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Abstract  

Denna uppsats redovisar en kvalitativ kritisk textanalys av nyhetsrapporteringen i Sverige, 

Frankrike och Turkiet kring flyktingsituationen år 2015 med fokus på ländernas största 

dagstidningar: Dagens Nyheter, Le Monde och Hürriyet.  

Studiens material bygger på sammanlagt tolv artiklar, fyra från varje dagstidning, hämtat från 

DN, Le Monde och Hürriyet som är publicerade under november månad år 2015 – 

tidsperioden då ämnet var högst aktuellt.  

Det teoretiska ramverket i uppsatsen bygger på Jesper Strömbäcks forskning om 

nyhetsfaktorer och Hallin och Mancinis tre modeller inom medieforskning som är den 

demokratiskt-korporativistiska modellen, den liberala modellen och den polariserade 

pluralismen: tre mediepolitiska system. 

Genom att besvara våra frågeställningar ämnar vi att undersöka om tidningarnas rapportering 

skiljer sig, hur flyktingarna framställs i texterna, vilka som får komma till tals och om man 

kan se skillnader mellan ländernas medier under angivna perioden som kan bero på deras 

mediesystem.  

 

Studien visar att alla artiklar har sitt nyhetsvärde i samma rötter – nämligen elitcentrering, 

kontinuitet och närhet. Stark politisk parallellitet är en faktor som alla tre länder har 

gemensamt. Däremot kan rapporteringen tyda på att de tillhör olika mediesystem, Sverige 

med informativ och objektiv journalistik i jämförelse med Turkiet och Frankrike som är 

politiskt centrerade med inslag av åsiktsbevakande journalistik. Slutligen är det politiska 

aktörer som får komma till tals och inte flyktingarna. 

 

Nyckelord: Diskursanalys, flyktingsituation, nyhetsfaktorer, nyhetsvärdering, Syrien. 
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1. Inledning   

Kriget i Syrien har pågått i över sju år och har bland annat resulterat i en humanitär katastrof 

för folket. Konsekvenserna av detta påverkade inte bara Syriens grannländer, krisen spred sig 

över hela Europa. Vi vill se hur medierna har bevakat frågan om flyktingsituationen. 

 

Turkiet var utmattade av flyktinghanterandet efter 2,5 miljoner mottagna människor samtidigt 

som Frankrike ville stänga sina gränser efter det omskakande terrordådet i Paris samma år. 

Sverige tog emot 162 877 asylsökande år 2015 vilket var det högsta antalet någonsin, ett 

historiskt rekord. 

 

Flyktingsituationen påverkade EU-länderna och tidningarna var upptagna med det 

återkommande temat “flyktingkrisen”. Därför fann vi det intressant att undersöka om det var 

några skillnader i rapporteringen kring flyktingsituationen i Sverige, Frankrike och Turkiets 

medier och i sådana fall på vilket sätt? Även om den humanitära krisen handlar om miljontals 

flyktingars liv undrade vi om flyktingarna verkligen fick komma till tals i nyhetsartiklarna 

eller inte. Var det de som fick föra sin egen talan eller var det politiska aktörer som tog över 

utrymmet? 

Genom en kritisk diskursanalys har vi undersökt och analyserat artiklar från de tre ländernas 

största dagstidningar för att se om vi kan finna markanta skillnader eller likheter. Vi vill 

också se om Sverige, Frankrike och Turkiet går att koppla till någon av Hallin och Mancinis 

tre mediesystem inom medieforskning: den demokratiskt-korporativistiska modellen, den 

liberala modellen och den polariserade pluralismen. Detta utifrån ländernas medier. Hur syns 

det i nyhetsrapporteringen? Finns det märkbara skillnader som kan grunda sig i ländernas 

mediesystem? Det vill vi ta reda på. 

 

 2. Begreppsdefinition 

I detta avsnitt definierar vi begrepp som vi kommer att använda i uppsatsen.  

2.1. Nyhetsfaktorer 

Vi använder oss av Jesper Strömbäcks definition av begreppet nyhetsfaktorer. Strömbäck 

menar att det är en benämning för olika faktorer som betraktas ha en betydelse för om något 

blir en nyhet. Begreppet nyhetsfaktor kan vara en synonym till nyhetsvärden och 

nyhetsvärderingskriterier (Karlsson & Strömbäck 2015: 155). För enkelhetens skull har vi 

begränsat oss till att enbart använda nyhetsfaktorer. 
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2.2. Asyl 

Enligt migrationsverkets ordförklaring är asyl ett uppehållstillstånd som tilldelas utländska 

medborgare då hen är flykting enligt utlänningslagen (Migrationsverket, 2015).  

Ordet betyder fristad och står för att en person söker skydd från sitt hemland i ett annat land 

(Migrationsverket, 2017).  

 

3. Bakgrund  

Det var i mars år 2011 som upproren ägde rum i Syrien. Det började med demonstranter som 

blev nedslagna när de skulle visa sitt missnöje gentemot den syriska regimen. Konflikten har 

utvecklats i krig som orsakat över 250 000 dödsoffer och ungefär 6,5 miljoner 

internflyktingar. Över fyra miljoner människor har tvingats fly från Syrien och många har 

sökt sig till grannländerna Libanon, Jordanien och Turkiet men även till Europa – däribland 

Sverige. 

Ländernas relation till Syrien 

3.1. Sverige 

Sverige kritiserar Assadregimens våld mot befolkningen i Syrien och står bakom FN:s arbete 

för en lösning på den politiska konflikten i Syrien.  

Sverige har en ambassad i Damaskus sedan år 1974 och Syrien öppnade en ambassad i 

Stockholm år 2001 (Regeringskansliet, Utrikesdepartementet). 

År 2015 var det många flyktingar som tog sig till Sverige. Det året låg antalet asylsökande på 

162 877 personer vilket är dubbelt så mycket som år 2014. Den höga koncentrationen av 

asylsökanden låg under månaderna oktober och november. Antalet asylsökande under 

oktober månad låg på 39 196 vilket är det högsta antalet någonsin under en månad i Sverige. 

Majoriteten av alla asylsökande i Sverige under år 2015 kom från Syrien. Totalt var 

asylsökande från Syrien 51 338 personer vilket utgör mer än 30 procent av alla asylsökande i 

Sverige (Migrationsverket, 2016).  

 

Väljer man att titta på fördelningen av asylsökande från Syrien år 2015 kan man se att under 

oktober månad låg antalet på 12 974 asylsökande, detta är en ökning på mer än 80 procent i 

jämförelse med januari månad samma år då antalet asylsökande låg på 1563 personer 

(Migrationsverket, 2016).  
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Figur 1. Asylsökande från Syrien i Sverige fördelat på månader  

 

3.2. Frankrike 

September månad år 2015 gick Frankrike med i en koalition ledd av USA som går emot den 

Islamiska staten med stridsflygplan på syriskt territorium. Detta var året då Parisdåden ägde 

rum, något som skrämde Frankrike och många delar av Europa från att ta emot flyktingar 

under den rådande Syrienkrisen. Det var den 13 november, samma kväll som terrordådet i 

Paris, som Francois Hollande gick ut med att gränserna skulle stängas (Mårtensson, 2016).  

 Innan detta har Frankrike haft starka band till Syrien då det var en fransk koloni fram till den 

syriska självständigheten år 1944 (Ohlsson, 2015).  

 

3.3. Turkiet 

Relationen mellan Turkiet och Syrien var goda innan upproren mot Assadregimen i Syrien år 

2011. Det var efter att regimen i Damaskus försökte gå i motattack mot revolten med brutalt 

våld som Erdogan bröt bandet med Assad. 

Under 2015 tog Turkiet emot uppåt 2,5 miljoner flyktingar då många från Syrien sökte sig till 

just Turkiet på grund av det närliggande geografiska läget (Löfgren, 2015).  

 

4. Kort om tidningarna 

 

4.1. Dagens nyheter 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal tidning och ingår sedan år 1998 i Bonnierkoncernen 

som är ett av Europas mest inflytelserika medieföretag (Dagens Nyheter, u.å.). 

År 1864 släppte Dagens Nyheter sitt första nummer med chefredaktören och grundaren 

Rudolf Wall (Dagens Nyheter, u.å.). 
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Tidningens uttalade mål när den startade var att svenska folket ska förbli ett tidningsläsande 

folk vilket är anledningen till att de har ett brett utbud av nyheter i pappersform, på webben 

och i mobilen.  

Papperstidningen läses av 793 100 människor i åldrarna 15-79 år och har 1,5 miljoner 

webbläsare i veckan. Läsarsiffrorna ligger på 758 000 varje dag varav stockholmarna utgör 

486 000 av dessa. Inom tryckt press är DN landets största annonsmedium (Dagens Nyheter, 

u.å.) och 97 procent av tidningen är prenumererad upplaga. 

 Tidningen omsätter 1,7 miljarder kronor (2012) där drygt 50 procent av intäkterna kommer 

från annonser (Dagens Nyheter, u.å.).  

 

4.2. Le Monde 

Den franska tidningen Le Monde grundades år 1954 av Hubert Beuve-Mery. Le Monde 

inriktar sig på utrikesnyheter och internationella relationer. När Claude Julien tog över 

tidningen år 1973 ökade antalet tryckta tidningar från 5000 till 120 000. Tidningen har sedan 

1996 varit ekonomiskt stadig via Le Monde diplomatique SA. Detta är ett resultat av olika 

faktorer som exempelvis en stor donation av en tysk man vid namn Günther Holzmann samt 

läsarintäkter i form av lösnummer och prenumerationer. Tidningen ges ut på ett 20 tal språk.  

(Le Monde Diplomatique, u.å.).   

 

4.3. Hürriyet 

Den turkiska tidningen Hürriyet grundades 1 maj 1948 av Sedat Simavi. Simavi arbetade som 

journalist på tidningen och  jobbade med Hürriyet tills sin död år 1953. Ordet Hürriyet är ett 

turkiskt ord som betyder frihet och självständighet. Den nuvarande ägaren för tidningen är 

Aydin Dogan. Aydin Dogan är ägare av bolaget Dogan Grupp. Tidningen är en liberal och 

sekulär tidning (Turkcebilgi, u.å.). Hürriyet är turkiets mest tryckta tidning i dagsläget då de 

släpper omkring 310 000 exemplar per år (Medyatava, 2017). Majoriteten av läsarna som är 

inne på Hürriyet.tr är män (Alexa, u.å.). 

 

5. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den svenska, franska och turkiska dagspressens 

nyhetsrapportering kring flyktingsituationen år 2015. Vi vill studera vilket perspektiv som är 

dominerande inom om Sveriges, Frankrikes och Turkiets medier gällande nyhetsvärdering i 

respektive lands största dagstidningar under november månad år 2015. Vi ämnar att 
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undersöka hur Sverige, Frankrike och Turkiets dagstidningars rapportering kan spegla 

ländernas mediepolitiska system. Detta utifrån Daniel Hallin och Paolo Mancinis teori om 

mediesystem. 

 

6. Frågeställningar 

- Om, och i sådana fall på vilket sätt, skiljer sig Sveriges, Frankrikes och Turkiets största 

dagstidningar med avseende på rapporteringen om flyktingsituationen från Syrien under 

november månad år 2015? 

- Vilka aktörer får komma till tals och inte i nyhetsrapporteringen i respektive land under 

samma tidsperiod?  

-Kan man se några skillnader mellan Sverige, Frankrike och Turkiets medier i november 

2015 som kan bero på deras mediesystem? 

 

7. Teori 

7.1. Nyhetsvärdering 

Inom forskning brukar man kalla olika faktorer som har betydelse för om något blir en nyhet 

eller inte för nyhetsvärderingskriterier, nyhetsfaktorer eller nyhetsvärden. Man har försökt 

lista olika faktorer som anses ha en betydelse för om något blir en nyhet eller inte. Vi har valt 

att gå efter Jesper Strömbäcks definition där han har valt att kalla dessa listade faktorer för 

nyhetsfaktorer. 

Han presenterar sex olika kännetecken för hur nyheter identifieras och dessa är: 

● Kontinuitet: Det är större sannolikhet att en händelse som ingår i något som redan är 

en del av nyhetsflödet blir en nyhet. Det är redan med på mediernas dagordning. 

● Närhet: Om en händelse handlar om aktörer, processer och frågor som ligger 

geografiskt, kulturellt och tidsmässigt nära publiken kan händelsen uppfattas som 

relevant.  

● Elitcentrering och kändisskap: Nyheter är benägna att handla om personer, organi 

sationer och nationer som besitter makt eller är kända för publiken. 

● De institutionella agendorna: Stora frågor och processer som tar plats i politiska 

sammanhang och inom myndigheter är något som tenderar att bli en nyhet. 

● Avvikelse och sensation: Avvikande, oväntade och sensationella händelser har större 

sannolikhet att bli nyheter oavsett om de är positiva eller negativa, så länge de bryter 

mot förväntningarna. 
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● Hot och risker: Nyheter tenderar att handla om saker som innebär eller kan tänkas 

innebära hot och risk för samhället eller vissa grupper i samhället. 

Nyhetsfaktorer är oberoende variabler (det som förklarar) medan själva nyheterna är den 

beroende variabeln (det som ska förklaras). Dessa listor kan vara till hjälp om man vill 

förklara varför vissa händelser blir en nyhet (Karlsson & Strömbäck 2015: 158-160). 

Man kan säga att denna teori identifierar faktorer som stödjer händelser att väljas ut som 

nyheter enligt journalistiskt omdöme (Karlsson & Strömbäck 2015: 285). 

 

7.2. De tre modellerna 

Enligt Daniel Hallin och Paolo Mancini kan man uppfatta tre mediepolitiska system om man 

tittar på relationen mellan mediesystem och politiska system (Nord & Strömbäck 2015: 23).  

 Hallin och Mancini talar alltså om tre olika modeller inom medieforskning: den liberala 

modellen, den polariserade pluralismen och den demokratiskt-korporativistiska modellen.  

(Nord & Strömbäck 2015: 77).  

 

Den demokratiskt-korporativistiska modellen kännetecknas av en hög grad statlig styrning av 

medierna, journalistisk professionalism, en framskriden masspress och en stor politisk 

parallellitet. Den parallelliteten beskriven en länk mellan politiska tendenser och mediala 

organisationer, en relation där politiken påverkar media och vice versa. Detta kan ses i hur vi 

har politiskt färgade tidningar. Journalistik har använts som ett politiskt tillvägagångssätt 

ända sedan tidningar började tryckas för att influera väljare. (Hallin & Mancini 2004: 26).  

De nordiska länderna är några som har detta mediesystem i Centraleuropa. Man kan säga att 

denna modell utmärks av en historisk koexistens mellan kommersiella medier och de medier 

som går att koppla till politiska och organiserade grupper. Den statliga styrningen är som sagt 

stark men samtidigt juridiskt begränsad. 

 

Den liberala modellen utmärks, likväl som den demokratiskt-korporativistiska modellen, av 

en högutvecklad masspress (en stark tidningsproduktion i relation till antalet invånare) och 

journalistisk professionalism. Däremot har denna modell en låg grad av politisk parallellitet 

och knappt någon statlig styrning av medierna (Nord & Strömbäck 2015: 78).  

Den liberala modellen kännetecknas av marknaden och kommersiella mediers dominans. Det 

baseras på en tro om att marknaden ska erbjuda medieinnehållet som publiken efterfrågar 

(Nord & Strömbäck 2015: 24-26).  
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Den polariserade pluralistiska modellen står i rak motsats till den liberala modellen. Detta 

betyder att den står för en svagt utvecklad masspress, låg journalistisk professionalism men 

höga grader av politisk parallellitet och statligt inflytande på medierna (Nord & Strömbäck 

2015: 78).  

 

Dessa tre modeller ska ses som idealtyper. Hallin och Mancini placerar in olika länder i 

kategorier baserat på de tre modellerna. Vissa länder har mer tydliga drag än andra och därför 

är det lättare att se vilken modell de tillhör, samtidigt som andra länder har drag av flera 

modeller och ses som gränsfall.  

Hallin och Mancini belyser Sverige och Skandinavien som typexempel för den demokratiskt-

korporativistiska modellen, USA för den liberala modellen och Grekland för den polariserade 

pluralismen. (Nord & Strömbäck 2015: 24) 

 

I Comparing Media Systems visar Hallin och Mancini att de utgår från ett ramverk för att 

jämföra mediesystem. De lägger fram fyra huvuddimensioner enligt vilka mediesystemen i 

Västeuropa och Nordamerika kan jämföras. Dessa fyra dimensioner är (1) 

mediemarknadernas utveckling, (2) politisk parallellitet, (3) journalistisk professionalism och 

(4) graden av statligt ingripande.  I vår uppsats har vi valt att titta närmare på politisk 

parallellism och journalistisk professionalism då det anknyter väl till vår undersökning 

(Hallin & Mancini 2004: 21). 

 

7.2.1. Politisk parallellitet 

Sedan sent 1700-tal och tidigt 1800-tal började politiska journalister se sin roll i att påverka 

den allmänna opinionen. Tryckta tidningar blev bland annat upprättade av politiska partier 

och började framstå som en kraft i politiken. Det var i slutet på 1800-talet som journalisten 

började ses som en objektiv och neutral hand mellan politisk kommunikation (Hallin & 

Mancini 2004: 26).  

 

Det finns olika indikatorer som kan användas för att se hur stark den politiska parallelliteten 

är i ett mediesystem enligt Hallin och Mancini. Huvudsakligen är det själva medieinnehållet, 

alltså i vilken utsträckning som medierna återspeglar tydliga politiska orienteringar i deras 

nyhetsinnehåll. En annan komponent är bandet mellan media och politiska partier eller 

organisationer som exempelvis fackföreningar. Ännu en komponent av politisk parallellitet är 



 11 

hur personal inom mediebranschen är politisk aktiva, till exempel i något politiskt parti. Detta 

är dock mindre vanligt i dag än vad det var förr i tiden (Hallin & Mancini 20014: 28). 

 

7.2.2. Professionalism 

Journalistiken har ingen systematisk källa av kunskap eller doktrin – något som anses vara en 

av de centrala kriterierna för professionalism. Formella yrkesutbildningar har istället blivit 

allt vanligare och spelar roll för att kunna definiera journalistik som profession, men också en 

social institution. Däremot är det inte essentiellt för att kunna utöva journalistik (Hallin & 

Mancini 2004: 33).  

 

Ett inträde till journalistverksamheten är inte formellt reglerad då ingen formell träning 

behövs från första början för att praktisera yrket. Det finns dock ett enda undantag för detta i 

Västeuropa och Nordamerika – nämligen Italien. Där är medlemskapet i verksamheten 

baserat på ett test för att sedan kunna praktisera journalistik lagligt.  

 

Inom professionalismen presenterar Hallin och Mancini tre dimensioner. Dessa är autonomi, 

professionella normer och public service. 

Journalister har nästan aldrig fått kontrollera medieorganisationer, ändå har de lyckats uppnå 

relativ autonomi inom de organisationerna. De har en stor kollegial kontroll av deras arbete.  

 

De professionella normerna kan vara etiska principer, att separera reklam från nyheter och att 

hålla samma standarder för nyhetsvärde (Hallin & Mancini 2004: 34-35). Vad gäller public 

service så är det en specifik uppfattning om journalistens roll i samhället. Här spelar 

konsekvenserna roll för journalistikens utövande. Det finns mekanismer för journalistisk 

självreglering, något som organiseras formellt i vissa system av till exempel ett pressråd 

(Hallin & Mancini 2004: 37). 

 

Enligt Hallin och Mancinis tre modeller så tillhör Frankrike den polariserade pluralismen, 

men Frankrike räknas ändå som ett gränsfall då landet haft ett gammalt styre under lång tid 

innan de blev en demokrati och var relativt sena med industrialiseringen (Hallin & Mancini 

2004: 89). Anledningen till att Frankrike är inkluderad i kategorin “polariserad pluralism” är 

för att de franska medierna tenderar att bli politiskt påverkade vilket är ännu ett karaktärsdrag 

i den polariserade pluralismen.  
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Hallin och Mancini har valt att applicera sin teori på länder i Västeuropa, vilket inte 

inkluderar Turkiet. Men eftersom att Turkiet uppfyller kriterierna för den polariserade 

pluralismen har vi valt att lägga Turkiet den kategorin. Exempel på kriterier som visar detta 

är att Turkiet som Frankrike har en politisk påverkan i sina medier.  

 

8. Tidigare forskning 

8.1. Vid nyhetsdesken 

I detta avsnitt presenterar vi Bengt Johanssons forskning om nyhetsvärdering och 

nyhetsurval. Han är docent i journalistik och masskommunikation med inriktning på politik, 

lokal opinionsbildning och mediebevakning. 

Johansson presenterar nyhetsvärdering som en karakterisering av en händelse för att den över 

huvud taget ska kunna bli en nyhet. Genom att förklara detta jämför han nyhetsvärdering med 

nyhetsurval. Då menar Johansson att nyhetsurval gäller andra faktorer än nyhetsvärderingen 

som påverkar framställandet av nyheter.  

Nyhetsvärdering har två fundamentala föreställningar som är viktiga i för journalistiskt 

nyhetsurval. 

Den första är publikens förfrågan om vad de vill ha, vilka nyheter de vill ta del av. Det kan 

ses som marknadsförande och baseras enbart på publikens efterfrågan. 

Den andra föreställningen är mer ideologiskt riktad och handlar om vilka nyheter man anser 

att publiken bör ta del av. Det inkluderar även nyheter som man inte vill att publiken ska få ta 

del av. Det kan tolkas som normativa föreställningar. 

Normativa föreställningar är främst synliga i lagstiftning och etiska regler där det bestäms om 

vad som får publiceras och inte (Johansson 2008: 7). 

 

Potentiella nyheter kan komma att sållas bort om det finns en risk att de skrämmer människor 

i onödan eller om de förstärker fördomar. Journalister kan också låta bli att visa material som 

de anser visa upp en oönskad idealbild.  

Författaren skriver att de medier som går runt på lösnummerförsäljning, så som 

kvällstidningar, har en större benägenhet att välja nyheter som attraherar publiken än 

prenumerantbaserade dagstidningar (Johansson 2008: 8). 
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8.2. Nyheter från gränsen 

Medieforskaren Ylva Brune har i sin avhandling “Nyheter från gränsen” redogjort för hur 

flyktingar porträtteras i nyhetsrapporteringen i dags- och kvällstidningar vilket är ytters 

relevant för vår undersökning. 

Det Brune menar med “gränsen” i avhandlingens titel är både Sveriges gränser som 

flyktingarna möter, men även den fiktiva muren mellan dem som benämns som “invandrare” 

och “svenskar”.  

Avhandlingen djupdyker i nyhetsjournalistiken och dess mönster gällande invandrar- och 

flyktingfrågor.  Brune har fördelat avhandlingen i tre delar med rubriceringarna “Flyktingar i 

tre genrer”, “Budbäraren avrättad” och “Fixeringen av invandraren”. 

Den första delen, “Flyktingar i tre genrer”, handlar om tre ämnesområden som konstruerades 

i nyheterna år 1993: flyktingar och flyktingpolitik, utvisningshot mot enskilda och brott som 

handlar om invandrare och flyktingar. 

 

Avhandlingens första parti är den som främst går i linje med vår uppsats. Brune använder 

material från 1976 för att kunna jämföra det med nyheterna år 1993. Undersökningarna pekar 

på att de nyheter som berör flyktingar och flyktingpolitik hade en stram och allvarlig 

nyhetskaraktär där myndigheter oftast var källorna till informationen. Brune beskriver även 

journalistiska drag i undersökningen. Exempelvis lyfter hon fram att flyktingarna skildrades 

som hot utifrån och som en fara för Sverige vilket exkluderade flyktingarnas egna hot som 

från början satt dem i en position som flyktingar. Här användes ordet flyktingström flitigt 

som en metafor för antalet människor som flydde, något Brune menar associerar flyktingarna 

till en naturkatastrof. 

 

Det finns en fast berättarstruktur i hur man porträtterar och berättar om enskilda 

utvisningsfall, skriver Brune. Hon använder sig av exemplet där hjälterollen ofta tilldelas en 

liten flicka istället för att ha en politisk kontext, exempelvis ett utelämnande av hennes 

föräldrar som kanske haft en politisk anledning och bakgrund till asylsökandet i Sverige. 

 

I resultaten syns alltså återkommande mönster som begränsade roller som dem det handlar 

om blir tilldelade i nyhetstexten, till exempel en liten flicka som målas upp som ett offer samt 

en myndighet som framställs som boven (Brune 2004: 76). 

I brottsrapporteringen presenterar Brune tre utmärkande saker. Det första är att mindre brott 

fick nyhetsvärde för att det hade begåtts av en flykting eller asylsökande. Det andra är att 
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beskrivandet av det utländska uppmålas som något otäckt. Det tredje är att det fanns en 

skillnad mellan rapporteringen om en svensk hade begått ett brott eller om en person med 

annan bakgrund hade gjort det. Motivet till att brottet hade begåtts söktes i brottslingens 

etniska och kulturella bakgrund – något som aldrig gjordes med infödda svenskar (Brune 

2004: 77). 

 

8.3 Invandring i medierna 

Jesper Strömbäck är professor i journalistik och har skrivit en rapport om hur svenska 

tidningar skrivit om indvandring i medierna mellan år 2010-2015. Denna rapport har  han 

skrivit tillsammans med Felicia Andersson och Evelina Nedlund, filosofie kandidater i 

journalistik.  

 

Rapporten fokuserar på tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen. Därefter har de fokuserat på två särskilda aspekter där den första aspekten handlar 

om i vilken utsträckning tidningarna skriver om olika typer av invandring. Den andra 

aspekten handlar om i vilken grad invandring målas upp som ett problem eller en tillgång för 

Sverige. Författarna har valt fyra frågor som besvara hur mycket det rapporteras om olika 

typer av invandring, i vilken utsträckning invandring gestaltas som problem respektive 

tillgång i Sverige och om tidningarna skiljer sig i hur de gestaltar invandringen.  

 

I rapportens resultat kan man läsa att den mest förekommande typen av invandring som 

tidningarna skriver om är flyktinginvandring. När det gäller hur invandringen har haft en 

påverkan på Sverige har författarna undersökt fem negativa och sex positiva gestaltningar. De 

negativa har som exempel gestaltats som om den försvagar Sverige ekonomiskt medan de 

positiva har gestaltas som den har berikat den svenska kulturen. 

Resultaten visar att de negativa gestaltningarna är vanligare än de positiva. 

 

Slutsatsen är att de negativa gestaltningarna generellt anses ha större nyhetsvärde och därför 

är allt vanligare i nyhetsflödet. Det är alltså fler nyheter som porträtterar invandringen med 

negativ ton mer än vad som är befogat enligt forskning och statistik (Strömbäck 2017: 5-6). 
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9. Metod och material  

I denna uppsats kommer vi att använda oss av diskursanalys för att få en djupgående 

förståelse för diskursen. Genom kritisk diskursanalys har vi valt att undersöka om artiklarna 

inkluderar eller exkluderar en viss typ av diskurs, vilka som får komma till tals, vilka som 

representeras i artiklarna, hur framträdande personer framställs samt vart textens fokus ligger. 

När man tillämpar en diskursanalytisk metod gäller det att avgränsa materialet som ska 

studeras. Texterna måste läsas mycket noga ett flertal gånger då diskursanalysen betonar 

språkets betydelse och innehåll.  

För att kunna genomföra en analys i vår studie gäller det att titta på texten ur en viss aspekt 

för att kunna få svar på våra frågor. (Fairclough, u.å.: 204) 

 

9.1. Kritisk textanalys 

Diskursanalys är en typ av kritisk analys där forskaren inte väljer att peka ut kritiska fel utan 

forskaren skall istället ha historia och tidigare händelser i baktanke när denne skall analysera 

en text. Det är utifrån detta som forskaren kan se om en text som har skrivits med ett mål att 

vara neutral istället har blivit en produkt av mänsklig tolkning där tidigare historia kan ha 

spelat in (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017: 214-215).  

 

Inom kritisk textanalys kan man använda sig av olika frågor för att kunna vägleda sig fram i 

en text. De frågor som vi har valt att använda oss av i våran metod är:  

1. Problemet. Vad är det för problem som representeras i texten vi läser? Hur väljer man att 

representera problemet? Vem är detta ett problem för? 

2. Subjekt. Vilka aktörer representeras i texten? Vilka är “huvudkaraktärerna” i texten? Vilka 

namn visas? Vilka karaktärsdrag och motiv har dessa personer?  

3. Orsak. Hur är orsaken till problemet visat? Vad påstår texten att orsaken till problemet är?  

4. Lösning. Vad är lösningen på problemet enligt texten?  

5. Vilka är det som hörs i texten? Vilka röster eller perspektiv väljs att tas fram och vilka 

väljs att inte visas? (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017: 216-217). 

Genom detta kan man skapa en överblick av texten som därefter möjliggör det för analytikern 

att hantera frågor om bl.a konstruerade antaganden och premisser. Efter detta kan man 

granska om det finns tecken på att vissa saker i texten hör ihop och associeras till varandra i 

antingen negativ eller positiv benämning (Bergström & Boréus 2012: 495). 
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9.2. Urvalsmetod 

I denna uppsats utgår vi från tidningsartiklar på webben från Sverige, Frankrike och Turkiet. 

Vi har valt att undersöka ländernas största dagstidningar vilka är Dagens Nyheter i Sverige, 

Le Monde i Frankrike och Hürriyet i Turkiet. Valet av tidningar baserades på det faktum att 

de blir representativa för respektive lands nyhetsrapportering i och med att tidningarna har ett 

övertag i läsarantal. Just dessa tre länder är några av dem som blivit påverkade av 

Syrienkrisen genom att ha mottagit flyktingar eller ha intagit polariserade roller i situationen.  

Utifrån dessa dagstidningar har vi valt ut tolv artiklar, fyra per land. Vi har valt dessa tolv då 

de ger ett bra underlag för en jämförande och analytiskt arbete. Vi anser att antalet artiklar är 

tillräckligt då vi djupdyker och analyserar dessa noggrant genom kritisk textanalys. Längden 

på artiklarna har ett större omfång vilket också bidrar till en bättre genomförbar 

undersökning.  

 

I Retrievers mediearkiv använde vi oss av sökorden “flykt” och “Syrien” för att samla 

empiriskt material. Just dessa sökord valdes för att säkerställa att artiklarna handlar om 

flyktingsituationen med något som berör Syrien eller flyktingar från Syrien. För att 

möjliggöra undersökningen valde vi att ha en tidsram på en månad mellan datumen 2015-11-

01 till och med 2015-11-30. Då syftet med uppsatsen var att undersöka hur 

flyktingsituationen porträtterats under november månad år 2015 avgränsade vi 

Retrieversökningen för att hitta artiklar mellan datumen 2015-11-01 och 2015-11-30. 

Därefter valde vi respektive tidnings webbpublicerade artiklar och valde slutligen “Mest 

relevanta”.  

Den turkiska tidningen Hürriyet fanns inte i Retrievers sökmotor vilket gjorde att sökning 

efter artiklar fick göras från Hürriyets egna webbsida. Där användes samma sökord och 

avgränsning som i de andra ländernas Retrieversökningar.  

November 2015 är särskilt intressant eftersom det är månaden efter oktober då det var högst 

antal asylsökande i Sverige någonsin. Människor hade sökt sig till Frankrike och Turkiet 

också, särskilt under oktober och november. Flyktingsituationen var därför ett aktuellt ämne 

under just denna tidsperiod och därför låg det i vårt intresse att undersöka hur situationen 

framställdes i medierna. 

Då vi behärskar språken svenska, franska och turkiska kan vi läsa och förstå alla texter. 
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9.3. Avgränsning 

I de tre tidningarna har vi valt att avgränsa materialet till nyhetsartiklar.  

Vi valde att ta var tredje artikel uppifrån i urvalsprocessen i Retrievers mediearkiv där 

notiser, reportage och opinionsartiklar räknades som bortfall eftersom det inte var den 

artikeltyp vi skulle undersöka. De räknades som bortfall då omfattningen i en notis är för kort 

för en kritisk textanalys. Reportage är istället en miljöbeskrivande text med fokus på 

specifika personer och platser snarare än en objektiv skildring av en nyhetshändelse. 

Opinionsartiklar representerar nödvändigtvis inte det aktuella nyhetsflödet. Därav är 

nyhetsartiklar den mest kompatibla typen av text för denna studie.  

Endast artiklar publicerade på webben valdes för tidningarna Dagens Nyheter och Le Monde. 

Vi hade inte resurser för att läsa tryckta tidningsartiklar från alla tre dagstidningar. Därmed är 

studien baserad på webbartiklar. 

Genom att välja november 2015 som tidpunkt önskade vi att öka förekomsten av relevanta 

artiklar för undersökningen då det annars finns en risk för att materialet handlar om fel saker. 

Vi har valt att avstå från att analysera bilderna i artiklarna och istället fokusera på textens 

innehåll. Detta för att vi vill se på vilket sätt aktörer framställs och se vilka diskurser som tar 

plats i texten. 

 

9.4. Metodkritik 

Fyra artiklar per tidning och land kan anses vara för få då det inte ger en allmän bild av hur 

situationen såg ut i helhet. Däremot är vårt mål att analysera de fyra artiklarna grundligt och 

noggrant istället för att ytligt arbeta med ett större antal artiklar då Hallin och Mancinis tre 

modeller fungerade bättre att applicera vid ett djupare arbete. Vid en mer djupgående analys 

på ett färre antal artiklar kan vi få fram en mer detaljerad syn på hur de olika ländernas största 

dagstidningar väljer att rapportera kring de olika händelserna. (Eggeby & Söderberg, 1999). 

Den generella kritiken kvalitativa metoder kan stöta på är att de inte visa helheten. För att 

undvika detta hade en kvantitativ analys kunnat gjorts vid framtagandet av artiklarna. 

Däremot hade en kvantitativ analys gett ett resultat på vad de olika väljer att rapportera kring, 

därför fungerar den kvantitativa metod bättre då vi vill veta vad de väljer men även hur de 

väljer att rapportera kring ämnet, vilken vinkel de tar och var deras fokus ligger.  
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10. Analys och resultat 

10.1. Dagens Nyheter, Artikel 1 

“Parisdåden skärper oenighet om flyktingar” publicerad 17 november 2015. 

Beskrivning av artikel: 

Artikeln handlar om att parisdåden år 2015 har triggat många i väst som också blivit rädda för 

att ta emot syriska flyktingar. Över 20 delstater i USA vill inte ta emot syriska flyktingar,  

Europeiska Unionen har klubbat igenom beslutet att 160 000 flyktingar skulle fördelas mellan 

medlemsländerna under ett toppmöte tidigare det året – något som Ungern inte vill vara en 

del av.  

Tjeckien, Rumänien och Slovakien röstade emot kvotfördelningen men blev ändå överröstade 

av de andra medlemsländerna. Hela stämningen inom EU oroade UNHCR som vädjade till 

EU-länderna att inte neka flyktingar och att inte skylla på dem. 

 

Analys: 

För att återkoppla artikeln till Strömbäcks sex olika nyhetsfaktorer kan man se att texten är 

elitcentrerad då enbart politiker och människor från stora organisationer (UNHCR) får 

komma till tals, exempelvis Viktor Orban som säger att tvingade flyktingkvoter kommer att 

sprida terrorismen i Europa. Vidare i artikeln stöter vi på ännu en politiker, nämligen Marine 

Le Pen som genast vill stoppa intaget av alla nya  flyktingar för att hon misstänker att de alla 

kan vara jihadister. Det leder oss in på nyhetsfaktorn “hot och risker” eftersom flyktingarna, 

enligt politikerna som kommer till tals i artikeln, är något som kan vara ett hot och en risk för 

samhället. 

Nyheten passar bra in på nyhetsfaktorn “kontinuitet” då händelsen ingår i det redan 

existerande nyhetsflödet om Syrien och flyktingsituationen.  Slutligen är nyheten även 

matchande med punkten “institutionella agendor”. Detta för att artikeln berör stora 

samhällsfrågor i ett politiskt sammanhang. 

 

Genom att genomföra en kritisk textanalys kan vi besvara våra tidigare nämnda frågor om 

hur, vad och vem som framställs i artikeln. 

Det som presenteras som ett problem i artikeln är flyktingmottagandet mellan EU-länderna 

vilket blir ett problem för politikerna i berörda länder. Det kan vi se genom att läsa citat ur 

texten, exempelvis från Marie Le Pen, partiledare för det franska partiet Front National, som 

sade “...farhågorna för att det finns jihadister bland flyktingarna har besannats” men även 



 19 

Bobby Jindal, republikansk guvernör i Louisiana, som uttalade sig om flyktingmottagandet i 

delstaten genom en tweet i det sociala mediet Twitter där han skrev att han skulle förhindra 

placeringen av syriska flyktingar i Louisiana genom en verkställande order som han givit till 

alla myndigheter i delstaten. 

 

De representerade aktörerna i artikeln är främst politikerna Marie Le Pen, Viktor Orban och 

Bobby Jindal utan någon specifik som tar platsen som huvudkaraktär i texten.  

De enda namnen som framkommer förutom ovannämnda politiker är Geert Wilders som är 

en nederländsk politiker som nämns i sammanhanget där han twittrat om att man borde 

stänga gränserna för flyktingar och UNHCRs talesperson Melissa Fleming som uttryckte oro 

för hur vissa länder reagerade under det hon benämnde som flyktingkrisen och angående 

språkbruket hos många som demoniserar flyktingarna.  

 

Hela orsaken till problemet visas som terrordådet som hade tagit plats i Paris samma år. 

Bland annat Polens regering antydde att deras rädsla för terrorism ledde till att de inte 

accepterade flyktingkvoten som de blev tilldelade. 

Lösningen på detta presenteras som en fördelningsplan mellan EU-länderna, något som alla 

länder är långt ifrån överens om. 

De som hörs i texten är endast politiker och talespersonen för organisationen UNHCR. 

Flyktingarna själva visas inte och tas inte fram i texten. 

 

 

10.2. Dagens Nyheter, Artikel 2 

“Alla evakueringsboenden är fullbelagda” publicerad 18 november 2015. 

Beskrivning av artikeln: 

Antalet asylsökande har inte minskat, detta trots införda gränskontroller sedan den 12 

november 2015. Siffran ligger på ungefär 450 asylsökande per dag i Stockholm då 

Migrationsverket slagit ihop asylsökande i Malmö och Stockholm för att fördela 

arbetsbördan. 

I artikeln får vi läsa om familjen Al-Aswad-Horani som tagit sig från Damaskus i Syrien till 

ett evakueringsboende i Sundbyberg. Modern i familjen beskriver resan som svår men 

problemfri vid gränskontrollerna. Totalt är det 900 volontärer som engagerar sig men jobbet 

tar aldrig slut. Gästerna på boendet stannar mellan tre till fem dagar, sedan kommer det nya. 
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Analys: 

De utmärkande nyhetsfaktorerna i denna artikel är främst kontinuitet. Artikeln berör en nyhet 

som är en del av nyhetsflödet under den tiden. Närhet är ännu en faktor. Familjen Al-Aswad-

Horani är från Damaskus men nyheten handlar om asylsökande i Stockholm. Närheten är 

därav både geografisk och tidsmässig vilket ökar nyhetsvärdet. Man kan också se en 

institutionell agenda eftersom artikeln handlar om politiska frågor där myndigheter som 

Migrationsverket är inblandade.  

 

Att alla evakueringsboenden i länet är fullbelagda är det som representeras som ett problem i 

texten. Totalt är det 1000 platser som finns till förfogande och antalet asylsökande är många 

fler. Detta är ett problem för dem som är i behov av evakueringsboenden. 

Aktörerna som presenteras i texten är Margareta Forsberg Widlund som är pensionerad lärare 

som arbetar på boendet i Sundbyberg, Magnus Ehntorp som är präst i Svenska kyrkan och 

arbetsledare på boendet. Familjen Al-Aswad-Horani får komma till tals i artikeln. 

Mormodern Zakiea Badawi och modern Rubi får ta plats i texten. Det är även dem som blir 

textens huvudkaraktärer. Deras motiv är och har varit att komma till Sverige för trygghet. 

 

Orsaken till problemet beskrivs som ett stort antal asylsökande och fulla evakueringsboenden, 

alltså en för stor efterfrågan i jämförelse med utbudet. Artikeln presenterar inte någon lösning 

på problemet. 

 

Familjen Al-Aswad-Horani är de som hörs mest i artikeln. Perspektivet blir alltså ur en 

flyktings ögon då de får utrymme att berätta om deras väg till Sverige och vilka hinder de 

stötte på, på vägen hit. Margareta och Magnus som jobbar på boendet får som sagt också 

kommentera situationen.  

 

10.3. Dagens Nyheter, Artikel 3 

“FN vill stödja Syriens ‘fickor av fred’ ” publicerad 19 november 2015. 

Beskrivning av artikeln: 

Syriens inbördeskrig har lett till en kris som växt från regional till internationell nivå. 

Artikeln handlar om att alla syriska flyktingar inte kommer att återvända till Syrien när alla 

vapen har tystnat. Efter terrordåd som Islamiska staten, en aktör i Syrien, har tagit ansvar för 

är det dags att komma på en fredlig lösning i Syrien, säger Gustavo Gonzalez som är 

Syriensamordnare för FN:s utvecklingsorgan UNDP. 
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Då världssamfundet ska ge mindre än hälften av summan på 7,4 miljarder dollar som FN bett 

om hoppas Gonzalez att givarkonferensen om Syrienkrisen i London ska generera pengarna 

som behövs.  

Insikten om att den femåriga konflikten inte längre är en humanitär kris, snarare en utdragen 

kris, är nu här. Därför vill FN nu samarbeta med något lokalstyre och se var det finns fickor 

av fred och stabilitet i Syrien. Genom att erbjuda syrierna att kunna stanna i Syrien tycker 

Gustavo Gonzalez att de gör något åt flyktingkrisen. 

Med vetskapen om att Syriens grannländer är utmattade på grund av att de tagit emot dubbelt 

så många flyktingar som Europa vill flyktingar hellre ta sig direkt till Europa. 

 

Analys: 

Likt de andra artiklarna har även denna artikel nyhetsfaktorn kontinuitet då den är skriven i 

en tid där flyktingsituationen och Syrienkrisen var mycket aktuell. Då den berör sådana 

politiska områden och frågor finns det också en institutionell agenda med elitcentrering då 

det är Syriensamordnaren på FN:s utvecklingsorgan som för talan i artikeln – någon som 

människor lyssnar på.  

På ett sätt kan man säga att hot och risk är en aktuell nyhetsfaktor i artikeln då man inte vet 

vad som kommer att ske om man inte åtgärdar problemet eftersom den rådande situationen 

inte är stabil. 

 

I enlighet med den kritiska textanalysen kan vi se att problemet i texten presenteras som att 

Syrienkrisen nu är en internationell kris eftersom konsekvenserna har påverkat omvärlden i 

form av flyktingsituationen. Det presenteras inte som ett problem för flyktingarna i sig, utan 

snarare som ett problem för EU-länderna som ska ta emot flyktingar. Då presenteras 

problemet som en form av fördelningsproblematik . 

 

Aktören som framträder i artikeln är Gustavo Gonzalez som arbetar för FN:s 

utvecklingsorgan UNDP och han framställs också som textens huvudkaraktär. Hans motiv är 

att hitta fredliga personer och platser i Syrien för att kunna få syrierna att stanna i landet 

istället för att fly. 

Orsaken till problemet påstås vara det som beskrivs som flyktingströmmen som är en 

konsekvens av inbördeskriget i Syrien som nu är ett problem på internationell nivå, något 

som skakar om de europeiska länderna det året.  
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Lösningen på detta beskrivs som att hitta tryggheten i kaoset, alltså att förhandla fram fred i 

Syrien så att människorna inte behöver ta sig över landsgränserna för att hitta trygghet.  

De som hörs i artikeln är Gustavo Gonzalez genom hela texten. Därför syns bara ett 

perspektiv sett ur FN:s UNDP-ögon. 

 

10.4. Dagens Nyheter, artikel 4 

“Väljarna vänder i flyktingfrågan” publicerad 7 november 2015. 

Beskrivning av artikeln: 

Ungefär 9000 asylsökande kommer till Sverige per vecka då kriget i Syrien och Islamiska 

statens agerande fått människor på flykt. Förutom det är även afghaner i Iran som har en svår 

politisk situation, Turkiets höga arbetslöshet och överfulla flyktingläger faktorer som 

påverkat ökningen av människor som flyr till Europa.  

I oktober hade andelen människor som var emot mottagandet av flyktingar ökat med 12 

procent till 42 procent i Sverige sedan opinionsmätningarna i september som då låg på 30 

procent.  

David Ahlin, opinionschef på Ipsos, förklarar tre orsaker till förändringarna i 

flyktingopinionen.En av dessa är händelseutvecklingen där antalet asylsökande ökade med 

dubbla siffror från augusti till september och sedan ytterligare en ökning under oktober då 

antalet låg på 39 181 asylsökande. 

 

Analys: 

Kontinuiteten är en relevant nyhetsfaktor i detta fall då det är en del av en ständigt 

uppdaterande nyhetssituation. Närhet är ännu en faktor som framträder både geografiskt och 

tidsmässigt eftersom siffrorna handlar om antalet asylsökande som kommer till Sverige – 

något som påverkar svenskarna och Sveriges politik. Elitcentrering är i centrum då det är 

David Ahlin från Ipsos (ett etablerat marknadsundersökningsföretag) som får komma till tals 

under hela artikelns gång. Även denna artikel har en institutionell agenda då den behandlar 

flyktingpolitik. 

 

Problemet i artikeln framställs som en förändrad attityd till flyktingmottagandet då 

procentenheterna har ökat bland de som ställer sig negativa till att ta emot fler flyktingar i 

Sverige. Problemet presenteras som något besvärligt för Sveriges medborgare. 
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Den person som representeras som textens aktör är David Ahlin från Ipsos som i artikeln 

presenterar siffror och hypoteser om opinionsskiftet i frågan om flyktingmottagande. 

Orsaken till problemet presenteras som det ökade antalet asylsökande i Sverige och EU 

Ingen lösning på problemet kommer fram i artikeln och texten är skriven ur ett informativt 

perspektiv. 

 

10.5. Le Monde, Artikel 1 

“Crise migratoire : un accord minimal entre l’UE et la Turquie”  

Svenska: “Flyktingkris, en överenskommelse mellan EU och Turkiet” 

publicerad 30 november 2015. 

Beskrivning av artikeln: 

Överenskommelse mellan EU och Turkiet. Européer kommer att ge Turkiet 3 miljard med 

syftet att de skall hjälpa flyktingar. En överenskommelsen mellan Europa och Turkiet skrevs 

under den 29 november (2015) i Bryssel. Avtalet är ett försök från Europa att lösa 

flyktingkrisen och man menar att detta avtal kommer att gå till historien då EU och Turkiet 

inte har haft denna typen av samarbete tidigare. 

Planen är att EU kommer att ge 3 miljarder euro i ekonomisk stöd till Turkiet för att de skall 

ta hand om de 2.2 miljoner Syriska flyktingarna boende i landet. Problemet med denna 

betalning är hur den skall finansieras. Det finns länder inom EU som exempelvis Frankrike 

som inte är helt övertygade om att lösningen är att ge Turkiet 3 miljarder euro. Man talar 

även om att låta Turkiet få EU visum till Turkiska medborgare, men detta endast om de följer 

de riktlinjer som EU bett de följa. I artikeln talar den turkiska ministern Ahmet Davutoglu om 

att om några år kommer EU medlemskap inte längre vara en dröm utan en verklighet. Men 

som tidigare nämnt är det många länder som inte ser ett EU samarbete med Turkiet som 

något positivt. Den grekiska premiärministern Alexis Tsipras twittrade ut i ironi att de 

grekiska piloterna tyvärr inte är som de turkiska piloterna var mot ryssarna gällande att 

turkarna ofta är inne på grekiskt luftrum. Han syftar då på händelsen när Turkiska piloter sköt 

ner ett ryskt plan som kommit in på turkiskt luftrum en månad innan. 

 

Analys  

Problemet som presenteras i texten är till en början flyktingkrisen men den övergår väldigt 

snabbt till att bli att många EU länder inte accepterar Turkiet som samarbetspartner till EU. 

Det syns att detta är ett problem genom att man väljer att ha med citat från stora politiker från 

olika EU länder som yttrar sig kring Turkiet. Om vi exempelvis tittar på det citatet som den 
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grekiska premiärministern nämnde kan vi då se att skribenten har valt att lägga in ett citat 

från plattformen Twitter när denne skall beskriva Greklands relation till Turkiet. 

 

Huvudkaraktärerna i texten är den turkiske premiärministern Ahmet Davutoglu, som har en 

positiv inställning till det nya samarbetet. Han garanterar att Turkiet kommer att upprätthålla 

sin del av avtalet. Sedan har vi den grekiska premiärministern Alexis Tsipras som uttalar sig 

negativt kring Turkiet. Därefter nämns den franska presidenten Francois Hollande. Han hade 

tackat nej till att delta i mötet, men det nämns att det var på grund av schemaproblem som 

detta hade skett. Sedan har vi den tyske politikern Angela Merkel som har försökt få 

överenskommelsen att gå igenom och även försökt få andra EU länder att gå med på att låta 

flyktingarna gå via Turkiet. Om man kollar närmare går det att utmärka att alla karaktärer 

som nämns i artikeln är elitpersoner som politiker, vilket tyder på att artikel väljer att 

fokusera på eliter till skillnad från mer okända människor. 

  

Eftersom att problemet inte är helt klart då det går från flyktingkris till EU samarbetsproblem 

är det svårt att märka ut en specifik orsak. Men många gånger i texten är det ländernas 

förtroendebrist gentemot Turkiet som orsakar många problem. Då det är en stor politisk fråga 

som diskuteras gällande väldigt mycket pengar och avtalet kan innebära en stor förändring 

gällande EUs relation till Turkiet är det förståeligt att Le Monde väljer att fokusera på denna 

nyhet. 

 

Orsaken till problemet är enligt artikeln att de resterande länderna inte litar på Turkiet och på 

att de kommer att fullfölja villkoren som de har gått med på. Det EU vill göra är att ge 

Turkiet 3 biljoner euro för att de ska hjälpa alla syriska flyktingar som är i landet då 

majoriteten av alla flyktingar kommer till Europa via Turkiet. Detta anses som en avvikelse 

då ett sådant samarbete mellan Turkiet och EU aldrig tidigare skett. 

  

Då artikeln fokuserar på olika problem anser den också att det finns olika lösningar. Till en 

början är lösningen på flyktingkrisen i EU avtalet som skall skrivas med Turkiet. Men längre 

ner i artikeln anses inte detta längre vara lösningen då man talat med elitpersoner från olika 

EU länder. 
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10.6. Le Monde, Artikel 2 

”Terrorisme, réfugiés, climat.. Hollande et Merkel cherchent un front commun”  

Svenska: “Terrorism, flyktingar, klimat.. Hollande och Merkel söker en gemensam 

front” publicerad 25 november 2015. 

Beskrivning av artikeln: 

Artikeln handlar om att Frankrike och Tyskland försöker att samarbeta för att lösa den kris 

som pågår i Europa enligt artikeln. Det var den franske presidenten Francois Hollande och 

tyska politikern Angela Merkel som över en middag den 25 november (2015) försökte gå 

ihop i hopp om att stoppa terrorismen och lösa den pågående flyktingkrisen. Artikeln nämner 

även hur dåvarande franske premiärministern Manuel Valls under ett möte med europeiska 

pressen nämnt att ”EU måste säga nej till flyktingar då det inte längre är möjligt att ta emot 

fler”. Tyskland vill förhandla med Turkiet i hopp om att flyktingar som kommer via Turkiet 

ska få komma lagligt istället för att ta andra vägar som att betala smugglare. Det nämns att 

Sverige, Tyskland och Österrike har tagit emot sin maximumgräns av flyktingar. Den tyska 

försvarsministern Ursula von der Leyen har bekräftat att de kommer skicka 650 soldater för 

att kämpa mot jihadister i Mali i Afrika. Artikeln berättar att detta är ett sätt för Tyskland att 

”mjuka” upp Frankrike i och med det nyfunna samarbetet. Tysklands vice kansler, 

socialdemokratiska ledare och ekonomiminister Sigmar Gabriel och den dåvarande franska 

motsvarigheten Emmanuel Macron föreslog att man skulle ge tio biljoner euro under tre års 

tid för att bekämpa terrorismen. 

  

Analys: 

Grundproblemet i artikeln är flyktingkrisen och terrorismen som pågår. För att lösa problemet 

har de stora politiska ledarna Angela Merkel och Francois Hollande gått ihop för att 

samarbeta. Men där uppstår problem nummer två enligt artikeln. Det problemet är att 

Frankrike och Tyskland inte är överens på alla punkter i och med samarbetet. Problemet som 

sker är gällande länderna Tyskland och Frankrike som då är Le Mondes hemland. Detta gör 

att nyheter ligger väldigt nära tidningen och dess läsare. Det är en händelse som både 

geografiskt och kulturellt ligger nära. 

 

Aktörerna som presenteras i texten är stora politiker allihop vilket även här visar att det är 

elitcentrering på nyheten. Skribenten har plockat ut citat från personer med väldigt mycket 

makt i de två länderna som nämns. Personerna som framkommer i artikeln är till och börja 

med huvudkaraktärerna Francois Hollande och Angela Merkel som försöker få ihop det 
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samarbete som skall ske. Därefter nämns även den dåvarande franske premiärministern 

Manuel Valls som uttalar sig om hur EU måste säga nej gällande mottagandet av flyktingar. 

Vi har även den tyska försvarsministern Ursula von der Leyen som kommer till tals när hon 

bekräftar informationen gällande Tysklands plan att skicka soldater till Mali i Afrika för att 

kriga mot jihadister där. Sedan nämns även Tyska politikern Sigmar Gabriel och franske 

politikern Emmanuel Macron och deras ide om att skicka tio biljoner euro med målet att 

bekämpa terrorismen och hjälpa flyktingarna. 

 

Orsaken till problemet är all den terrorism som pågår samt flyktingkrisen som är i Europa 

som ett resultat av terrorismen. Därefter nämns orsaken till det andra problemet att Frankrike 

och Tyskland inte är helt överens om alla punkter gällande lösningen på problemen. Tyskland 

ser exempelvis ett samarbete med Turkiet som en bra ide medans Frankrike inte håller med 

på den punkten. 

  

Lösningen på problemen är enligt artikeln ett samarbete mellan de två länderna. Det är av 

denna anledning som de politiska ledarna Francois Hollande och Angela Merkel har valt att 

ha denna middag ihop om att komma överens om en lösning på de problem som sker i 

Europa.  

  

10.7. Le Monde, Artikel 3 

”L’europé cherche à fermer la route des migrants d’Afrique et de Turquie” 

Svenska: “Europa försöker stänga vägarna för flyktingarna från Afrika och Turkiet.”  

publicerad 12 november 2015. 

Beskrivning av artikeln: 

Det hölls ett möte mellan de afrikanska ledarna och de europeiska ledarna angående 

migration då de Afrikanska ledarna tycker att EU har en dubbelstandard attityd gällande 

flyktingar. De menar att EU hjälper flyktingar kommande från Syrien men att de inte lägger 

lika stort engagemang gällande de afrikanska flyktingarna. EU har accepterat att dubbla 

antalet visum till Afrikanska studenter och forskare. Artikeln berättar att det den 12 november 

skall hållas ett möte inom EU gällande lösningar på flyktingsituationen i Europa. Högsta 

prioritet på mötet är den pågående överenskommelsen som EU har med Turkiet gällande 

flyktingsituationen och Turkiets roll kring den. Turkiet har bett som ekonomist stöd på 3 

biljoner euro för att hjälpa flyktingarna i landet. Artikeln nämner även att inrikesministern 

Anders Yngeman säger att Sverige har i hopp om att få kontroll på antalet flyktingar som 
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kommer in i landet tagit kontroll över sina gränser. Sverige förväntas få in mer än 190 000 

flyktingar år 2015. Även Slovenien har börjat säkra sina gränser genom att sätta in ”tekniska 

hinder”. 

 

Analys:  

Problemet i artikeln är till en början att de afrikanska ledarna känner att EU inte har gett de 

det stöd de afrikanska flyktingarna behöver till skillnad från vad de gjort för de syriska 

flyktingarna. Därefter är det centrala problemet flyktingsituationen i Europa och de olika 

europeiska länderna skall handskas med de. De länder som nämns är länder som Frankrike, 

Sverige och Tyskland som geografiskt sätt står Frankrike och tidningen Le Monde väldigt 

nära. 

 

De som nämns i denna artikel är huvudsakligen elitpersoner i form av politiker med stor 

makt. Det är personer som nämns är EU kommissionen ordförande Jean-Claude Juncker och 

den Tyska politikern Angela Merkel. De vill att resterande EU medlemmar skall gå med på 

beslutat att ge Turkiet det ekonomiska stödet de behöver för att hjälpa de syriska 

flyktingarna. Därefter nämns det kort om hur 18 flyktingar drunknat i sin flykt till Grekland. 

Den informationen stärks med ett citat från den turkiska guvernören Hamza Erkal där han 

berättar om hur 18 av de 27 passagerarna som fanns på båten drunknat på vägen. Anders 

Ygeman den svenske inrikesministern nämns med ett citat, där han uttalar sig kring 

flyktingsituationen i Sverige och om hur Sverige skall ha mer kontroll på sina gränser. 

  

Orsaken till problem är att de olika EU länderna har olika åtgärder i hopp om att lösa 

flyktingsituationen som pågår i EU. EU kommissionens ordförande vill sluta avtal med 

Turkiet för att ge ekonomiskt stöd vilket är en av orsakerna till att vissa av EU länderna inte 

kan komma överens. Denna nyhet är en nyhet som har stor kontinuitet i Le Mondes 

nyhetsflöde då många av artiklarna som skrivit under denna period väljer att ta upp ämnet. 

  

Lösningen på problemen är olika beroende på vem som frågas. Väljer man att fokusera på de 

Afrikanska ledarnas problem är lösningen att EU skall ge de ett större ekonomiskt stöd. 

Lägger man fokus på EU kommissionens problem är lösningen det kommande samarbetet 

mellan Turkiet och EU. Sedan har vi Sverige och Sloveniens problem som är att de har ett 

överflöd av flyktingar som kommer in i landet. Detta skall de lösa genom att ha bättre 
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gränskontroller. 

 

10.8. Le Monde, Artikel 4 

“Turquie: Washington « très préoccupé » par les « pressions » sur les médias”  

Svenska: “Turkiet: Washington “väldigt oroad” av “pressen” på media.” publicerad 2 

november 2015. 

Beskrivning av artikeln: 

Det turkiska partiet AKP har gått med seger i det turkiska valet och dåvarande president 

Barack Obamas talesman Josh Earnest uttrycker sin oro gentemot hur den turkiska regeringen 

har pressat och skrämt journalisterna under kampanjen. Denna kritik har tidigare framförts av 

OSSE. De menar att våld har hindrat kandidaterna att kandidera helt fritt. Med högsta fokus 

på kurderna boende i Turkiet. Tidigare i veckan hade turkiska poliser arresterar två 

journalister på tidningen Nokta. Anledningen till detta var att Nokta hade efter AKP segern 

skrivit ”början på inbördeskrig i Turkiet” i tidningen. Före detta franska presidenten Francois 

Hollande talade med den Turkiska ledaren Recep Tayyip Erdogan angående hur de ska 

hantera flyktingsituationen i Syrien. EU vill att Turkiet skall välkomna fler flyktingar som 

kommer via gränsen och i utbyte få mer resurser till att göra detta. 

Analys: 

Problemet som representeras är hur det Turkiska valet har gått till. Olika politiker menar att 

valet gått till på så sätt att de turkiska medierna har skrämts till att arbeta på ett sätt som 

gynnat AKP. De har skrämt och pressat journalister under kampanjens gång och de nämner 

även arresteringen av två journalister för Nokta som exempel. 

 

Huvudkaraktärerna i texten är elitpersoner inom politiken. Dåvarande amerikanska 

presidenten Barack Obamas talesman Josh Earnest förklara hur de är bekymrade kring hur 

det Turkiska valet har gått till. Därefter nämns även den Turkiska ledaren Recep Tayyip 

Erdogan och den dåvarande franska ledaren Francois Hollandes försök till att lösa 

flyktingsituationen i Syrien. Tysklands regerings talesman Steffen Seibert kommer även till 

tals då han hyllar det samarbete som skall komma mellan Turkiet och EU. 

Orsaken till problemet enligt artikeln är Turkiets sätt att hantera omröstningen. I artikeln 

menar man att pressen på journalisterna inte utförts på rätt sätt under valets gång. Nyheterna 
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som tas upp i artikeln är nyheter med stor kontinuitet i Le Monde. Le Monde rapporterar ofta 

under denna period om Turkiet och EUs relation till Turkiet. 

 

Lösningen på problemet enligt artikeln är att Turkiet måste ta tills sig av EUs riktlinjer och 

inte pressa och skrämma journalister. Då man även vill lösa flyktingproblemet tror EU 

kommissionen att det nya samarbetet med Turkiet kommer att vara lösningen.  

 

10.9. Hürriyet, Artikel 1 

”Başbakan Davutoğlu AB zirvesinde konuştu: Ankara’dan açık bir mesaj vermek 

istiyorum” 

Svenska: “premiärminister Davutoglu talade under EU mötet: Jag vill ge ett tydligt 

meddelande från Ankara”  publicerad 29 november 2015. 

Beskrivning av artikeln: 

Turkiet och EU har gått in i ett samarbete med målet att hjälpa de syriska flyktingarna som 

kommer via Turkiet. Premiärministern Ahmet Davutoglu nämner att det är en historisk dag 

för Turkiet och EUs relation och att han vill tacka EU ledarna för början på något nytt. EU 

rådets ordförande Donald Tusk nämner att EU kommer att fortsätta försöka hjälpa flyktingar 

både inom regionen och Turkiet. Flera citat från Ahmet Davutoglus tal finns med som 

exempelvis ”Vi kommer inte bara tala om immigration utan även om ett förenat Europa.”. De 

slutgiltiga avtalet mellan EU och Turkiet som färdigställts kommer att släppas. I avtalet finns 

även punkten om att turkiska medborgare skall få fritt visum att resa inom Europa. Men detta 

endas om Turkiet håller sitt löfte kring flyktingfrågorna. Flera EU-frågor togs upp som 

exempelvis avskaffande av vetorätten. I överenskommelsen nämns det även att EU kommer 

att ge tre miljarder euro till Turkiet för att de ska få resurser att hjälpa flyktingarna. 

Säkerhetspolitiken Federica Mogher, uttalar sig kring avtalet och berättar att båda parterna 

behöver varandra och hur viktigt det är att lösa problemen i Syrien. 

 

Analys: 

Problemet i artikeln är flyktingsituationen som pågår. Detta ämne har närhet till Turkiet då 

det är i Turkiets huvudstad Ankara som flyktingarna skall ta sig till. Därefter skall Turkiet på 

EUs order ta hand om flyktingarna. 
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Aktörerna som nämns i artikeln är elitcentrerade politiker.  Säkerhetspolitiken Federica 

Mogher uttalar sig gällande samarbetet ”EU och Turkiet möter samma problem, båda sidorna 

behöver varandra”. Turkiska premiärministern Ahmet Davutoglu  förklarar att det är en 

historisk dag för Turkiet då detta är en början på en ny relation mellan Turkiet och EU. EU 

rådets ordförande Donald Tusk kommer till tals då han förklarar att Turkiet inte kan lösa 

flyktingsituationen på egen hand utan EU måste hjälpa till. Därefter nämns Tyska politikern 

Angela Merkel då hon berättar att Turkiet är ett av de viktigaste faktorerna för att kunna lösa 

den illegala och legala flyktingsituationen. 

  

Orsaken till problemet har varit att Turkiet inte har fått de samarbetet och de resurserna de 

hade behövt för att kunna ta hand om alla flyktingar som kommer via Turkiet. Lösningen på 

problemet blir då det samarbete som görs nu mellan EU och Turkiet där Turkiet även 

kommer att få tre miljarder euro för att hjälpa flyktingarna.  

 

10.10. Hürriyet, Artikel 2 

”2015 Küresel Terör İndeksi yayınlandı: En kanlı örgüt Boko Haram”  

Svenska: “Global Terrorism Database publicerade 2015: Den blodigaste organisationen är 

Boko Haram” publicerad 17 november 2015. 

Beskrivning av artikeln:  

Enligt en rapport från Australienska Institute for Economics and Peace (IEP) föll 32 658 

personer offer för terrorism år 2014. Under 2013 var det 18 111 personer som blev offer för 

terrorism. Enligt University of Marylands Global Terrorism Database är det några punkter 

som är viktiga punkter. En av punkterna var att 51 procent av alla terroristattacker som 

gjordes i världen var av terrorgruppen Boko Haram. Det står även att nigeriska terrorist 

orsakade dödsfall är de högsta detta år då de gått upp med 300 procent. VDn på IEP, Steve 

Killelea förklarar att den stora ökningen på terrordåd är ett resultat av att terrorism har blivit 

mer globalt och spridit sig runt världen. 

  

Problemet enligt artikeln är att terrordåd har blivit ett stort problem världen över och fler liv 

tas i följd av terrorism. Nyheten visar på hot och risker för samhället då terrorism har blivit 

ett globalt problem. 
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De aktörerna som presenteras är endast en och det är VDn för IED. Han förklarar hur det 

kommer sig att terrorism sker oftare nu än tidigare. Han är inte helt känd för publiken vilket 

visar att skribenten inte gör någon elitcentrering i sitt urval av karaktärer. 

 

Orsaken till dessa problem är terrorism och hur globalt terrorismen har blivit. Frågan gällande 

terrorism är en fråga som tar stor plats i politiska sammanhang då det ligger väldigt nära i 

tiden. Det bara var fyra dagar tidigare som terrordådet i Paris hade skett och mycket av 

publiceringen kring dessa dagar tenderar att fokusera på detta. 

 

10.11. Hürriyet, Artikel 3 

”Roth: Türkiye bu kadar mülteciyle nasıl baş etsin” 

Svenska: “Roth: Hur ska Turkiet hantera så mycket flyktingar”   

publicerad 17 november 2015. 

Beskrivning av artikeln : 

Vice ordförande för tyska Bundestag, Claudia Roth kritiserar samarbetet mellan EU och 

Turkiet. Hon förstår inte hur Turkiet ska kunna klara av att lösa flyktingkrisen med tanke på 

att landet redan har ett högt antal flyktingar. Hon är rädd att det pågående kriget i Syrien 

kommer att resultera i att flera kommer att komma och Turkiet kommer inte kunna ta emot 

alla. Roth undrar hur flyktingarna ska kunna integreras in i det turkiska samhället. Nu under 

sista tiden när Turkiet har haft problem med yttrandefrihet inom landet och har censurerat 

medier har Roth blivit chockad. ”Utan yttrandefrihet finns inte demokrati, som man behöver 

vatten och bröd behöver man kunna yttra sina åsikter.” Hon menar att de civila inte har lika 

mycket rättigheter längre. Hon nämner att alla vet detta i EU, det skrivs om det i rapporterna 

men ingen av de rapporterna har kommit ut för allmänheten. 

 

Analys: 

Problemet är enligt artikeln att Turkiet inte kommer kunna ta emot fler flyktingar som EU 

förväntar sig att de ska göra. Roth kritiserar samarbetet mellan EU och Turkiet och säger att 

detta är något som Turkiet inte kommer kunna göra på egen hand med tanke på hur det ser ut 

i landet i dagsläget. Händelsen handlar om Claudia Roths syn på Turkiet vilket är landet 

Hürriyet publiceras i, därav är denna nyhet en nyhet som står publiken väldigt nära. 
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Huvudaktören i artikeln är Claudia Roth då hela artikeln är byggd på citat från henne. Hon är 

en elit inom politiken vilket leder till att hon även är känd för publiken. Hon yttrar sig kring 

flyktingsituationen och EUs plan att samarbeta med Turkiet kring ämnet. 

 

Orsaken till problemet är att Turkiet inte är kapabla till att ta hand om flyktingarna enligt 

Roth. Hon säger att Turkiet är ett land som saknar stor del yttrandefrihet och det finns inte 

mycket demokrati i landet. De rösterna som hörs i texten är enbart Claudia Roths, hon 

nämner flyktingarna men fokus ligger på henne åsikter kring Turkiet. 

 

 10.12. Hürriyet, Artikel 4 

”Merkel’den tebrik telefonu”  

Svenska: “Merkel gratulerade via telefon” 

publicerad 2 november 2015. 

Beskrivning av artikeln: 

Den tyska premiärministern Angela Merkel ringde upp den Turkiska premiärministern Ahmet 

Davutoglu och gratulerade honom för AKPs vinst i senaste valet. Davutoglu hade tackat 

Angela Merkel för gratulationerna. Under samtalet talade de om sin syn på situationen i 

Syrien, kampen mot IS och flyktingkrisen. 

 

Analys: 

Då händelsen handlar om den turkiska premiärministern ligger nyheten väldigt nära publiken. 

Artikeln publicerades bara någon dag efter AKPs vinst i valet vilket gör att det även ligger 

tidsmässigt nära. Problemet som nämns är situationen i Syrien, kampen mot IS och 

flyktingkrisen. Det nämns hur problemen skall lösas men enligt texten har aktörerna 

diskuterat detta emellan varandra. 

  

Aktörerna som presenteras i artikeln är den Tyska premiärministern Angela Merkel och den 

Turkiska premiärministern Ahmet Davutoglu. De är båda eliter inom sina områden och 

politiker med stor makt.  

 

De Turkiska artiklarnas huvudfokus låg alltid på Turkiet och vad politiska ledare säger om 

Turkiet. Huvudnyheten var EUs överenskommelse mellan Turkiet och EU med målet att lösa 

flyktingkrisen. De franska och turkiska medierna fokuserade på denna nyhet dock med olika 

vinklar. Frankrike valde att lyfta det negativa med överenskommelsen genom att citera 
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politiska ledare som talat negativt kring samarbetet. Turkiet lyfte istället det positiva i 

samarbetet. Då överenskommelsen låg “nära” i både tid och geografiskt tog det ämnet stor 

plats i medierna. Båda länderna använde sig av “kontinuitet” då de ofta följde upp tidigare 

nyheter.  

 

De franska artiklarna använde sig ofta av citat från den dåvarande presidenten Francois 

Hollande vilket kan tolkas som ett försök att höja nyhetsvärdet för befolkningen genom att 

återkoppla ämnet till något som är geografiskt och kulturellt nära.  

 

För att sammanfatta artikelanalyserna kan vi se att en av fyra svenska artiklar lät flyktingens 

perspektiv leda läsaren genom texten. Utöver just den artikeln var de svenska texterna mycket 

elitcentrerade och något som märktes var att texterna återkom till Stockholm, svensk politik 

eller kulturell närhet i form av att flyktingarna skulle utgöra ett hot mot EU-länderna.  

 

10.13. Analys enligt de tre modellerna 

Enligt Hallin och Mancini tillhör Sverige den demokratiskt-korporativistiska modellen. Detta 

är synligt då det inte råder censur i landet. Tecken på detta kan återfinnas i texterna, bland 

annat genom att civila befolkningen kan bilda en opinion mot regeringen och myndigheter 

helt öppet. I analysen kan vi se artikel fyra från Dagens Nyheter som ett exempel på detta. 

Motrörelsen för flyktingmottagandet i Sverige ökade med hela tolv procentenheter på bara en 

månad mellan september och oktober enligt en opinionsundersökning som presenteras i 

artikeln. Artikeln visar att man kan framföra en publik opinion som inte behöver följa den 

konventionella politikens åsikter eller ställningstaganden vilket leder oss in på den politiska 

parallelliteten. Det återkommer i de andra modellerna (Hallin & Mancini 2004: 145).  

Ett annat karaktärsdrag för den demokratiskt-korporativistiska modellen är hur många 

tidningar som trycks per invånare i ett land. Exempelvis trycks det enligt Hallin och Mancini 

541 per tusen människor i Sverige, medan det i Frankrike trycks 190 per tusen människor. 

 

Det som karaktäriserar den polariserade pluralismen är att politik tar upp mycket av 

tidningens innehåll (Hallin & Mancini 2004: 72). I vår undersökning märkte vi att de turkiska 

tidningsartiklarna var väldigt politiskt centrerade. Fokuset i alla fyra turkiska artiklar låg inte 

på själva flyktingarna utan handlar istället om de politiska frågorna som skulle komma att 

påverka Turkiet och EU. I de franska och turkiska artiklarna är det endast politiska ledare 

som citeras. Detta kännetecknar att Turkiet och Frankrike har hög politisk parallellitet då 
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deras nyhetsrapportering är mycket politiskt präglat. Ett exempel är den första turkiska artikel 

som vi har analyserat. Där förklarade man att Turkiet har slutit avtal med EU i och med 

pågående flyktingkrisen. Artikeln valde att fokusera på hur EU och Turkiets relation kommer 

att bli bättre och hur detta kommer att öppna dörrar för Turkiet istället för att lägga fokus på 

flyktingfrågan vilket Frankrike faktiskt gjorde i samma fråga. Exempel på detta är den tredje 

Franska artikel vi valde att analysera där huvudproblemet enligt artikeln till en början är 

flyktingsituationen. Artikeln övergår därefter snabbt till att diskutera Turkiet och EUs 

samarbete istället för att fortsätta kring flyktingämnet.  

 

Om man jämför den franska Le Monde med svenska Dagens Nyheter kan man märka att i Le 

Monde är det mycket mer åsiktsbevakning till skillnad från Dagens Nyheter. Ett exempel på 

detta är i artikel fyra i Le Monde. Artikeln handlar i stort sett om det turkiska valet och hur 

AKP gick med vinst, men istället för att informativt rapportera konkret fakta som svenska 

medier har gjort kring detta väljer Le Monde istället att använda sig av subjektiva citat som 

stora politiker har sagt gällande ämnet. Detta gör att artikeln inte är helt neutral, trots att 

skribenten inte uttalat sig personligt angående någonting utan istället valt att ta med partiska 

citat.  

 

Inom den liberala modellen är den politiska parallelliteten lägre. Informativ journalistik 

dominerar tidningarna (Hallin & Mancini 2004: 75). Den här modellen är svårare att 

applicera på den här frågan då frågeställningarna är politiska. Den liberala modellen talar 

mycket för det motsatta, nämligen att journalistiken inte är politiskt laddad eller styrd. 

Hallin och Mancini förespråkar att Frankrike är ett gränsfall i tillhörandet av modellerna, att 

landet hamnar mellan den polariserade pluralismen och den liberala modellen. Det är inget vi 

kan bekräfta i vår studie då, som ovannämnt, handlar de artiklarna om en politiskt inriktad 

fråga. 

 

11. Slutdiskussion 

Att analysera mediepolitiska system på detta sätt visar att det journalistiska arbetet påverkas 

av både interna och externa faktorer, så som politiska system och den internationella arenan. 

Hur mycket det påverkas är olika mellan länderna. Det är svårt och sällan möjligt att ge en 

heltäckande bild av alla faktorer som kan påverka journalistiskt arbete men det är viktigt att 
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redogöra för de olika villkor som har en betydenhet i journalistiken och dess innehåll. (Nord 

& Strömbäck 2015: 24) 

 

En av våra frågeställningar ämnade att besvara vilka aktörer som får komma till tals och inte i 

nyhetsrapporteringen i Sverige, Frankrike och Turkiet. Inte en enda artikel lät någon flykting 

komma till tals förutom en svensk ur Dagens Nyheter. Just i denna fråga verkar det inte spela 

någon roll vilken modell landet tillhör då inget av länderna lämnar rum för flyktingar att 

prata. En av tolv artiklar visade detta vilket gör just den artikeln till ett undantagsfall snarare 

än en regel. Detta tar bort flyktingarnas agens.  

 

När vi analyserade artiklarna så var det en sak som var ständigt återkommande, nämligen att 

det som presenterades som ett problem oftast målades upp som ett problem för politiker. Då 

artiklarna behandlade just flyktingsituationen blev det problematiskt enligt oss. Detta för att 

artiklarna inte lade fokus på orsaken till problemet. Man fick inte läsa om vilka svårigheter 

som uppstår för människor på flykt, hur det påverkar flyktingar om vissa länder stänger sina 

gränser eller hur många som mist sina liv på vägen. Istället diskuterades samarbeten inom EU 

och vilka länder som vägrade gå med på flyktingkvotering.  

Sverige, Frankrike och Turkiet hade alla tre elitcentrerade texter i deras dagstidningar. Hallin 

och Mancini diskuterar att hålla samma standard på nyhetsvärde som en professionell norm; 

en dimension inom professionalismen. När vi tittar på de tolv artiklarna sammantaget med 

nyhetsvärdering som perspektiv kan vi se att alla sex nyhetsfaktorer är  återkommande. Det 

handlar alltid om kontinuitet och elitcentrering samt institutionella agendor genom alla tolv 

artiklar. Närhet var en faktor som var med i bakgrunden, detsamma gäller hot och risker i och 

med att all politik inom EU kan påverka de tre länderna. Ingen artikel berörde dock punkten 

“avvikelse och sensation”. 

 

Kunde vi se några skillnader som berodde på ländernas mediesystem? Delvis. Den sakliga 

och informativa journalistiken lyser i de svenska artiklarna. Att medborgare öppet kan 

kritisera högre instanser är ett tecken på ocensurerad press vilket kan bero på Sveriges 

demokratiskt-korporativistiska mediesystem. De turkiska och franska artiklarna var politiska 

centrerade och mer åsiktsbevakade än de svenska vilket är karakteristiskt för den polariserade 

pluralismen. På så sätt kan vi se skillnader som beror på deras mediesystem, samtidigt är 

materialet för snävt för att kunna dra en sådan slutsats. Det vi kan säga är att det finns tecken 

på att medierna skiljer sig beroende på mediesystemen. 
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I analysen fick vi även reda på att franska medierapporteringen lutar mer åt 

åsiktsbevakningshållet i jämförelse med svenska medierapporteringen. Le Monde visade vid 

ett flertal tillfällen att de inte bara rapporterade konkret fakta utan använda sig ofta av 

vinklade och partiska citat från politiker med stor makt. Ofta citat från olika politiker som var 

vinklade åt samma håll vilket resulterade i att läsarna vid tillfällen enbart fick höra ”en sida 

av historien”.  

 

I alla tre länder tog politiken stor plats fast med olika utfall. Det är en diskurs mellan 

allmänheten och institutionerna åt två olika håll. I Sverige har man möjlighet att framföra en 

opinion och läsa om kritik mot institutioner tack vare den politiska parallelliteten. Men det är 

också på grund av politisk parallellitet i Turkiet och Frankrike som nyhetsrapporteringen kan 

styras av staten. Poängen är att samma influenser ger olika utfall. Trots likheterna mellan 

polariserad pluralism och demokratiskt-korporativism (stark statligt styre och hög grad av 

politisk parallellitet) så betyder de enskilda faktorerna helt olika saker. 

 

12. Förslag på framtida forskning 

Förslag på framtida forskning hade varit att göra en kombination av en kvantitativ och en 

kvalitativ studie istället för att göra en enbart kvalitativ. Man hade kunnat använda den 

kvantitativa delen till framtagandet av artiklar och sedan analyserat dessa med hjälp av den 

kvalitativa metoden.  

 

Ett förslag för att få en större bild av medieinnehållet hade varit att analysera ett större antal 

artiklar och även använda sig av bildanalys för att analysera artiklarnas bilder. Fyra artiklar 

per tidning ger en bra bild om analysen är gjord grundligt, men ett större antal artiklar hade 

gett en bättre bild av ländernas mediesystem. I framtida forskning hade även ett förslag varit 

att analysera fler länders medier.   
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