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1. Abstract 

 

The aim of this study was to find out whether Swedish news reports on refugees changed after 

border controls were enforced on the 12
th

 of November 2015, and thereby investigate if the 

changed political policies had any effect in the news reporting. Another aim was to study the 

general patterns in the news. Both qualitative and quantitative researches were made. Regarding 

the quantitative research, 50 articles from September 2015 were compared with 50 articles from 

January 2016. The variables were designed by means of framing theory and orientalism, both 

being parts of the theory framework of this study. Then the articles were analyzed qualitatively 

with a combined discourse and framing analysis to find out on a deeper level how refugees and 

the refugee situation in Sweden were described.  

The results indicate that there has been a change in the reporting between September 2015 and 

January 2016. The refugees were more frequently described as passive, and more seldom as 

individuals. More general, the results illustrated that, in most cases, refugees are described as a 

group without an identity. Identity-generating adjectives were sporadically used to describe 

them. Instead, they were associated to adjectives like ensamkommande (unaccompanied) and 

asylsökande (~asylum seeker). The most common word to describe refugees was flyktingar 

(refugees), followed by flyktingbarn (refugee children) and asylsökande (asylum seekers). Most 

frequently quoted people in the articles were government officials as well as politicians.  

These results indicate that Swedish journalists, consciously or not, are creating a picture of the 

world were the lines of orientalism still persist. A demarcation line between “us swedes” and 

“those refugees” is created. This line became more distinct after border controls were enforced. 

 

 

Keywords: refugees, asylum seekers, news reporting, journalism, framing theory, orientalism 
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2. Sammanfattning 

Den här undersökningen gjordes för att ta reda på om svensk flyktingrapportering ändrades efter 

det att Sverige införde gränskontroller den 12 november 2015. Syftet var att se om 

rapporteringen ändrades när det politiska läget och opinionen ändrades, men även att generellt se 

hur flyktingrapporteringen ser ut. Både kvantitativ och kvalitativ undersökning gjordes. I den 

kvantitativa undersökningen jämfördes 50 artiklar från september 2015 med 50 artiklar från 

januari 2015. Variablerna togs fram bland annat med hjälp av gestaltningsteorin och orientalism, 

som båda är delar av undersökningens teoretiska ramverk. Sedan undersöktes artiklarna 

kvalitativt genom en kombinerad diskurs- och framinganalys för att på ett djupare plan ta reda på 

hur flyktingfrågan och flyktingar beskrivs. 

Resultaten ger en indikation på att det skett en förändring mellan september 2015 och januari 

2016. Flyktingarna beskrevs bland annat mer frekvent som passiva, och mer sällan som 

individer. Mer generellt visar resultaten att flyktingarna oftast beskrevs som en grupp utan någon 

identitet. Adjektiv som kan väcka identifikation användes sällan för att beskriva flyktingarna. De 

beskrevs istället med adjektiv som ensamkommande och asylsökande. Den mest förekommande 

benämningen på flyktingar var just ordet flyktingar, följt av flyktingbarn och asylsökande. 

Flyktingarna beskrivs ofta som passiva i artiklarna, och de citeras sällan. De som citeras mest i 

artiklarna är myndighetspersoner och politiker.  

Dessa resultat pekar på att svenska journalister, omedvetet eller medvetet, skapar en bild av 

verkligheten där orientalismens mönster av världen finns kvar. Det skapas en gräns mellan ”vi 

svenskar” och ”de där flyktingarna”. Denna gräns förstärktes efter gränskontrollernas införande. 

 

 

Nyckelord: flyktingar, asylsökande, flyktingrapportering, nyhetsjournalistik, flyktingpolitik, 

gestaltningsteori, orientalism 
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3. Inledning 

2015 var ett rekordår för invandringen till Sverige, med nästan 163 000 människor som sökte 

asyl. Det var dubbelt så många som året innan, och dubbelt så många som de ansökande 1992, då 

krigen på balkan pågick (Migrationsverket 2016). Under vintern och tidig vår 2015 sökte ungefär 

4000 personer asyl per månad, vilket var liknande siffror som året innan. Det är först på 

sensommaren och hösten som många fler flyktingar tar sig till Sverige. I augusti söker nästan 12 

000 människor asyl och i september drygt 24 000 (Ibid.). Folk flyr från konflikter i Syrien, 

Afghanistan, Eritrea, Somalia och Nigeria. Svd skriver i en artikel den 29 september att 

anledningen till att så många flyr just då bortsett från konflikterna kan bland annat vara att man 

vill komma fram innan vintern, att fler EU-länder börjar stänga sina gränser och att den syriska 

regeringen gör det enklare att skaffa pass (Svensson 2015). Många flyr över Medelhavet i 

överfulla gummibåtar. Det är en farlig resa. Under 2015 dog 3 771 människor på havet när de 

försökte nå Europa (UNHCR 2016).  

Sedan 1992 har andelen svenskar som tycker att Sverige bör ta emot färre flyktingar minskat. Då 

tyckte 65 procent av befolkningen det (SOM-Institutet 2013). 2015 var siffran nere på 40 

procent. Kanske var svenskarnas dörrar som mest öppna i September det året, när bilderna på 

den fyraårige pojken Alan Kurdis livlösa kropp spreds i medierna. Han dog den 2 september, och 

SIFO gjorde opinionsundersökningar både före och efter det hände. Det visade sig att på bara en 

vecka hade attityden ändrats. Andelen svenskar som  tyckte att lagar och regler skulle ändras så 

att landet kunde ta emot fler flyktingar ökade från 17 till 25 procentenheter, och det är resultat 

som är klart över den statistiska felmarginalen. Andelen som tyckte att landet skulle ta emot färre 

flyktingar hade sjunkit från 34 till 29 procentenheter (Brandel 2015a). 

Bara en månad senare ändrades läget helt. Den 12 november 2015 införde Sverige tillfälliga 

gränskontroller, som i skrivande stund fortfarande gäller. Månaden innan hade 39 000 personer 

sökt asyl i landet, och över 100 000 personer var inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem (Delling och Stiernstedt 2015, Migrationsverket 2016). Regeringen (2015) 

angav ett antal orsaker till de införda gränskontrollerna. Polismyndigheten hade bedömt att den 

allmänna ordningen och den inre säkerheten var hotad. Dessutom hade Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) påpekat stora påfrestningar för ”flera samhällsviktiga 



 6  

 

verksamheter”. I en presskonferens dagen för gränskontrollernas införande sade inrikesminister 

Anders Ygeman att regeringen fått en begäran om gränskontroller från Migrationsverket, men 

det dementerades av myndigheten, som ville understryka att det inte var en formell begäran (TT 

2015). Klart är att Migrationsverket hade kommunicerat att de skulle behöva en andningspaus för 

att ta hand om de asylsökande som redan befann sig i landet.   

I början av november gjorde SIFO en till undersökning som visade att andelen svenskar som 

ville att landet skulle ta in färre flyktingar hade ökat till 41 procent (Brandel 2015b). Sedan 

dagarna efter Alan Kurdis död hade andelen alltså ökat med 12 procentenheter. Strax efter 

gränskontrollernas införande gör SIFO en annan undersökning vars resultat säger att sju av tio 

svenskar ställer sig bakom regeringens skärpta flyktingpolitik (Svensson 2015).  

Min upplevelse den vintern var att det dök upp fler och fler röster i nyheterna som försvarade en 

restriktiv flyktingpolitik. Detta gjorde mig intresserad av om införandet av gränskontrollerna 

hade ändrat nyhetsrapporteringen. Hade det ändrade politiska läget, och den skiftande opinionen 

gjort att flyktingarna och invandringen till Sverige beskrevs annorlunda? Var det andra personer 

som fick komma till tals i medierna? Hade politiken och opinionen förändrat journalistiken? 
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4. Syfte och frågeställningar  

Denna undersöknings syfte är att undersöka hur flyktingfrågan framställs i svensk 

nyhetsjournalistik. Vilka generella mönster finns? En annan del i undersökningen vill reda på om 

flyktingrapporteringen förändrades i samband med att det politiska läget och opinionen 

förändrades. Genom att ta reda på om det skett en förändring i nyhetsrapporteringen kan det 

också diskuteras om, och i så fall hur, politiken och opinionen förändrade journalistiken. 

Forskningsfrågorna är följande:  

 

1. Hur beskrivs flyktingfrågan och flyktingar i svensk nyhetsjournalistik?    

2. Vilka får komma till tals i artiklarna?   

3. Har det skett en förändring av hur flyktingar och flyktingkrisen beskrivs i svensk 

nyhetsjournalistik, samt vilka som får komma till tals, efter det att Sverige införde 

gränskontroller den 12 november 2015?  
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5. Begrepp 

 

Flykting 

Enligt en av UNHCR:s stadgar är en flykting i regel någon som lämnat sitt hemland på grund av 

fruktan för förföljelse. Denna förföljelse kan ske beroende på nationalitet, ras, religiös eller 

politisk uppfattning, eller tillhörighet till en viss grupp i samhället. Denna kategori av flyktingar 

kan man välja att kalla konventionsflyktingar, eftersom definitionen först skrevs i 

Genèvekonventionen 1951. Flyktingar kallas också de som lämnat sitt land på grund av krig. 

(Melander och Påhlsson u.å.) denna uppsats kommer jag konsekvent att använda mig av denna 

term när jag syftar på de som valt att komma till Sverige på grund av väpnad konflikt eller 

förföljelse, och som ännu inte fått svenskt medborgarskap. 

 

Asylsökande 

En asylsökande är en person som tagit sig till ett land och söker skydd (asyl) där eftersom hen 

uppger sig ha behov av det. Personen är asylsökande så länge hen ännu inte fått asyl. I de flesta 

länder i Europa ska asylsökande få stanna kvar tills denne fått sin sak prövad. I Sverige kan 

personen dock avvisas innan saken är helt prövad om personen har skydd i ett annat land eller att 

det är tydligt att personen inte behöver skydd (Nationalencyklopedin u.å.). 

 

Invandrare 

Begreppet invandrare finns inte i den svenska utlänningslagen, eftersom det är för oprecist. 

Enligt Nationalencyklopedin är en invandrare en person som flyttar till ett annat land och har 

planer att bosätta sig där i en längre tid. Begreppet började användas på 1960-talet och ersatte det 

negativt laddade ordet utlänning. Istället för utlänningsutredningar började man göra 

invandrarutredningar, och Statens utlänningskommission ersattes av Invandrarverket, som idag 

heter Migrationsverket (Hammar u.å.). 
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Migration 

Termen migration är ett samlingsbegrepp för förflyttningar av människor mellan olika platser. 

(Norman u.å.) Ordet migrant kan användas för att benämna de personer som gör denna 

förflyttning. Det har debatterats om huruvida man ska använda termen migrant eller termen 

flykting för att beskriva de som flyr från sina länder (Kågeson 2015). Termen migrant bör enligt 

forskaren och författaren Per Kågeson bara användas för att benämna personer som migrerar av 

andra skäl än att de flyr från sina liv. Det är skillnad mellan att fly och att flytta, menar han.  

 

Flyktingfrågan 

Begreppet flyktingfrågan kommer att i denna undersökning användas istället för flyktingkrisen. 

Flyktingfrågan blir ett mer neutralt begrepp, då flyktingkrisen är negativt laddat och kan få läsare 

att endast tänka på de krisartade situationer som begreppet inbegriper. Flyktingfrågan gör mer 

plats för både negativa och positiva associationer.  

I medier och i politik har ordet flyktingkrisen fått stå för den situation där miljontals personer 

flytt från olika länder med konflikt till Europa. Många av dem från Syrien, på grund av 

Syrienkriget som startade 2011 (Delauney 2015). I denna undersökning har bara 

inrikesjournalistik undersökts, och i dessa artiklar har begreppet används till det situation som 

Sverige hamnat i på grund av flyktingkrisen i Europa. Sverige är det land i Europa dit flest 

flyktingar kommer efter Tyskland (Eurostat 2016). Situationen har inneburit ett högt tryck på 

bland annat Migrationsverket, som i november 2015 meddelade att de inte längre kunde ta emot 

alla asylsökande (Krisinformation 2015). Krisinformation.se sammanfattar situationen så här: 

Den pågående flyktingsituationen engagerar många människor på flera plan i samhället. Svenska 

myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett utbrett frivilligarbete för att 

ta hand om flyktingar som kommit till Sverige. 

Denna situation sätter alltså hög press på landet, samtidigt som det är tydligt att Sverige och 

många personer i landet är beredda att hjälpa flyktingarna. 
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6. Teoretiska utgångspunkter 

6.1 Gestaltningsteori 

Gestaltningsteori, eller framing theory, baseras på att människor ser verkligheten utifrån olika 

ramar eftersom vi människor inte kan ta in hela världen på en gång. Sociologen Erving Goffman 

(1974) beskriver ramar, frames, som ett sätt för människor att organisera sina erfarenheter. En 

person använder en ram för att kunna hålla ihop sin egen bild av verkligheten. Teorin utgår alltså 

ifrån konstruktionismen, som menar att verkligheten, eller delar av den, är en social konstruktion 

(Johnson u.å.). 

Medieforskaren Robert Entman (1993:52) menar att gestaltning görs genom att välja ut vissa 

delar av sin upplevda verklighet och förstora dem. Han talar om fyra aspekter av gestaltning, 

eller frames: 

1. De definierar problem. 

2. De förklarar orsaker. 

3. De gör moraliska omdömen. 

4. De föreslår lösningar. 

Gestaltningar finns på olika ställen i kommunikationsprocessen, alltså processen där ett budskap 

går från sändare till mottagare genom en text. En text kan i denna mening vara tal, bilder, filmer 

och skrivna texter. Gestaltningar finns inuti de personer som producerar texter, genom att dessa 

personer gör medvetna eller omedvetna val av gestaltningar till texten. I texten finns sedan dessa 

gestaltningar som nyckelord, fraser, stereotypa bilder, källor, och meningar som kopplar ihop 

viss fakta med varandra. Det kan också vara en avsaknad av vissa ord och fraser. Texter kan göra 

viss information mer framträdande genom att repetera den eller associera den med kulturellt 

familjära symboler. Gestaltningar tar fokus från vissa aspekter och framhäver andra (Entman 

1993). 

En annan medieforskare som har definierat gestaltning är Stephen D. Reese (2001:5): 
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Frames are organizing principles that are socially shared and persistent over time, that 

work symbolically to meaningfully structure the social world. 

Gestaltningarna hjälper oss enligt denna förklaring att organisera verkligheten, precis som 

Goffman beskrev det. Reese menar också att de inte får betydelse om de inte delas, och att de 

finns kvar över tid.  

Gestaltning har också beskrivits som en process där politiska sakfrågor och händelser får mening 

inom masskommunikation (Shah et al. 2009:366). 

 

6.2 Identifikation 

Litteraturteoretikern Kenneth Burke började använda identifikation som ett retoriskt begrepp, där 

han menar att den som vill övertyga måste se till att mottagaren av budskapet identifierar sig med 

avsändaren. Även om mottagaren och avsändaren kan vara olika på många sätt, kan något 

gemensamt drag få mottagaren att identifiera sig med avsändaren. Sedan kan mottagaren 

övertygas (Burke 1950:20-21). 

 

6.3 Orientalism 

Edward Said (2000) var först med att använda begreppet orientalism på ett kritiskt sätt för att 

förklara hur Mellanöstern, Nordafrika, och delar av Asien representerats av Väst som Orienten. 

Han beskriver det som att Öst får representera motpolen till Väst. Detta har byggts upp under 

lång tid av framstående författare, akademiker och filosofer i sina studier av Orienten. Några 

absoluta sanningar som Said menar lever kvar i studier av araberna och islam är bland annat den 

konsekventa åtskillnaden mellan det rationella, humana, utvecklade och överlägsna Västerlandet 

och det outvecklade, avvikande och underlägsna Orienten. En annan är att Orienten är enhetlig, 

evig, och att den saknar förmågan att beskriva sig själv (2000:445). Orienten är också passiv, 

medan Väst beskrivs som aktiv. Han tar upp många exempel ur litteratur och vetenskap där dessa 

gestaltningar exemplifieras. Han beskriver även hur araben ofta beskrivs i medierna. 
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I nyhetsinslag och på fotografier i tidningar förekommer araben alltid i stort antal. Ingen individualitet, inga 

personliga egenskaper och ingen personlig bakgrund (2000:424). 

Medieforskaren Ylva Brune har skrivit om orientalism i Sverige och menar att likadana mönster 

finns här. I nyhetstexter och utredningar finns samma diskurser som Said talar om. 

”Invandrarkillen”, ”invandrarflickor” och ”invandrarkvinnor” blir till objekt och typifieras. Hon 

menar att läsaren inbjuds till att se på dem ur en överlägsen och saklig position, samtidigt som 

texterna förhåller sig välvilligt till ”invandraren”. Diskursen att personer från länder med gamla 

uråldriga samhällen och kulturer kommer till ett modernt och högutbildat land är vanlig (Brune 

2005:91). 

Fröken i skolan, kvarterspolisen, Invndrarverkets experter, präster och socialarbetare tilldelas auktoritet att 

via journalisten uttala sig om ’invandrare’ som kollektiv eller som specifika etniska grupper. 

Journalistikens mandat i mötet med ’invandraren’ tycks inte enbart härröra från den kunskapsbas som 

myndigheter eller forskning består med, utan också från idéer om den inhemska och framför allt moderna 

människans rätt att beskriva och bedöma dem som utses till ’Andra’. (Brune 2005:91) 

 

6.4 Politisk kommunikation och dess ekologi 

Alla budskap eller all information som handlar om politik kallas för politisk kommunikation. 

Journalistikforskarna Douglas McLeod, Jack McLeod och Gerald Kosicki sammanfattar det så 

här: 

Allmänt talat handlar politisk kommunikation om utbytet av symboler och budskap mellan politiska aktörer 

och institutioner, allmänheten och nyhetsmedierna, vilka är en konsekvens av eller har konsekvenser för det 

politiska systemet (Strömbäck 2009:32). 

I sin bok ”Makt, medier och samhälle” presenterar journalistikprofessorn Jesper Strömbäck ett 

system för hur den politiska kommunikationen fungerar. Han kallar det för ”den politiska 

kommunikationens ekologi”, eftersom kärnan i ekologi handlar om ömsesidiga beroenden. På 

samma sätt är de olika delarna i Strömbäcks modell beroende av varandra (se figur 1, nedan). 
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Figur 1: Den politiska kommunikationens ekologi av Strömbäck (2014:35) 

Enligt Strömbäck (2014:35-36) är politikerna i ett samhälle beroende av medierna för att få fram 

sina budskap, samtidigt som journalisterna är beroende av dem för sin rapportering av politiken. 

Journalisterna behöver tillgång till sina källor. Också allmänheten spelar en viktig roll i systemet. 

För att journalisterna ska kunna finansiera sin journalistik behöver de få in annons- och 

prenumerationsintäkter. Skulle allmänheten välja bort vissa medier skulle medierna behöva 

anpassa sig efter deras beslut. Allmänheten är också beroende av medierna för att få tillgång till 

viktig information. De är även beroende av politikerna för att kunna få till bra lagändringar och 

ett bra styre av landet. Politikerna är i sin tur beroende av att personer röstar på dem för att kunna 

sitta vid makten. Teknik, juridik, ekonomi och kultur är omgivande faktorer som också påverkar 

alla dessa aktörer. Viktigt är även plattformar i form av sociala medier, demokratins kvalitet och 

karaktär, samt fördelningen av makt. 
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7. Tidigare forskning 

Här presenteras några undersökningar i samma forskningsfält som har relevans för denna 

undersökning. De har använts för att ta reda på relevanta teoretiska utgångspunkter och metoder, 

samt för att få en inblick i hur flyktingar har gestaltats och representerats i journalistik och politik 

i Sverige och i andra länder. 

 

7.1 Rapporteringen skapar gränsen mellan ”invandrare” och ”svenskar” 

Ylva Brune, doktor i journalistik och masskommunikation, har undersökt hur svensk journalistik 

skapar gränser mellan ”invandrare” och ”svenskar”. Det är en doktorsavhandling i tre delar. Den 

första delen handlar om hur tre olika ämnen konstruerades i nyhetsrapporteringen 1993 om 

flyktingar och invandrare: flyktingar och flyktingpolitik, enskilda utvisningsfall, och brott som 

tillskrevs flyktingar. Kategorin flyktingar och flyktingpolitik bestod av seriösa, så kallade ”hårda” 

nyheter. De källor som användes var oftast myndighetspersoner som fick beskriva situationen. 

Flyktingarna beskrevs ofta som ett hot för Sverige som kom utifrån, och de fick sällan komma 

till tals. De klumpades ihop i metaforiska benämningar som flyktingströmmar, som kan jämföra 

dem med en kommande tsunami eller liknande.  

En annan del i denna avhandling kallas Fixeringen av invandraren, och handlar om hur 

människor i nyhetsrapporteringen klumpas ihop till ”invandrarkvinnor”, ”invandrarmannen” och 

liknande. (Brune 2004) 

 

7.2 Representation av flyktingar, asylsökande och invandrare i brittisk press 

Majid KhosraviNik, doktor i medier och diskursstudier, har undersökt hur flyktingar, 

asylsökande och invandrare representeras i brittisk press mellan 1996-2006. Under dessa år fanns 

det perioder där det skrivits mer om dessa grupper, och det är artiklarna i dessa perioder som 

ligger till grund för underökningen. Under dessa perioder fanns olika diskurser. Han fann 
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variationer i olika typer av tidningar med olika politiska bakgrunder, men några generella 

mönster hittades också.  

Ett sådant mönster var att olika benämningar användes i olika sammanhang. 

Immigrant/immigrate fanns ofta med i negativa sammanhang, så som problem, brott och 

kriminalitet. Emigrant/emigration användes i neutrala eller positiva sammanhang, och var ofta 

bara en del i en persons livshistoria. Ordet migrant verkade ligga mellan de andra orden, och 

användes både i neutrala, positiva och negativa sammanhang. Dock verkar det oftare användas 

som substitut för immigrant (KhosraviNik 2010:12). 

En annan struktur han fann var att de grupper han undersökte ofta representeras som en stor 

grupp med samma vilja, motivation, ekonomisk status och intentioner. De klumpas ihop och 

deras identiteter försvinner. Istället för att bli tilldelade substantiv beskrivs de med siffror, och 

representeras endast i artiklar med orden asyllag, asylsökningar, asylärenden, sökande osv 

(KhosraviNik 2010:13). 

Ett annat återkommande mönster är hur tidningarna låter ”in-group”-personer, alltså de som 

ingår i den konstruerade gruppen ”britter”, få komma till tals och citeras mer än ”out-group”-

personer. Den senare gruppen får ta plats i nyheterna först när de porträtteras som oartikulerade, 

extremister, ologiska eller ett hot (KhosraviNik 2010:23). 

 

7.3 Gestaltningen av araber i Israel under pågående konflikt 

Avraham och First (2010) har analyserat hur den arabiska befolkningen i Israel har gestaltas i 

nyhetsrapporteringen på teve under två konfliktrika perioder. Syftet var att undersöka hur ’de 

andra’, alltså den arabiska populationen, gestaltas och att titta på representationen i nyheterna 

över tid, eftersom de hävdar att representation är dynamisk, och ändras efter verkligheten.  

De fann att nyhetsrapporteringen ur flera aspekter inte förändrats alls. Till exempel skildringen 

av medborgare som ’vi’ och ’dem’. Det var judiska reportrar som rapporterade för en judisk 

publik i en judisk tevekanal. De fann dock en liten förbättring i hur stark denna indelning var. 

Rapporteringen hade blivit mer reflekterande och mer diversifierad. 
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7.4 Diskurser av invandrare i svensk migrationspolitik 

Historikern Christina Johansson har undersökt de diskurser som används av den svenska staten 

för att beskriva migranter från 1960-talet till mitten av 1990-talet. Resultatet visar att 

kategoriseringen av flyktingar ändrades efter 1970. Från att staten hade kategoriserat dem som 

ett tillflöde av utländsk arbetskraft till en kategorisering som flyktingar; något som ofta beskrivs 

som ett problem (Johansson 2005). 

En del i undersökningen går ut på att jämföra boken ”Flyktingpolitikens andra steg” från 1996 

med diskurser i riksdagstryck från samma tid som boken gavs ut. Boken är skriven av Ingrid 

Björkman, Jan Elfversen och Eskil Block som var debattörer i föreningen Moderater för en fri 

information om invandring. I ”Flyktingpolitikens andra steg” argumenteras det för 

återinvandring av flyktingar som kommit till Sverige. Johansson hittar diskurser som 

återkommer både i boken och i riksdagstrycken, och menar därför att det som sägs där kan ses 

som denna tids ”common-sense”, alltså åsikter som är allmänt vedertagna.  

Ekonomiska flyktingar. Flyktingar som egentligen inte behöver fly, utan bara gör det för 

den ekonomiska vinningen. 

Hjälp i närområdet. Det är mer kostnadseffektivt och det är ’bättre’ för flyktingarna att 

vara närmare sitt hemland. 

Flyktingen som belastning. Det är en belastning både för att det är dyrt och för att 

brottsligheten ökar. 

Återinvandring – den mest eftersträvansvärda lösningen. Det är det bästa lösningen för 

flyktingarna, Sverige och hemländerna.  

Hemland. Alla hör hemma i något land och kultur.  

Dessa diskurser, argumenterar hon, är exempel på ett nationalstatligt tänkande i olika aspekter. 

Både politiskt, ekonomiskt, socialt och etniskt (Johansson 2005:139). 

 

7.5 Samband mellan diskurser i nederländsk politik och journalistik 

Rens Vliegenthart, professor i medier och samhälle, och Conny Roggeband, biträdande professor 

i socialpolitik och styrning, ville ta reda på hur journalistiken och politiken i Nederländerna 
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påverkades av varandras gestaltningar av politiska problem. De har undersökt hur parlamentet 

och medierna har beskrivit migrationens och integrationens problem från 1995 till 2004. 

Resultatet visade på kausala samband mellan parlamentet och medierna i båda riktningarna. 

Medierna påverkades alltså av parlamentets gestaltningar av problemet och tvärtom. Dessa 

gestaltningar varierade i under den undersökta perioden, men en trend var att debatter i medier 

och i parlamentet sedan 2001 mer och mer kommit att handla om migranternas religion och 

kultur som ett hot för den holländska kulturen (Vliegenthart och Roggeband 2007). 

 

7.6 Representationen av flyktingar och asylsökande i malaysiska medier 

Zuraidah Mohd Don, professor i engelska, och Charity Lee Chin Ai, doktor i filosofi,  har 

undersökt artiklar från statliga och icke-statliga medier i Malaysia. De hittade två kontrasterande 

representationer av flyktingar och asylsökande: de statliga medierna beskrev dem som ett stort 

problem som måste lösas, och de icke-statliga medierna beskrev dem som offer som behöver 

hjälp. Forskarna menar att de olika representationerna reflekterar de olika intressen som finns i 

landet. De som producerar nyheterna väljer de beskrivningar som passar deras intressen (Don 

och Lee 2014). 

 

7.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Denna inblick i vad tidigare forskning inom detta område har kommit fram till har visat flera 

saker. Ett resultat som återkommer i flera av undersökningarna är att flyktingar i medier ofta 

beskrivs som en grupp utan individualitet, och ofta med siffror. Det är också visat att det i 

medierna är andra personer än flyktingar som får beskriva just flyktingar. Det beskrivs också i 

flera av undersökningarna skillnaden mellan ”vi” och ”dem”. I dessa fall är det de personer som 

representerar ”viet” som får möjlighet att tala om ”de andra”. ”De andra” tillhör ofta en annan 

etnisk grupp, eller ett annat land.  Resultaten visar också att politiska och mediala diskurser har 

kausala samband. Politiken förändrar journalistiken och tvärtom. De visar också att 

representationer, eller gestaltningar, av flyktingar reflekterar de intressen som finns bland de 

journalister eller politiker som skapar dem. 



 18  

 

8. Metod 

I denna undersökning används både kvantitativ och kvalitativ metod. De båda metoderna 

kompletterar här varandra på ett sätt som ger mer komplexa resultat. Den kvantitativa 

innehållsanalysen används för att hitta generella mönster och för att kunna jämföra de två olika 

perioderna. Den kvalitativa diskursanalysen används för att kunna analysera materialet på djupet 

och hitta underliggande meningar. 

 

8.1 Material och urval 

Den kvantitativa undersökningen baserar sig på totalt 100 nyhetsartiklar. 50 av dem är från 

september 2015 och de andra 50 är från januari 2016. Dessa månader valdes för att de har ett 

avstånd i tid på ungefär 1,5 månader till den 12 november 2015, då gränskontrollerna infördes. 

Detta för att inte en stor del av artiklarna skulle handla om införandet av gränskontrollerna.  

De två olika månaderna valdes för att ta reda på om det förändrade politiska läget och den 

förändrade opinionen kan ha påverkat nyhetsrapporteringen. I september är det en större andel 

svenskar som vill ta emot fler flyktingar jämfört med november (Brandel 2015b). Anledningen 

kan ha varit spridningen av bilderna på pojken Alan Kurdis döda kropp, som följdes av många 

starka reaktioner över hela världen och i Sverige. I november var det fler svenskar som ville att 

landet skulle ta emot färre flyktingar, och så ändrades det politiska läget i och med att 

gränskontrollerna infördes (ibid.). 

Artiklarna valdes från Retrievers mediearkiv. Till urvalet användes en söksträng för att få ut 

artiklar som var kopplade till flyktingpolitik. Söksträngen är konstruerad så att den väljer ut 

artiklar som har någon benämning på flyktingar, t.ex. asylsökande, flyktingar, ensamkommande, 

och som även innehåller ord som kopplas till en myndighet, ett parti, en minister eller liknande. 

Exempel på sådana ord är alliansen, vänsterpartiet och inrikesminister. Sökningen var alltså helt 

och hållet kopplad till något politiskt organ. 

Sökningen gjordes bland svensk tryckt press, men källorna TT-Nyhetsbyrån och TT-Nyhetsbyrån 

– Spektra valdes bort för att bara få med de artiklar som publicerats i olika tidningar. När 
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sökningen var gjord för september 2015 fanns 3562 artiklar i urvalet, och för januari 2016 fanns 

2946 artiklar. Från dessa artiklar gjordes ett kombinerat stratifierat och slumpmässigt urval. Det 

innebar att artiklarna delades upp i grupper om 100, och i dessa grupper gjordes slumpmässiga 

urval med hjälp av en slumpgenerator. Denna typ av urval syftade till att få de utvalda artiklarna 

mer jämnt utspridda över månaderna. De artiklar som var opinionsartiklar, dvs. ledare, krönikor 

eller insändare, valdes bort. Dubletter i form av TT-artiklar i olika tidningar valdes också bort. 

Utrikesartiklar sorterades bort, eftersom undersökningen vill ta reda på hur artiklar om svensk 

flyktingpolitik ser ut. 

I det slutliga urvalet kom artiklar från 34 olika tidningar med. Frekvensen på hur många artiklar 

som kom med per tidning var 1-4 artiklar. Typvärdet var 1.  Hur många läsare som nåddes av de 

olika artiklarna har inte beaktats. Denna undersökning vill få svar på hur journalistiken ser ut, 

och har valt bort att ta reda på journalistikens påverkan. De 34 olika tidningarna bestod både av 

storstads- och landsortspress, eftersom det var viktigt att komma så nära en helhetsbild av hur 

svensk journalistik skriver om flyktingpolitik som möjligt.  

Urvalet till den kritiska diskursanalysen gjordes baserat på resultat från den kvantitativa 

undersökningen. Resultatet visade de vanligaste kategorierna där flyktingar fanns med i mitt 

urval. Från september 2015 valdes en artikel slumpmässigt ut från de tre vanligaste kategorierna 

den månaden, och samma sak gällde för januari 2016. Notiser valdes bort till förmån för längre 

artiklar så att det skulle bli mer text att analysera. 

 

8.2 Kvantitativ innehållsanalys 

För att kunna dra generella slutsatser om materialet användes kvantitativ innehållsanalys. Den 

användes också för att kunna jämföra artiklarna från september 2015 med artiklarna från januari 

2016. Metoden har utgått från Bernad Berelsons definition: 

Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av 

manifest kommunikationsinnehåll (Berelson 1952:18, refererad i Ekström och Larsson 2010:121). 

För att metoden ska kunna replikeras finns utförliga beskrivningar av det material som används, 

och en kodbok med kodanvisningar. Kodboken har också möjliggjort ett systematiskt arbete, 



 20  

 

eftersom jag utgått från dessa instruktioner vid varje enskild artikel. Det manifesta som beskrivs 

av Berelson handlar om att undersökningen ska ha så lite av en subjektiv tolkningsmöjlighet som 

möjligt. De flesta av variablerna är av denna sort, men några krävde tolkning. Ett sådant exempel 

är variabel V6, där valensen på nyheten skulle bestämmas. Tolkning är vanligt inom denna 

metod, och för att ändå kunna göra metoden så objektiv som möjligt krävs att tydliga och 

utförliga kodanvisningar skrivs (Nilsson 2010:126). Dessa kodanvisningar skrevs efter en 

pilotstudie på 10 artiklar gjorts. Pilotstudien gjordes just för att lära känna materialet och se om 

några variabler skulle bytas ut mot andra, och vilka som fungerade för undersökningen. Ett 

exempel på en variabel som togs bort och ersattes av en annan var Roll flyktingar. Den skulle 

bestämma vilken roll flyktingarna fick i respektive artikel. Några variabelvärden var offer, 

förövare och börda. Denna variabel togs bort eftersom det blev svårt att jobba objektivt med den. 

Istället tillsattes variabeln Ämne, som bestämmer vilket ämne artikeln handlar om.  

17 variabler har använts för att kunna fånga upp så många aspekter som möjligt av materialet, 

samtidigt som tiden för varje artikel inte överskred 4 minuter. Detta för att kunna analysera ett 

stort antal artiklar. Några av variablerna togs med för att kunna kategorisera materialet, som V3, 

Tidning, och V4, Typ av artikel. 

Variabel V7, Benämning flyktingar, finns med för att svara på en del av forskningsfråga nr 1: 

nämligen hur flyktingar beskrivs i svensk nyhetsjournalistik. För att ta reda på det är själva 

benämningen viktig, och detta kan kopplas till gestaltningsteorin. Entman menar, som beskrivet 

här i avsnittet Teorier, att till exempel vissa nyckelord och fraser som kopplas till viss 

information leder till en viss gestaltning av till exempel ett problem. Han menar också att vissa 

aspekter kan lyftas upp för att gestalta problemet på ett visst sätt (Entman 1993). 

Variabel V9, ” Är flyktingarna aktiva eller passiva?”, är kopplad till orientalismen. Said menar 

att orienten av väst alltid beskrivits som passiv, medan väst får stå för det aktiva och moderna 

(2000:445). 

Variablerna V12, Flykting citeras?, och variabel V13, Finns flykting med som individ?, baserar 

sig också i orientalismen. Said menar att araben på nyheterna ofta förekommer i stort antal, och 

utan någon individualitet (2000:424). Även de variabler som tar reda på vilka som citeras i 

artikeln, variabel V15 och V16. 
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8.3 Kombinerad kvalitativ metod: diskursanalys och frameanalys 

Den kvalitativa metoden användes för att kunna fånga upp underliggande meningar i artiklarna, 

och för att hitta mer komplexa svar på forskningsfråga nr 1: Hur beskrivs flyktingfrågan och 

flyktingar i svensk nyhetsjournalistik? Diskursanalysen valdes för att strukturera upp innehållet i 

artiklarna på sådant sätt så att underliggande diskurser syntes. Framinganalysen valdes till för att 

tydligare kunna få en bild av hur flyktingfrågan gestaltades i artiklarna. Kombinationen av 

metoder utformades med syfte att besvara forskningsfrågorna på bästa sätt. 

 

Diskursanalysen 

Analysen är baserad på van Dijks (1988) metod som han beskriver den i News as discourse, och 

vissa delar är hämtade från Berglez (2010) tolkning av van Dijks metod i Metoder i 

kommunikationsvetenskap.  

En viktig fråga som ställs i diskursanalys är varför nyheterna ser ut på ett visst sätt. Alla artiklar 

skulle kunna se ut på ett annorlunda sätt, men journalisten som skrivit den har valt ett visst sätt. 

Detta sätt gör att nyheten ses från ett visst perspektiv. Kanske ligger speciella intressen och 

agendor bakom detta sätt att beskriva verkligheten (Berglez 2010:266)? Detta rimmar bra med 

gestaltningsteorins frågor, och därför passar denna metod för undersökningen. 

Först gjordes en första orientering av artikeln. Artikeltyp, rubrik, ingress och faktarutor kartlades. 

En kort bildanalys gjordes också, främst för att ta reda på vilken funktion bilden/bilderna fyllde. 

Sedan gjordes en undersökning av artikelns makrostruktur. De teman som kunde finnas i rubrik, 

ingress och i varje stycke punktades upp, och sedan reducerades de tills bara de viktigaste teman 

fanns kvar. På så vis kunde den mening som journalisten ville föra fram analyseras (van Dijk 

1988:40). Sedan undersöktes om artikelns rubrik kunde ersatts med en rubrik som bättre 

representerade nyheten.  

I nästa fas av analysen undersöktes de olika aktörerna i texten, och vad de representerar. Om 

nyheten innehöll en konflikt undersöktes aktörernas roller i konflikten. Hur aktörerna beskrevs 
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undersöktes också. Sedan undersöktes hur flyktingarna beskrivs i artikeln, och vilken roll de har. 

Beskrivs de i stora antal, som Said (2000) menar att de gör, eller beskrivs de som individer? 

Sedan gjordes en mikroanalys av texten. I en sådan analys undersöks artikelns koherens och dess 

textuella luckor. Då är det möjligt att ta reda på vad läsaren förutsätts fylla i, och vilka 

förkunskaper hen förutsätts äga (Berglez 2010:278). 

 

Framinganalysen 

Efter diskursanalysen gjordes en kort framinganalys. Den bygger på Entmans (1993) fyra 

aspekter av gestaltning. Dessa aspekter, som var konstruerade som påståenden, gjordes om till 

frågor.  

1. Hur definieras problemet? 

2. Vilka orsaker sägs finnas till detta problem? 

3. Hur bedömer journalisten aktörer och handlingen i texten? 

4. Vilka lösningar föreslås på problemet? 

Genom att ställa dessa frågor till texterna kunde jag utläsa på vilka sätt flyktingfrågan 

gestaltades. På engelska skulle jag säga att jag hittade olika ”frames”, ramar. Jag kommer att 

använda ordet gestaltningar. 
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9. Resultat och analys 

Här presenteras och analyseras resultaten från undersökningen. I första delen presenteras och 

analyseras resultaten från den kvantitativa metoden. De resultaten svarar på forskningsfråga 1-3. 

I den andra delen presenteras och analyseras resultaten från den kvalitativa metoden, som ger ett 

mer komplext svar på forskningsfråga 1.  

 

9.1 Kvantitativ metod 

Dessa resultat baseras på innehållet i 100 artiklar. 50 från september 2015 och 50 från januari 

2016. Eftersom det är ett lågt antal jämfört med de totalt 6508 artiklar som söksträngen fångade 

upp är det viktigt att påpeka att det inte helt går att dra generella slutsatser utifrån mina resultat. 

Däremot kan vi få en viktig indikation på vad en undersökning i större skala skulle resultera i. 

 

”Flyktingar” och ”flyktingbarn” vanligaste benämningarna 

För att svara på en del av forskningsfråga 1, Hur beskrivs flyktingfrågan och flyktingar i svensk 

nyhetsjournalistik?, undersöktes hur flyktingar blev benämnda. De benämningar som registrerats 

är den första benämningen i artikeln. Detta för att inte det skulle bli möjligt att inom en viss 

tidsram analysera alla artiklar i undersökningen.  

 

Diagram 1: De mest förekommande benämningarna av flyktingar (n=100)  
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Den mest förekommande benämningen av flyktingar är just flyktingar, med 27% av artiklarna, 

följt av flyktingbarn med 20%. Benämningen asylsökande förekom i 13% av artiklarna. Endast i 

3% av artiklarna benämns flyktingar vid namn. Övriga benämningar förekom i mindre frekvens 

än 3 (se alla benämningar i bilaga 1, diagram 1). 

Dessa resultat liknar de resultat som KhosraviNik (2010) hade i sin undersökning om hur 

flyktingar representerades i brittisk press mellan 1996-2006. Hans resultat visade att det var 

vanligt att flyktingar inte beskrevs med substantiv, och istället med ord som sökande. 

Asylsökande är i mina resultat den tredje vanligaste benämningen på flyktingar.  

 

Flyktingar beskrivs ofta som ”ensamkommande” och ”asylsökande” 

 

Diagram 2: De mest förekommande adjektiven som beskriver flyktingar*
1
 (n=100) 

Dessa resultat svarar också på forskningsfråga 1. Diagram 2 visar med vilka adjektiv 

flyktingarna beskrivs i artiklarna. Fanns andra adjektiv än ”ensamkommande”, ”asylsökande” 

och ”nyanlända” registrerades det första av dem. Fanns det inte andra adjektiv än de nämnda 

registrerades det första av dessa. Endast i 26% av artiklarna användes andra adjektiv än dessa. 

Det vanligaste adjektivet är ”ensamkommande”, som förekom i 39% av artiklarna. 

                                                           
* Enligt de kriterier som är beskrivet i den löpande texten. 
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”Asylsökande” förekom i 19% av artiklarna, och ”nyanlända” i 9% av artiklarna. Det vi kan se 

här är en mycket avskalad beskrivning av flyktingar. I kategorin ”övriga adjektiv” förekommer 

adjektiv som beskriver personers mänskliga drag, som ”ledsna”, ”rädda”, ”sjukna” och ”svikna”. 

Det är beskrivningar som får oss att identifiera oss med en annan person, eftersom det är adjektiv 

som vi alla någon gång burit. I bilagorna finns ett diagram med alla adjektiv i kategorin ”övriga 

adjektiv”. Endast 9% av alla 100 adjektiv är adjektiv som kan väcka identifikation. De adjektiv 

som är de mest förekommande i artiklarna är adjektiv som är svåra för många av läsarna att 

identifiera sig med, eftersom de flesta inte varit asylsökande eller ensamkommande.  

Jämför vi beskrivningen som resultaten visar med den som Said (2000) beskriver i Orientalism, 

ser vi att de överensstämmer. Han hävdar att personer från Orienten beskrivs utan personliga 

egenskaper och inte förekommer som individer. Resultaten visar på just detta. Flyktingarna 

beskrivs med opersonliga adjektiv, som ”ensamkommande”. 

 

Flyktingar finns oftast inte med som individer 

En annan del av svaret på forskningsfråga 1 handlade om att ta reda på om en flykting fanns med 

som individ i texterna. I undersökningen bedömdes det att en flykting var med som individ om 

A: flykting/-ar citeras eller B: en enskild individ förekommer som t.ex. ”någon önskade att”.  

 

Diagram 3: Finns flykting med som individ? (n=100) 
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I diagram 3 kan vi se att i endast 16% av artiklarna finns någon flykting finns med som individ. 

Det bekräftar den beskrivning som Said (2000) talar om. Också de resultat som KhosraviNik 

(2010) fick fram visade att flyktingarna ofta klumpades ihop till en grupp med samma 

intentioner, vilja och motivation. Här ser vi att i majoriteten av artiklarna har de klumpats ihop. 

Jämför vi diagram 3 med diagram 1 kan vi se att flyktingar benämns i 97% av artiklarna som 

”flyktingar”, ”flyktingbarn”, ”asylsökande” etc., men att de bara får komma med som individer i 

16% av artiklarna. De beskrivs alltså oftast som grupper, som också KhosraviNiks resultat 

visade. 

 

Flyktingar beskrivs ofta som passiva 

Som en del av svaret på forskningsfråga 1 undersöktes även om flyktingarna beskrevs som aktiva 

eller passiva. I diagram 4 ser vi att flyktingarna är passiva i 84% av artiklarna. I dessa artiklar 

beskrivs är det istället andra personer, myndigheter, företag etc som aktivt gör saker; till exempel 

fattar beslut eller argumenterar för beslut. I 3% av artiklarna finns inga flyktingar med alls, och i 

13% av artiklarna är flyktingar aktiva. 

 

Diagram 4: Är flyktingarna aktiva eller passiva i artikeln? (n=100) 
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Det vi ser är att flyktingar i dessa artiklar oftast beskrivs som passiva. Låt oss åter igen titta på 

hur Said (2000) menar att Väst beskriver Orienten och personer från den delen av Världen. 

Orienten beskrivs ofta som passiv, medan Väst beskrivs som aktiv. Här ser vi att flyktingarna 

mycket riktigt får passiva roller.  

 

Hur flyktingfrågan beskrivs 

Den senare delen i forskningsfråga 1 vill ta reda på hur flyktingfrågan beskrivs i svensk 

nyhetsjournalistik. Diagram 5 visar vilka ord som användes för att definiera flyktingfrågan.  

 

Diagram 5: Hur benämns flyktingfrågan? (n=31) 

I några fall förekom definitionerna i obestämd form, alltså till exempel ”flyktingkris” och 

”situation”, men jag valde att placera både obestämd och bestämd form i samma grupp för att 

gölra resultatet mer tydligt. Endast 31 av de 100 artiklarna definierade flyktingfrågan, och jag har 

därför valt att visa frekvens istället för procent. Detta för att tydliggöra att antalet är litet. 

Samtidigt kan man som läsare också välja att läsa resultatet i procent eftersom det totala antalet 

artiklar som undersökts är 100 st.  

Diagrammet visar att de artiklar som definierar flyktingfrågan ofta beskriver den som något 

negativt, som ”flyktingkrisen” och ”flyktingkatastrofen”. De flesta artiklar har däremot inte 
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definierat flyktingfrågan alls. En mycket liten andel av artiklarna (2 st) beskriver invandringen 

till sverige som en ”ström”. Det är en metafor som också Brune (2004) kom fram till i sin 

undersökning av svensk nyhetsjournalistik från 1993. Hennes resutat visade att flyktingarna ofta 

klumpades ihop till metaforer som ”flyktingströmmar”. I resultaten av denna undersökning kan 

vi se att det inte är vanligt längre, men att det förekommer.   

 

Forskningsfråga 2: Vilka får komma till tals i artiklarna? 

En variabel undersökte vilka som citerades i artiklarna. Den första och den andra personen som 

citerades i artiklarna registrerades och slogs ihop. Resultatet är 147 citerade personer. 

 

Diagram 6: Vilka citeras i artiklarna? (n=147) 

Diagram 6 visar att av de som citerades är det ca 35% som är tjänstemän, eller företrädare för 

myndighet eller kommun. Ca 30% av de som citerades är politiker, och 17% är någon som 

representerar ett företag, en anställd eller en volontär. Av alla som citerats är det bara ca 6% som 

är flyktingar. En annnan variabel undersökte om någon flykting citerades i artiklarna (se bilaga 1, 

diagram 2). Denna variabel fanns med för att även registrera de flyktingar som eventuellt var 

tredje person att citeras i en artikel. Resultatet visar att någon flykting citeras i 9% av de 100 

artiklarna. 91% av artiklarna är det alltså andra personer som får talan. Dessa resultat liknar 
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också Brunes (2004) resultat. De visade också att det ofta var myndighetspersoner som fick 

beskriva situationen i nyheterna.  

 

Forskningsfråga 3: Har det skett en förändring av hur flyktingar och flyktingkrisen 

beskrivs i svensk nyhetsjournalistik, samt vilka som får komma till tals, efter det att 

Sverige införde gränskontroller den 12 november 2015? 

Resultaten från september 2015 jämfördes med dem från januari 2016. De visade att det inte 

hade blivit någon större skillnad i i någon av de analyserade variablerna. Endast mindre 

förändringar kunde utläsas. Ett exempel är valensen på artiklarna. Valens menas här om nyheten 

var positiv, negativ eller neutral; alltså den laddning, eller det värde som nyheten hade. 

 

Diagram 7: Nyhetens valens i artiklar från september 2015 och januari 2016 (n=100, n sept. 

2015=50, n jan. 2016=50) 

Resultatet i diagram 7 visar att valensen på de nyheter som flyktingar och flyktingfrågan finns 

med i har förändrats efter det att gränskontrollerna infördes. I januari 2016 är det en större andel 

av artiklarna som är negativa, och en mindre andel som är positiva, jämfört med september 2015. 

Antalet negativa artiklar som handlade om flyktingfrågan hade ökat från 19 till 25 stycken.  
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Diagram 8: Är flyktingarna aktiva eller passiva i artikeln? September 2015 och januari 2016 

(n=100, n sept. 2015=50, n jan. 2016=50) 

Diagram 8 visar att flyktingarna i större utsträckning beskrivs som passiva i januari 2016 jämfört 

med september 2015. Det är en indikation på att beskrivningen av flyktingarna i högre grad 

liknar den bild som Said (2000) beskriver i Orientalism. Diagram 9 ger också en indikation på en 

förändring åt det hållet. Det visar nämligen att flyktingarna i januari 2016 finns med som 

individer i mindre utsträckning än i september 2015.  

 

Diagram 9: Finns flykting med som individ? September 2015 och januari 2016 (n=100, n sept. 

2015=50, n jan. 2016=50) 
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Diagram 10: Handlar artikeln om konflikt, samförstånd eller är den neutral? September 2015 

och januari 2016 (n=100, n sept. 2015=50, n jan. 2016=50) 

En större skillnad går att utläsa i diagram 9. Där kan vi se att andelen artiklar som handlar om 

flyktingfrågan och innehåller en konflikt har ökat från 22 till 32 artiklar. En konflikt tolkas här 

som ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Det kan vara att två eller fler parter vill olika 

saker. Konflikten ska i artikeln vara central eller någorlunda central. Det har alltså skett en 

förändring där flyktingpolitik i större utsträckning kopplas ihop med konflikter. Detta leder till 

att bygga upp en gestaltning av ämnet som konfliktfyllt, enligt Entmans (1993) tolkning av 

gestaltningsteorin. Även om det endast har analyserats 50 artiklar från varje månad, och 

ändringen endast är 10 st artiklar är det en indikation på vad en större underökning skulle visa.  

Diagram 11 på nästa sida visar vilka som citerats först i artiklarna. Det ska sägas att det från 

september är 45 artiklar med, och 48 från januari. I resterande 7 artiklar citerades ingen. Den 

största skillnaden mellan månaderna ser vi mellan de första två staplarna. I september var den 

först citerade en tjänsteman eller företrädare för myndighet eller kommun i 33.3% av de artiklar 

där någon citerades. I januari var siffran 43.8%. Det är en förändring på 10.5 procentenheter, 

eller 6 artiklar. Det har alltså blivit vanligare att myndighetspersoner får beskriva situationen i 

artiklarna. Även detta resultat är osäkert, men ger även den en indikation på vilka resultat en mer 

omfattande undersökning skulle få. 
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Diagram 11: De först citerade i artiklarna - Jämförelse september 2015 och januari 2016 

(n=93, n sept. 2015=45, n jan. 2016=48) 

Resultatet från denna undersökning visar att det har skett en förändring mellan de undersökta 

månaderna. Dock är de förändringar som kan utläsas små, men ger indikationer på vad en större 

undersökning skulle visa. Enligt Strömbäcks (2014) modell, den politiska kommunikationens 

ekologi, finns det ett starkt samband mellan hur politiska frågor beskrivs i politiken och hur de 

beskrivs i journalistiken. Enligt modellen påverkar också opinionen journalistiken. Alla dessa tre 

delar i ekologin är beroende av varandra, och påverkas av varandra. Eftersom svensk 

flyktingpolitik och svensk opinion förändrades i november 2015 skulle det även vara rimligt om 

journalistiken förändrades. Vi kan alltså se indikationer på att det har skett. Efter 

gränskontrollernas införande förekommer flyktingar och flyktingfrågan oftare i artiklar som 

innehåller konflikt, och där nyhetens valens är negativ. Flyktingar förekommer i mindre 

utsträckning som individer, och de beskrivs oftare som passiva. Dessa två resultat indikerar att 

flyktingar efter gränskontrollernas införande oftare gestaltas som Said (2000) beskriver att araber 

som orienten beskrivits i hundratals år. Resultaten visar också att de som citeras först i artiklarna 

oftare är tjänstemän, eller företrädare för en myndighet eller en kommun. 
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Övriga resultat 

En variabel undersökte vilka ämnen som artiklarna handlade om. Resultaten visar att 22% av 

artiklarna handlar om flyktingboenden (asylboende, HVB-hem eller liknande), 15% om 

asylplatser, 11% om engagemang för flyktingar och 9% om ekonomi. 

En annan variabel undersökte om nyheten handlar om en konflikt, ett samförstånd eller var 

neutral. Resultaten visar att 54% av artiklarna handlade om konflikter, att 31% av artiklarna var 

neutrala och att 15% av dem handlade om ett samförstånd (se bilaga 1, diagram 5). Flyktingar 

förekommer alltså ofta i artiklar som handlar om en konflikt. Konflikt har tolkats som ett möte 

mellan sådant som inte är förenligt (se kodbok, bilaga 2).  I gestaltningsteorin menar Entman 

(1993) att genom att koppla ihop olika ord och ämnen med varandra skapas en viss gestaltning 

av en sakfråga eller problem. Här ser vi att de flesta artiklar som handlar om flyktingpolitik 

också innehåller konflikt, vilket leder till en verklighetsuppfattning där ämnet uppfattas som 

konfliktfyllt. 

 

9.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa undersökningens resultat svarar på forskningsfråga 1: Hur beskrivs 

flyktingfrågan och flyktingar i svensk nyhetsjournalistik? Här redogörs de viktigaste resultaten 

från de 6 artiklar som undersöktes kvalitativt. Resultaten presenteras utifrån de mönster som 

återkom i flera av dessa artiklar. Flera av dessa mönster kunde också visas i den kvantitativa 

analysen.  

 

Flyktingar beskrivs som passiva 

Artikeln Många ville veta mer om nya asylboendet (Dala-Demokraten) från 11/9 2015 handlar 

om ett informationsmöte för allmänheten i samhället Nås. I artikeln citeras; Bert Karlsson, som 

äger förtaget som ska driva asylboendet, en representant för Migrationsverket och en 

representant för kommunen. Ingen flykting citeras i artikeln. De flyktingar som beskrivs finns 

med i artikeln för att de ska få flytta in om kommunen bestämmer att boendet får öppna. Att de 

kommer få flytta in är alltså beroende av vad kommunen bestämmer. I denna artikel är 
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flyktingarna även passiva i den konflikt som finns. Konflikten handlar om att inte alla tycker att 

boendet ska öppna. Några av deltagarna på mötet framförde kritik mot att boendet skulle öppna. 

Kritiken går bland annat ut på att boendet ligger nära ett dagis. Representanten från kommunen 

förklarar den ansträngda situationen kommunen har och svårigheten på att få tag på lokaler. 

Migrationsverkets representant får i artikeln förklara hur situationen ser ut på myndigheten. Bert 

Karlsson får förklara hur viktigt det är med en relation till de närboende och ”att det är viktigt att 

agera när det uppstår problem”. Alla personer i artikeln får alltså föra sin talan utom 

flyktingarna, som bara finns med i bakgrunden.  

 

Så jobbar Sala med flyktingar (Västerås Tidning) från 9/9 2015 handlar om att Sala kommun 

informerar om vad de gör för flyktingar på sin hemsida. Den handlar också om att de informerar 

om vad läsare själva kan göra för att hjälpa till. Flyktingarna är även här passiva. Det är Sala 

kommun som gör någonting aktivt i denna artikel, nämligen att hjälpa flyktingar och informera 

om det. I faktarutan som hör till artikeln finns tips om vad läsare kan göra för att hjälpa 

flyktingar. Läsarna kan alltså välja att vara aktiva och hjälpa flyktingarna, medan flyktingarna är 

några som behöver hjälpas. Flyktingarna beskrivs i artikeln som att de har ”tagits emot” av 

kommunen, och att de ”får” svenskundervisning. Dessa beskrivningar gör flyktingarna till 

passiva. Skribenten hade kunnat välja att till exempel skriva ”de har möjlighet att lära sig 

svenska”. Det enda aktiva verbet som flyktingarna tilldelas är i denna mening: 

Totalt under detta år har det kommit eller kommer 109 nyanlända elever/ barn till Sala kommun. 

Flyktingarna är också passiva i artikeln med rubriken Inaktuella siffror i budgeten (Svenska 

Dagbladet) från 2/9 2015. Artikeln handlar om att regeringens siffror som de bygger sin 

bedömning på vad migrationen kostar är inaktuella. Den handlar också om att den typ av 

finansiering där man tar från biståndet för att använda till flyktingmottagningen kan komma och 

öka, och att Miljöpartiet är emot det. I artikeln kritiseras hötbudgeten av flera olika politiker, 

medan den försvaras av finansminister Magdalena Andersson. Flyktingarna citeras inte, utan 

finns med som en orsak till att mer pengar går åt till flyktingmottagningen. I denna artikel har de 

dock tilldelas några aktiva verb. Här är ett exempel: 
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För första gången finns nu 100 000 människor inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Rekordet 

slogs på måndagen efter att i snitt tusen flyktingar om dagen kommit hit den senaste veckan. 

 Det aktiva verbet finns i den andra meningen som ”kommit”. 

 

Hot och våld ökar på asylboenden (Ölandsbladet) från 16/1 2016 handlar om att en kvinna 

dagen innan knivskars till döds på ett asylboende, och att hot och våld i allmänhet har blivit 

vanligare på asylboenden i Sverige det senaste året. Den person som ska ha mördat kvinnan är 

flykting och boende på asylboendet. Det beskrivs att han är ”anhållen” och att han är 

”misstänkt”. Dådet beskrivs i nedryckaren med den passiva meningen ”Ung anställd dödad”. 

Kanske är det för att inte dramatisera mordet.  

Flyktingarna beskrivs också som passiva i artikeln Svårt att hinna med flyktingar i Sura 

(Vestmanlands Läns Tidning) från 9/1 2016. Ingressen lyder: 

Enormt tryck och brist på personal gör det svårt för Surahammars kommun att hinna med alla 

ensamkommande barn och ungdomar.”Vi är frustrerade”, säger Eva-Lena Odeling, IFO-chef. 

Det är kommunen som är aktiva här, med Eva-Lena Odeling som får föra deras talan. De måste 

”hinna med” flyktingarna, alltså placera dem i boenden. Flyktingarna beskrivs alltså här som 

något som ska hinnas med. De får dock ett aktivt verb i artikeln. När det beskrivs hur många barn 

och ungdomar som ”kommit” till kommunen det senaste året. Artikeln handlar främst om hur 

mycket jobb Socialstyrelsen har. Det beskrivs hur en av de två socionomerna som jobbar där har 

sjukskrivit sig. Flyktingarna hamnar i bakgrunden, även om det är dem som artikeln indirekt 

handlar om.  

 

Volontärer slår rekord i omtanke (Mitt i Söderort Skärholmen) från 19/1 är ett nyhetsreportage 

som handlar om ett evakueringsboende där rekordmånga volontärer hjälpt till. Även här hamnar 

flyktingarna i bakgrunden. I artikeln intervjuas två volontärer och föreståndaren för boendet om 

verksamheten. Inga av de boende citeras.  

Där bor just nu 99 personer, varav hälften är barn, i väntan på att placeras i en kommun. 
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Det aktiva verbet ”bor” tilldelas de 99 flyktingarna på boendet. Senare i texten berättar en av 

volontärerna om två flyktingar som är utbildade till lärare och som undervisar ibland på boendet. 

Detta ger en mer aktiv bild av flyktingarna. De gör den aktiva handlingen att undervisa. 

 

Alla dessa 6 artiklar handlar om andra aktörer än flyktingar. Flyktingarna finns dock alltid med 

i bakgrunden, eftersom alla artiklar indirekt handlar om dem. Denna bild överensstämmer med 

den bild som Said (2000) berättar om i Orientalism. Orienten beskrivs där som passiv medan 

Väst beskrivs som aktiv. I den journalistik som analyserats här tilldelas flyktingarna passiva 

roller, medan de som representerar Sverige – politiker, myndighetspersoner och volontärer – får 

aktiva roller och föra talan.  

 

Flyktingar beskrivs som en grupp 

I Många ville veta mer om nya asylboendet får läsaren veta att det troligtvis är barnfamiljer som 

flyttar in i asylboendet. Det talas också om att det i ansökan till kommunen ska ha stått att det 

fanns plats för ”150 boende”. Bert Karlsson påtalar dock att ”Det blir hundra och inga fler”. De 

beskrivs här alltså inte som individer, utan som en grupp. 

 

I Så jobbar Sala med flyktingar beskrivs flyktingarna också som en grupp. Eller kanske snarare 

som en grupp innehållande flera kategorier av flyktingar. 

Enligt överenskommelsen ska Sala kommun under 2015 ta emot 60 personer på anvisning, vuxna och 

familjer, och ha beredskap för att tillhandahålla 14 platser för asylsökande ensamkommande ungdomar och 

minst 16 platser för ungdomar som erhållit PUT (permanent uppehållstillstånd). 

Det är många olika siffror som får beskriva dem här här, och detta fortsätter i artikeln. Läsaren 

får veta antalet flyktingar som kommunen tagit emot 2015, och hur många de tagit emot ”utifrån 

avtal med Migrationsverket om att ta emot kvot eller från anläggningsboende”.  
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Flyktingarna beskrivs som grupper och med siffror även i artikeln Inaktuella siffror i budgeten. 

Artikelns brödtext börjar med att förklara att 100 000 människor just då är inskrivna i 

Migrationsverkets mottagningssystem, vilket är rekord. Artikeln fortsätter sedan att beskriva 

flyktingarna med olika siffror: 

Där var scenariot att 73 000 asylsökande skulle komma 2016. Nu har Migrationsverket preliminärt räknat 

upp siffran till runt 90 000, en ökning på runt 20 procent, vilket kommer att dra upp kostnaden. 

Först i slutet beskrivs flyktingarna av finansministern som ”människor som söker asyl”. Även 

om de inte beskrivs som en siffra beskrivs de fortfarande som en grupp.  

 

I Hot och våld ökar på asylboenden är nyhetens fokus inte själva mordet, utan det faktum att hot 

och våld blivit vanligare på asylboenden, som beskrivs som en följd av den ökade invandringen. 

Mordet blir alltså ett i en följd av våldsdåd, och gärningsmannen en i en grupp av gärningsmän 

på asylboenden. Gärningsmannen beskrivs annars som ”en pojke född 2000”, vilket är en 

beskrivning av en individ. 

 

Artikeln Svårt att hinna med flyktingar i Sura beskriver inte heller flyktingar som individer. 

Där talas istället om att hur många flyktingar som kommunen enligt avtal med Migrationsverket 

skulle tagit emot (10 st) , och att antalet blev det sjudubbla. I slutet av artikeln beskrivs de inte 

som siffror, utan som gruppen ”ungdomarna”. 

 

Volontärer slår rekord i omtanke - Flyktingarna beskrivs här som ”99 personer”. Senare 

beskrivs även två av dem som undervisar på boendet. 

 

Said (2000) beskriver hur medierna ofta porträtterar araber i stora grupper, och utelämnar 

deras identiteter och personliga bakgrund. Så gestaltas flyktingarna i dessa artiklar. De svenskar 

som beskrivs i artiklarna får däremot behålla sina identiteter. De citeras och beskrivs ofta inte 
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som en grupp. KhosraviNik (2010) kom fram till att flyktingar i de brittiska medier han 

undersökte också beskrevs som en grupp, utan identiteter. 

 

Flyktingar beskrivs som offer eller som ett problem 

I flera av artiklarna beskrivs flyktingarna som offer. I Volontärer slår rekord i omtanke 

beskriver en av volontärerna att det är synd om de som bor på boendet han jobbar på: 

– De har gått igenom mycket och så möter man dem här, och allt de har bär de kanske i en ryggsäck. 

I Svårt att hinna med flyktingar i Sura finns en faktaruta som heter ”Detta kan du göra för attt 

hjälpa flyktingarna”. Flyktingarna beskrivs då indirekt som några som behöver hjälp, alltså offer.  

 

I de artiklar där flyktingar inte beskrivs som offer beskrivs de som en börda. I Många ville veta 

mer om nya asylboendet handlar konflikten om att några boende inte vill att asylboendet ska 

öppna. De är kritiska till att boendet ska ligga granne med ett dagis. Varför det är något negativt 

beskrivs inte, men läsare får bilden att de som är kritiska inte vill att flyktingar ska bo nära ett 

dagis. Det ger också bilden av flyktingar som en börda, eller problem. En annan artikel där 

flyktingarna beskrivs som en börda är Inaktuella siffror i budgeten. Där beskrivs hur den ökade 

invandringen leder till högre kostnader, vilket leder till att regeringen måste ta pengar från 

biståndet.  I  Hot och våld ökar på asylboenden beskrivs att hot och våld ökat på grund av att 

fler flyktingar kommer till Sverige: 

Antalet asylsökande ökade mycket kraftigt i Sverige förra året. Och det har lett  

till överfulla asylboenden. Det har även bidragit till att antalet händelser med våld och hot på asylboenden 

mer än fördubblats jämfört med året innan. 

 

Dessa två olika gestaltningar av flyktingarna liknar de beskrivningar som Mohd Don och Lee 

(2014) hittade i sin undersökning om hur flyktingar och asylsökande representerades i 

Malaysiska medier. De kom fram till att flyktingarna och de asylsökande beskrevs som offer av 

medier som var fristående från staten, och att de statligt ägda medierna beskrev dessa två grupper 
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som ett problem som måste lösas. I de artiklar som undersöktes här finns däremot inte samma 

mediesystem med medier som styrs av staten. Hur flyktingar beskrivs här verkar snarare bero på 

typ av artikel. Däremot kan vi som sagt se liknande gestaltningar av flyktingar. Att flyktingarna 

ses som en belastning var också en diskurs som Johansson (2005) fann i svensk politik i mitten 

av 1990-talet.  

 

Sverige ska ta ansvar för flyktingarna 

I samtliga artiklar som undersöktes kvalitativt hittades gestaltningen, eller diskursen, att Sverige 

ska ta ansvar för flyktingarna. Den svenska staten ska gemensamt med kommuner och landsting 

se till så att alla flyktingar tas omhand på ett så bra sätt som möjligt. Alla ska få mat och husrum 

i väntan på eventuellt uppehållstillstånd. I flera av artiklarna säger politiker i regeringen att 

flyktingmottagandet ska få mer pengar och resurser. Ett exempel är från Hot och våld ökar på 

asylboenden, där stadsminister Stefan Löfven svarar på rikspolischefens begärande om mer 

resurser till polisen: 

– Rikspolischefen har ut tryckt att de behöver mer resurser, och det har vi sagt att när nu uppgiften blir 

större i och med flyktingmottagandet måste myndigheten också få mer resurser, sade statsminister Stefan 

Löfven (S) som reste till Mölndal i går. 

Han säger att ”uppgiften blir större”, alltså Sveriges uppgift att ta hand om fler flyktingar. Det är 

tydligt att han ser det som att Sverige ska ta ansvar för de flyktingar som kommer hit. Denna 

uppfattning delas av finansminister Magdalena Andersson i artikeln Inaktuella siffror i 

budgeten, där hon försvarar att regeringen tar pengar från biståndet till flyktingmottagningen: 

 – Sverige tar ett stort ansvar för människor som söker asyl och jag tycker att det är fullt rimligt att vi gör 

de avräkningar som vi gör helt enligt regelverket. 

Den lösning som finansministern beskriver kritiseras dock hårt i artikeln av flera olika partier. 

Däremot är det hon som citeras mest, och det citat som står ovan är det som får avsluta artikeln. 

Hon får sista ordet.  
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I två av artiklarna är det tjänstemän på kommunen som vittnar om en tuff situation i samband 

med flyktingmottagandet, och som också säger att det är kommunens ansvar att ta hand om 

flyktingarna. Det första exemplet är från Många ville veta mer om nya asylboendet: 

– Vi har en ansträngd situa tion i dag och det blir en stor uppgift att hitta lösningar på att till exempel hitta 

lokaler, konstaterade Erik Wallander verksamhetschef för utbildning och arbete i Vansbro kommun.  

Här berättar han om den ansträngda situationen, men också att det är kommunens uppgift att hitta 

lösningar på problemet. I Svårt att hinna med flyktingar i Sura ser vi något liknande. Här 

berättar chefen för Individ- och familjeomsorgen i Surahammar varför de har IVO-anmält sig 

själva: 

–Ja,vi hinner inte träffa dem. Det här är inte alls bra. Men det är nog mest vi på kommunen som är 

frustrerade eftersom vi har det yttersta ansvaret att alla har det bra. Att allt fungerar och är säkert. 

I de resterande två artikarna hittar vi gestaltningen att svenska medborgare gärna ska hjälpa 

flyktingar som kommer till landet. I Svårt att hinna med flyktingar i Sura talas både om 

kommunens ansvar och att invånarna gärna ska hjälpa till.  

Med anledningen av den pågående flyktingkatastrofen informerar Sala kommun på sin hemsida om 

kommunens uppdrag och insatser för flyktingar. Där informeras också om insatser invånarna själva kan 

göra. 

Det är inget uppmanande, och inget påstående om att invånarna har ansvar, men däremot att de 

gärna får hjälpa kommunen i ”den pågående flyktingkstastrofen”. Även i artikeln Volontärer 

slår rekord i omtanke talas om att det är positivt att svenskar hjälper flyktingarna. Volontären 

Dommeniqe Armandt berättar varför hon hjälper till på ett flyktingboende: 

– Jag vill hjälpa till men tycker också det är viktigt att finnas här, visa för flyktingarna att vi som bor i 

landet välkomnar dem, säger hon. 

 

I samtliga av dessa artiklar beskrivs hur ”vi”, antingen landet Sverige eller de svenska 

medborgarna, ska hjälpa ”dem”. I många av artiklarna ses ”de” som offer eller en börda för 

landet eller någon kommun, och vi kan samtidigt läsa att läget är många gånger kritiskt. Däremot 
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finns alltid diskursern, eller gestaltningen, av flyktingfrågan att ”vi” har ett ansvar. Sverige ska 

lösa situationen. 

 

Sammanfattning av de kvalitativa resultaten 

Ur den kvalitativa metoden har jag hittat olika mönster i hur flyktingarna gestaltas. Flyktingarna 

beskrivs som passiva, medan svenskar i artiklarna beskrivs som aktiva. De svenskar som i 

artiklarna är aktiva är myndighetspersoner, politiker, företrädare för företag eller 

volontärarbetare. De citeras, medan flyktingarna inte citeras i någon av artiklarna. En annan del i 

gestaltningen av flyktingarna är att de i alla artiklar beskrivs som en grupp, och ofta med siffror. 

En annan del av gestaltningen handlade om att flyktingarna antingen beskrevs som ett problem 

eller som offer. Även om de i flera av artiklarna sågs som problem i den bemärkelse att 

invandringen hade konsekvenser, var det ändå tydligt att Sverige ska ta hand om dem. De 

resultat jag har redovisat har jag också kopplat till teorier som tidigare tagits upp, samt tidigare 

forskning. 

 

9.3 Sammanfattning av samtliga resultat 

Av de 100 artiklar som analyserades var de mest förekommande benämningar för flyktingar just 

”flyktingar” (27%) , följt av flyktingbarn (20%) och asylsökande (13%). De vanligaste adjektiv 

som beskrev flyktingarna*
2
 var ensamkommande (39%) och asylsökande (19%). Adjektiv som 

kan väcka identifikation, alltså egenskaper eller känslor som är gemensamt för de flesta 

människor, förekom mer sällan (9% av artiklarna). Det var ovanligt att flyktingarna förekom som 

individer. Det skedde i 16 % av artiklarna. I den kvalitativa delen kunde vi se att de ofta istället 

beskrevs som en grupp, och i flera av artiklarna gemensamt med en siffra. Resultaten från den 

kvantitativa undersökningen visade att flyktingarna beskrevs som passiva i 84% av artiklarna, 

och att de endast citeras i 9% av artiklarna. I resultaten från den kvalitativa undersökningen 

kunde vi se att flyktingarna var i bakgrunden, medan svenskar i form av myndighetspersoner, 

politiker eller volontärer beskrivs som aktiva och citeras. Flyktingfrågan benämns i 31% av 

                                                           
*Enligt de kriterier som beskrivs på sida 23
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artiklarna, och då beskrivs den oftast som ”flyktingkrisen” (12 artiklar) eller ”situationen” (7 

artiklar). I enstaka artiklar beskrivs invandringen till Sverige som en ”tillströmning” (2 artiklar). 

De kvalitativa resultaten kunde också visa att flyktingar beskrivs antingen som en börda eller att 

problem, men att Sverige ska ta hand om dem. 

Dessa resultat bekräftar den verklighetsbild som Said (2000) beskriver i Orientalism. I den 

bilden ses personer från Orienten som mycket annorlunda jämfört med ”oss västerlänningar”. De 

beskrivs som passiva, ofta som en grupp, och utan identiteter. 

I den forskning som gjorts på detta ämne kan vi se resultat som liknar de resultat som 

framkommit här. Till exempel de resultat som KhosraviNik (2010) fått när han undersökte hur 

brittisk press representerade flyktingar, asylsökande och invandrare. De mönster han hittade var 

att flyktingar beskrevs som en grupp. De klumpas ihop så att deras identiteter försvinner, och de 

beskrivs ofta med siffror.  

Indikationer på en förändring mellan september 2015 och januari 2016 kunde registreras. En 

större andel av artiklarna handlade i januari 2016 om en konflikt, och fler av nyheterna var 

negativt laddade, jämfört med september året innan. Flyktingarna beskrevs även mer frekvent 

som passiva, och förekom mer sällan som individer. Det hade också blivit vanligare att de som 

citerades först i artiklarna var tjänstemän, företrädare för en myndighet eller en kommun. 
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10. Diskussion 

Min hypotes var att den förändring som skedde i den svenska flyktingpolitiken när Sverige valde 

att stänga gränserna den 12 november 2015 skulle förändra flyktingrapporteringen. Det finns 

teorier och tidigare forskning som beskriver hur politiken, opinionen och journalistiken påverkar 

varandras gestaltningar av verkligheten (Vliegenthart och Roggeband 2007, Strömbäck 2014). 

Resultaten från denna undersökning visar en indikation på att en förändring har skett i 

nyhetsrapporteringen. Det är en relativt liten undersökning, med totalt 100 artiklar, men det ger 

en indikation om vad en större undersökning skulle visa.  

Resultaten visar att en större andel av artiklarna som analyserades i januari 2016 handlade om en 

konflikt jämfört med dem från september 2015, och fler av artiklarnas nyheter var negativt 

laddade. En annan förändring som indikeras i mina resultat är att fler myndighetspersoner får 

komma till tals i artiklarna. Kanske var den mest anmärkningsvärda förändringen att flyktingarna 

mer frekvent gestaltades som Said (2000) beskriver i Orientalism. I januari 2016 beskrivs de 

oftare som passiva, och mer sällan som individer. Det är en cementerad och stereotypisk bild av 

personer från orienten som alltså förekommer oftare efter gränskontrollernas införande. Innan vi 

diskuterar dessa resultat vidare ska vi titta på hur flyktingrapporteringen såg ut generellt, och 

varför den skapar gränser mellan svenskar och flyktingar. 

Undersökningens resultat som visar hur flyktingar och flyktingfrågan beskrivs i artiklarna, samt 

vilka som får komma till tals, liknade resultat från tidigare forskning i samma ämne. En 

undersökning som hade flest likheter var den om brittisk press av KhosraviNik (2010). De 

gemensamma resultaten för våra undersökningar var att flyktingarna beskrivs som en grupp utan 

identiteter, och istället med siffror. Istället för mänskliga adjektiv som väcker identifikation 

beskrivs de oftast med opersonliga adjektiv, som till exempel ”sökande”.  

De gestaltningar som vi kan se i många av de analyserade artiklarna stämmer överens med den 

bild som Said (2000) menar att personer från Väst använder för att beskriva personer från Öst. 

Flyktingarna beskrivs ofta som passiva, medan personer från Väst beskrivs som aktiva. I min 

undersökning visade resultaten att flyktingarna i en majoritet av artiklarna beskrivs som passiva 

och att de mycket sällan citeras. Det är istället svenskar, oftast i form av myndighetspersoner och 
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politiker, som citeras och beskrivs som aktiva. Det verkar alltså som att bilden som Said 

beskriver lever kvar. Det är en verklighetsbild som skapar gränser mellan ”oss” och ”dem”. 

Brune (2004) undersökte hur svensk journalistik skapar en verklighetsbild där man gör skillnad 

på ”invandrare” och ”svenskar” på 1990-talet. Hon visar att journalisterna på flera sätt skapar 

gränser mellan dessa grupper. Hennes resultat visar att ”invandrare” och flyktingar i 

nyhetsrapporteringen ofta beskrivs av någon annan. Artiklar om ”flyktingar och flyktingpolitik” 

bestod av seriösa, ”hårda” nyheter där myndighetspersoner fick uttala sig om situationen medan 

inga flyktingar citerades. I min undersökning kom jag fram till liknande resultat. Det verkar 

alltså som att svensk nyhetsjournalistik inte har ändrats på flera punkter inom detta område. Vi 

kan se samma mönster leva kvar från 90-talet. 

Det är inte möjligt för oss människor att ta in hela världen på en gång. Vi behöver organisera 

verkligheten genom att skapa en förenklad bild av hur den ser ut (Goffman 1974, Reese 2001). I 

journalistens texter syns gestaltningarna som nyckelord, fraser, stereotypa bilder, källor och 

meningar som väljer att koppla ihop viss fakta. Journalisten kan välja att framhäva och upprepa 

vissa ord, och välja att inte ta med andra till sin text. Journalisten kan välja att ta bort fokus från 

vissa aspekter, framhäva andra (Entman 1993). I dessa texter som undersökts har journalisterna 

valt att gestalta flyktingarna på ett sätt, och svenskarna på ett annat. Flyktingarna som en passiv 

grupp som beskrivs med siffror istället för adjektiv som väcker identifikation. De personer som 

representerar Sverige beskrivs däremot som aktiva, de får komma till tals, och de namnges. Det 

görs alltså skillnad mellan svenskar och flyktingar genom hur dessa grupper gestaltas. Precis som 

Brune (2004) beskriver det dras en gräns mellan ”vi” och ”dem”.  

Nu kommer vi tillbaka till den indikation på förändring som resultaten visade. Denna indikation 

pekar på att gränsen mellan ”vi” och ”dem” blir ännu tydligare efter gränskontrollernas 

införande. Varför? Opinionen, politiken och journalistiken påverkas av varandra (Strömbäck 

2014). Men vem påverkades här av vem? Det är omöjligt att säga, men kan diskuteras. Det 

politiska läget hade förändrats efter det att bland annat polisen och Migrationsverket hade haft 

det mycket svårt att klara av läget, men kanske kände politikerna även av att opinionen höll på 

att förändras. Svenskarnas dörrar var inte lika öppna som i mitten av september 2015 då bilderna 

på Alan Kurdi spreds. Efter gränskontrollernas införande verkade opinionen luta ännu starkare 

mot att ta in färre flyktingar, eftersom 7 av 10 svenskar ställde sig bakom regeringens nya 
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flyktingpolitik enligt en SIFO-undersökning (Svensson 2015). Det vore konstigt om dessa 

förändringar i både politik och opinion inte påverkade journalistiken. Politiken införde 

gränskontroller, fler svenskar stöttade detta, och i flyktingrapporteringen förstärks denna gräns i 

gestaltningen av flyktingar.  

Denna gestaltning kommer i sin tur att påverka både opinion och politik. Vill man som journalist 

bygga broar och sudda ut gränsen mellan svenskar och flyktingar ska man tänka på hur 

flyktingar och svenskar gestaltas i sina texter. Som journalist har man ett starkt verktyg för att 

sprida bilder av verkligheten. Det skrivna ordet. 
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11. Slutsats 

Det här undersökningen gjordes med syfte att ta reda på hur det skrevs om flyktingfrågan i 

svensk nyhetsrapportering, och om rapporteringen ändrades efter det att Sverige införde 

gränskontroller den 12 november 2015. Syftet var att ta reda på om det ändrade politiska läget 

förändrade hur journalister rapporterade om frågan och om flyktingar. Mina forskningsfrågor 

var: 

1. Hur beskrivs flyktingfrågan och flyktingar i svensk nyhetsjournalistik?    

2. Vilka får komma till tals i artiklarna?   

3. Har det skett en förändring av hur flyktingar och flyktingkrisen beskrivs i svensk 

nyhetsjournalistik, samt vilka som får komma till tals, efter det att Sverige införde 

gränskontroller den 12 november 2015?  

 

Resultaten av denna undersökning ger en indikation på vad en större undersökning skulle visa. 

Svaret på undersökningens första forskningsfråga är följande: flyktingfrågan benämns oftast inte, 

men när den gör det kallar journalister den oftast för flyktingkrisen och situationen. I enstaka fall 

kallades flyktingfrågan tillströmmningen, något som är en metafor av en stor tsunami eller 

liknande. En stor flodvåg av flyktingar som kommer till Sverige. Denna bild användes som sagt 

sällan, men bilden av flyktingar som en stor grupp, eller stora grupper utan identiteter var 

däremot mycket vanlig. De gavs också sällan adjektiv som väcker identifikation, alltså till 

exempel adjektiv som beskriver hur en person känner sig eller hur hen är som person. Istället var 

adjektiv ensamkommande och asylsökande vanligt. Detta är även något som suddar ut 

flyktingars identiteter. Flyktingarna var oftast passiva i artiklarna, medan de som representerade 

Sverige, myndighetspersoner, politiker, arbetare eller volontärer oftast beskrevs som aktiva. 

Resultaten från den kvalitativa undersökningen rimmade väl med resultaten från den kvantitativa 

undersökningen. Resultaten från den kvalitativa undersökningen kunde också visa att 

flyktingarna beskrivs antingen som offer eller som ett problem. Resultaten visade också att fanns 

en diskurs om att Sverige ska ta ansvar för flyktingarna. 
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Svaret på forskningsfråga 2 är att det oftast är myndighetspersoner och politiker som får komma 

till tals i artiklarna*
3
. Tredje vanligast var det att volontär, företrädare för företag eller någon 

anställd citerades i artiklarna. I den undersökningen registrerades de två första citerade i 

artiklarna, med hjälp av två olika variabler. En annan variabel undersökte om någon flykting 

citerades i artiklarna. Om en flykting då skulle citeras i slutet på en lång artikel med många 

citerade skulle jag då kunna registrera det. I en stor majoritet av artiklarna (91%) citeras ingen 

flykting. 

Svaret på forskningsfråga 3 är att journalistiken har ändrats efter den 12 november 2015 i hur 

den beskriver flyktingfrågan och flyktingar, samt vilka som får komma till tals. Det är små 

skillnader som registrerades, och de ger en fingervisning i vad resultat från en större 

undersökning skulle visa. I januari 2016 var den en större del av artiklarna som om en konflikt, 

och fler av nyheterna var negativt laddade, jämfört med september 2015. Flyktingarna beskrevs 

även mer frekvent som passiva, och förekom mer sällan som individer. Det hade också blivit 

vanligare att de som citerades först i artiklarna var tjänstemän, företrädare för en myndighet eller 

en kommun. 

Framtida forskning skulle kunna göra större undersökningar på hur journalistiken ser ut i detta 

område. Det skulle ge säkrare resultat om fler artiklar skulle analyseras från en längre tidsperiod. 

Forskare skulle kunna undersöka om det sedan sker någon ändring senare under 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Som beskrivet på s. 27 registrerades de två första som citerades i de analyserade artiklarna. 
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Bilaga 1: Diagram 

 

Diagram 1: Benämningar på flyktingar (n=100) 

 

Diagram 2: Citeras någon flykting i artikeln? (n=100) 
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Diagram 3: Vilken typ av nyhet handlar artikeln om? (n=100) 

 

 

 

Diagram 4:Vilken valens har nyheten?(n=100) 
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Diagram 5: Handlar artikeln om konflikt, samförstånd eller är den neutral? (n=100) 

 

 

 

Diagram 6: De ämnen artiklarna handlade om (n=100) 
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Bilaga 2: Kodbok 

V1 Kodardatum 

 

V2 Datum 

 

V3 Tidning 

 

V4 Typ av artikel 

41 Puff på ettan – även B-dels etta 

42 Notis 

43 Nyhetsartikel 

44 Analys 

45 Reportage 

46 Annat, vad? 

 

V5 Exakt rubrik 

Fritext 

 

V6 Vilken valens har nyheten? 
61 = Positiv 

62 = Negativ 

63 = Neutral 

 

V7 Benämning flyktingar  
Fritext 

 

V8 Flyktingars adjektiv 
Fritext 

 

V9 Är flyktingarna aktiva eller passiva? 

91 Aktiva 

92 Passiva 

93 Finns inte med i artikeln 

 

V10 Exakt definition invandring 
Fritext 

 

V11 Definition flyktingsituationen 

Fritext 

 

V12 Flykting citeras? 

121 Ja 

122 Nej 

 

V13 Finns flykting med som individ? (om det står om ”någon” eller liknande räknas det som 

individ.) 

131 Ja 

132 Nej 
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V14 Vad handlar artikeln om? 

140 Gränskontroller 

141 Ekonomi 

142 Engemang för flyktingar 

143 Flyktingboende 

144 Brott eller hot mot flyktingar 

145 Reportage om flykting/-ar där de berättar sin historia om flykten 

146 Flyktingpolitik - till exempel lagar eller avtal för flyktingmottagande 

147 Asylplatser – om det inte handlar om ett enskilt boende 

148 Hur flyktingmottagningen fungerar/asylprocess/ 

149 Skola 

150 Övrigt 

 

V15 Aktör: (flest citat, annars den som är på bild, annars den som citeras först) inget citat: red. 

medarbetare 

151 Flykting 

152 Flyktingar 

153 Redaktionell medarbetare 

154 Expert 

155 Politiker 

156 Företrädare för organisation/förening 

157 Tjänsteman/Myndighet 

158 Företag/anställd/volontär 

159 Allmänheten 

160 Övrigt 

 

V16 Andre aktör 

161 Flykting 

162 Flyktingar 

163 Redaktionell medarbetare 

164 Expert 

165 Politiker 

166 Företrädare för organisation/förening 

167 Tjänsteman/Myndighet/kommun 

168 Företag/anställd 

169 Allmänheten 

170 Övrigt 

 

V17 Typ av nyhet 

171 Konflikt (Konflikt innebär ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Till exempel att två parter vill 

olika saker. Konflikten ska i artikeln vara central eller någorlunda central.) 
172 Samförstånd 

173 Neutral 
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Bilaga 3: Lista på analyserade artiklar 

 

Artiklar från september 2015 

Inget emot dela rum. Vetlanda-Posten, 2015-09-30 

Ensamkommande barn till Bonden. Skaraborgs Läns Tidning, 2015-09-28 

Nya flyktinglagen snabbas på. Arbetarbladet (TT), 2015-09-26 

Fler asylplatser till Brobysjukhuset. Norra Skåne, 2015-09-24 

Stort överskott för Boxholm. Östgöta Correspondenten, 2015-09-23 

3,3 kvadratmeter per asylsökande. Metro – Värmland, 2015-09-23 

Förvirring om flyktingar. Sydsvenskan, 2015-09-21 

Så mycket får asylsökande. Smålands-Tidningen, 2015-09-16 

Rekordmånga barn kom till Stockholm i veckan. Dagens Nyheter, 2015-09-15 

Felaktiga råd till flyktingar kan ge stora konsekvenser. Metro – Stockholm, 2015-09-15 

Manifestation samlar Malmö. Skånska Dagbladet, 2015-09-12 

Tvingade - men med mer betalt. Nerikes Allehanda – TT, 2015-09-11 

Miljardsatsning på nyanlända. Svenska Dagbladet, 2015-09-11 

"Dags att tänka om". Landskrona Posten, 2015-09-10 

Haparanda har öppnat dörren för flyktingar. Norrbottens-Kuriren, 2015-09-08 

Skriande behov av gode män. Göteborgs-Posten, 2015-09-07 

FV vill stoppa köpet av gamla hotellet. Norra Skåne , 2015-09-05 

HVB-hem fick tummen upp vid inspektion. Nordvästra Skånes Tidningar, 2015-09-04 

Stor vilja hos svenskar att hjälpa flyktingar. Katrineholms-Kuriren TT, 2015-09-03 

Tomt på personal när boende inspekterades. Hallands Nyheter, 2015-09-02 

Gävle redo att ta emot flyktingar. Arbetarbladet, 2015-09-28 
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"Vi ser att de... Dagens Nyheter - TT, 2015-09-26 

Inaktuella siffror i budgeten. Svenska Dagbladet, 2015-09-22 

Fler rum för barn på flykt. Hallands Nyheter, 2015-09-19 

Farbror sålde allt så Shahid kunde fly. Gefle Dagblad, 2015-09-18 

Deras flykt har slutat i en stuga i Olofsbo. Hallands Nyheter, 2015-09-17 

Det gamla hotellet boende för hundratals. Eskilstuna Kuriren, 2015-09-16 

Många ville veta mer om nya asylboendet. Dala-Demokraten, 2015-09-11 

Trycket ökar på Sverige - prognoserna håller inte. Dagens Nyheter, 2015-09-10 

"Staden tar redan ett stort ansvar". Nordvästra Skånes Tidningar, 2015-09-08 

Flyktingbarn i olämplig miljö. Piteå-Tidningen TT, 2015-09-08 

I säkerhet – men inte hela familjen. Västerbottens-Kuriren, 2015-09-05 

Flyktingmottagande skapar skolproblem i Filipstad. Värmlands Folkblad, 2015-09-30 

Flyktingsituation utmanar partier. Ystads Allehanda TT, 2015-09-26 

Modulboende till flyktingbarn. Skånska Dagbladet, 2015-09-24 

Svårt att ta sig till centralorten för asylsökande. Värmlands Folkblad, 2015-09-23 

Polstjärnan ger flyktingbarnen bra omsorg. Nerikes Allehanda, 2015-09-23 

"Vi kan lösa det tillsammans". Vi i Sollentuna, 2015-09-19 

Gatubarn misstror hjälpen de kan få. Hallands Nyheter, 2015-09-18 

Politikerna om första året efter valet. Östgöta Correspondenten, 2015-09-16 

Polisen backar om uttalande. City Lund, 2015-09-15 

Flyktingbidragen till kommuner höjs. Trelleborgs Allehanda – TT, 2015-09-11 

Så går det till att bli jourfamilj för behövande. Dagen, 2015-09-10 

Två konkurrerar om Flustret. Smålandsposten, 2015-09-10 

Lööf välkomnar "folklig resning". Svenska Dagbladet, 2015-09-08 

Hela landet hjälper till. Aftonbladet, 2015-09-06 
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Så jobbar Sala med flyktingar. Västerås Tidning, 2015-09-09 

Ungdomar som väntar på ett nytt liv. Norra Skåne, 2015-09-26 

Sverige attraktivt av flera skäl. Barometern TT, 2015-09-14 

50 nya assistenter till Migrationsverket. Skånska Dagbladet, 2015-09-19 

 

Artiklar från januari 2016 

Anders Ygeman oroad över utvecklingen. Sydsvenskan TT, 2016-01-31 

"Jag har fått tillbaka tron på människan". Västerås Tidning, 2016-01-30 

”Det är rykten som har fått helt eget liv”. Gotlands Allehanda, 2016-01-29 

Ännu oklart vilka som ska bo på asylboendet. Kristianstadsbladet, 2016-01-29 

Avtal om ensamkommande dröjer. Ölandsbladet, 2016-01-28 

Flyktingkostnader kan minska. Upsala Nya Tidning, 2016-01-28 

VILL HA SÄRSKILDA BOENDEN FÖR GATUBARN. Dagens ETC, 2016-01-26 

Hetsig debatt om nytt avtal för flyktingbarn. Borås Tidning, 2016-01-26 

Vi kallar dem för gatubarn. Göteborgs-Posten, 2016-01-23 

Ny spricka i pakten om integrationen. Dagens Nyheter, 2016-01-23 

Kommuner särar inte på gifta barn. Helsingborgs Dagblad - TT, 2016-01-19 

Växtvärk på små orter. Värnamo Nyheter – TT, 2016-01-18 

Flyktingar tvingas bort. Jönköpings-Posten, 2016-01-18 

S avfärdar kritik som propaganda. Dala-Demokraten, 2016-01-15 

Kräver en generös flyktingpolitik lägre löner? Helsingborgs Dagblad, 2016-01-11 

"Utbildningsansvaret kan inte läggas på en god man". Expressen, 2016-01-11 

Svårt hinna med flyktingar i Sura. VLT, 2016-01-09 

Aktivister ska vägra visa id. Nordvästra Skånes Tidningar, 2016-01-09 

Hem för flyktingbarn saknade bygglov. Nordvästra Skånes Tidningar, 2016-01-08 
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Kraftig minskning av antalet asylsökande. Svenska Dagbladet, 2016-01-06 

Färre sökte asyl. Kvällsposten, 2016-01-06 

Planerar för 500 ensamkommande flyktingbarn. Sundsvalls Tidning, 2016-01-05 

Upprop mot nya asylhinder. Jönköpings-Posten, 2016-01-05 

Oron sprids inför id-kontroller. Södermanlands Nyheter – TT, 2016-01-02 

Svar på larm om flyktingbarn. Nacka Värmdö Posten, 2016-01-05 

Överförmyndare får mer att göra. Helsingborgs Dagblad, 2016-01-10 

Hotell nödlösning för flyktingbarn. Nordvästra Skånes Tidningar, 2016-01-12 

Inget tältläger i Skogstibble. Upsala Nya Tidning, 2016-01-15 

”Saker, händer det är ju Sveriges näst största boende”. Östersunds-Posten, 2016-01-18 

Behovet finns - men villiga familjehem utreds inte. Gefle Dagblad , 2016-01-20 

Kritik mot skolförslag för nyanlända. Dala-Demokraten – TT, 2016-01-23 

Stort behov av nya asylboenden i vår. Smålandsposten – TT, 2016-01-26 

Facket: Säkerheten brister på HVB-hem. Smålandsposten – TT, 2016-01-27 

Tusentals väntar på att bli utvisade. Östgöta Correspondenten, 2016-01-26 

Nytt avtal skrivs om ensamkommande. Kristianstadsbladet, 2016-01-28 

Skåne ska få kompensation. Piteå-Tidningen - TT, 2016-01-28 

Allmänheten i Fårösund bjuds in till möte. Gotlands Tidningar, 2016-01-29 

Så ser boenden i Alingsås på knivmordet i Mölndal. Alingsås Tidning, 2016-01-30 

Lyckad insamling av kläder. Mitt Dalarna, 2016-01-31 

Lag om familjehem följs inte. Smålandsposten, 2016-01-29 

Hem för flyktingbarn öppnat i Virserum. Vimmerby Tidning, 2016-01-28 

Hot och våld ökar på asylboenden. Laholms Tidning - TT, 2016-01-26 

Allt längre väntan för asylsökande. Norra Skåne, 2016-01-25 

Lösning i sikte om hundratals gatupojkar. Norran – TT, 2016-01-20 
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VoIontärer sIår rekord i omtanke. Mitt i Söderort Skärholmen, 2016-01-19 

Fyra nya flyktingboende på gång i kommunen. Ystads Allehanda, 2016-01-14 

Svårare att hitta socialsekreterare. Katrineholms-Kuriren, 2016-01-05 

Fridolin tvingas bygga murar. Kristianstadsbladet, 2016-01-02 

Väktare efterfrågas till boenden. Nerikes Allehanda – TT, 2016-01-29 

Anmäler bristande resurser. Skånska Dagbladet, 2016-01-07 
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Bilaga 4: Söksträngen från Retriever 

 

((anhöriginvandring* OR asylansökningar* OR asylboenden* OR asylfråg* OR asylhandläggning* OR asylplatser* 

OR asylpoliti* OR asylprocess* OR asylsystem* OR asylsökanden* OR "antal* asylsök*" OR ensamkommande* 

OR familjeåterförening* OR flyktingfrågor* OR flyktingkonvention* OR flyktingkvot* OR flyktingprocessen* OR 

flyktingmottagande* OR flyktingpoliti* OR "illegal* invandring*" OR "invandrares etablering i samhället" OR 

invandringsfråg* OR invandringskritik* OR invandringspoliti* OR massutvis* OR massinvandring* OR 

migrationsdebatt* OR migrationsfrågor* OR migrationsområdet* OR migrationspoliti* OR "nyanlända invandrar*" 

OR papperslösa* OR "svenska för invandrare" OR "synnerligen ömmande omständigheter" OR tvångsutvis* OR 

"utvisningar med chartrade plan" OR åldersbestämning*) AND (amnesty* OR etableringsminist* OR 

europadomstolen* OR "eu-kommissionären för migrationsfrågor" OR flyktingkommissar* OR globaliseringsrådet* 

OR "international organisation for migration*" OR inrikesminist* OR "inspektionen för vård och omsorg" OR 

jämställdhetsminist* OR migrationsnätverk* OR migrationsverket* OR migrationsminist* OR justitiedepartement* 

OR justitieminist* OR "justitie-och migrationsminister" OR "migrations och justitieminister*" OR 

diskrimineringsombudsmannen* OR migrationsdomstolen* OR migrationsöverdomstolen* OR "myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap" OR riksrevision* OR statskontoret* OR skl* OR socialförsäkringsutskott* OR 

socialstyrelsen* OR "sveriges kommuner och landsting*" OR unhcr*) OR (anhöriginvandring* OR 

asylansökningar* OR asylboenden* OR asylfrågor* OR asylhandläggning* OR asylplatser* OR asylpoliti* OR 

asylprocess* OR asylsystem* OR asylsökanden* OR "antal* asylsök*" OR ensamkommande* OR 

familjeåterförening* OR flyktingfrågor* OR flyktingkonvention* OR flyktingkvot* OR flyktingprocessen* OR 

flyktingmottagande* OR flyktingpoliti* OR "illegal* invandring*" OR "invandrares etablering i samhället" OR 

invandringsfrågor OR invandringskritik* OR invandringspoliti* OR massutvis* OR massinvandring* OR 

migrationsdebatt* OR migrationsfrågor* OR migrationsområdet* OR migrationspoliti* OR "nyanlända invandrar*" 

OR papperslösa* OR "svenska för invandrare" OR "synnerligen ömmande omständigheter" OR tvångsutvis* OR 

"utvisningar med chartrade plan" OR åldersbestämning*) NEAR/25 (alliansen* OR rödgröna* OR socialdemokrat* 

OR centerparti* OR folkparti* OR liberalerna* OR kristdemokrat* OR vänsterparti* OR miljöparti* OR moderat* 

OR sverigedemokrat* OR statsminist* OR regering* OR riksdag* OR ((utred* OR kommitt*) NEAR/10 (stat* OR 

regering*)) OR "statistiska centralbyrån*" OR scb* OR eu-länder* OR "eu:s medlemsländer*" OR "eu:s 

medlemsstater*" OR "eu-medlemmar*" OR "eu-parlament*" OR europaparlament* OR ministerråd* OR 

kommission* OR "eu-kommission*" OR oecd* OR "internationella valutafonden*" OR imf* OR "förenta 

nationerna*" OR "nordiska rådet*" OR världsbanken*))  
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Bilaga 5: Artiklar för den kvalitativa analysen 

  
1. 
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