsökande	   68	   46,3%	  
Summa	   147	   100,0%	  
 
Tabell 2.4 – Talan, artiklar från 2015 
Talan	   Antal	   Procent	  
Boendeägare	   1	   0,7%	  
Boverket	   1	   0,7%	  
Daniel	  Craig	  (skådis)	   1	   0,7%	  
Expert	   1	   0,7%	  
Finansdepartementet	   1	   0,7%	  
Folkhälsomyndighe.	   1	   0,7%	  
Folkpartiet	   1	   0,7%	  
Gränspolis	  (Bulgarien)	   1	   0,7%	  
Inrikesminis	  (Fin.)	   1	   0,7%	  
Justitiedep.	  (Norsk)	   1	   0,7%	  
Kommun	   1	   0,7%	  
Kriminalvården	   1	   0,7%	  
Landshövding	   1	   0,7%	  
Länsstyrelsen	   1	   0,7%	  
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Migrationsverk	  (norsk)	   1	   0,7%	  
MSB	   1	   0,7%	  
Oktoberfest	  chef	   1	   0,7%	  
Polisen	  (Norsk)	   1	   0,7%	  
Polisen	  (tysk.)	   1	   0,7%	  
Regeringen	  (Norge)	   1	   0,7%	  
Riksgälden	   1	   0,7%	  
SVT	   1	   0,7%	  
Turkiets	  president	   1	   0,7%	  
Volontärer	   1	   0,7%	  
Demonstranter	   2	   1,4%	  
FN	   2	   1,4%	  
Jaktledare	   2	   1,4%	  
Migrationsexperter	   2	   1,4%	  
Polisen	  (israelisk)	   2	   1,4%	  
Räddningstjänsten	   2	   1,4%	  
Röda	  Korset	   2	   1,4%	  
Statsminister	  (Norge)	   2	   1,4%	  
Sverigedemokraterna	   2	   1,4%	  
Flyktingar/asylsökand.	   3	   2,0%	  
Kristdemokraterna	   3	   2,0%	  
SKL	   4	   2,7%	  
EU	   6	   4,1%	  
Ingen	   9	   6,1%	  
Polisen	   12	   8,2%	  
Regeringen	   27	   18,4%	  
Migrationsverket	   41	   27,9%	  
Summa	   147	   100,0%	  
 
Tabell 2.5 – Valens, artiklar från 2015 
Valens	   Antal	   Procent	  
Positiv	   16	   10,9%	  
Neutral	   60	   40,8%	  
Negativ	   71	   48,3%	  
Summa	   147	   100,0%	  
 


