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Abstract 

Syftet med vår undersökning har varit att se vilken bild TT förmedlar av flyktingar och vem som 

får komma till tals. Vi vill undersöka hur nyhetsbyrån TT:s opartiskhet ser ut. Som fallstudie har 

vi valt att analysera hur TT skriver om flyktingar och asylsökande. I en kvantitativ undersökning 

har vi undersökt 159 artiklar. Vi har kompletterat med en kvalitativ textanalys där vi har 

analyserat tre nyhetsartiklar och en notis. I studien har vi utgått från tidigare forskning om 

objektivitetsbegreppet samt teorier om  diskriminering och så kallad andrafiering (SOU, 

2007:102). Vår undersökning visar att personer med flyktingstatus sällan får komma till tals i 

texterna. Istället får myndigheter och politiker definiera problemen kring flyktingmottagning i 

Sverige. En bild av ”vi och dom” målas upp genom att flyktingar och asylsökande beskrivs som 

ett ansiktslöst kollektiv. Utifrån den objektivitetsmodell vi använt visar vår undersökning att TT 

inte har en balanserad nyhetsrapportering i ämnet.  

Nyckelord: Tidningarnas telegrambyrå, objektivitet, opartiskhet, flykting, asylsökande, 

innehållsanalys,journalistik. 

 

  



 

 

Förord 
 

Uppsatsen du nu håller i din hand är framarbetad under en två månader lång tidsperiod våren 

2013. Arbetet har stundom varit roande och lärorikt, stundom traggligt och svårbegripligt.  

Uppsatsen är resultatet av de både författarnas gemensamma ansträgningar, kunskaper och viljor. 

Även om Kristoffer har fokuserat mer på uppsatsen kvantitativa delar, och Isabelle på de 

kvalitativa, har vi båda varit delaktiga i samtliga delar av uppsatsen. Under arbetets gång har vi 

fått hjälp av vår handledare Jöran Hök, som har varit till stor hjälp i sin roll som samtalspartner 

och teoretisk vägvisare. Vi har även haft stöd av Sarah van der Stad, som hjälpt oss med 

korrekturläsande och uppsatsens struktur.    

Vi vill tacka varandra för ett fruktsamt arbete. Låt oss aldrig göra om det.  

 

  



 

 

Populärvetenskaplig beskrivning 
 

TT rapporterar obalanserat om flyktingar 
Politiker och myndigheter ges betydligt mer utrymme än flyktingar i de artiklar nyhetsbyrån TT 

skriver i ämnet. Det framkommer i en ny uppsats från Södertörns högskola. 

 

Journaliststudenterna Isabelle Nordström och Kristoffer Roséns uppsats visar att flyktingar och 

asylsökande får komma till tals i mindre än en tjugondel av de undersökta artiklarna. Däremot får 

myndighetsföreträdare och politiker uttala sig allt oftare. I fyrtio procent av texterna som 

undersökts är det någon av dessa som citeras. 

 

Effekten av detta menar studenterna är att de som påverkas personligt inte får berätta om sin 

situation. Politiker och myndighetspersoner får istället beskriva hur flyktingars problem ser ut. 

Det är därför en form av diskriminering eftersom att vissa får komma till tals medan andra inte 

får göra sin röst hörd menar studenterna. Dock lyfter de att det kan finnas andra orsaker till att  

TT:s journalister inte intervjuar flyktingar, nämligen att det antagligen är enklare att ringa en 

talesperson på en myndighet istället för att få tag på en flykting. 

 

Detta räcker inte som förklaring enligt de båda studenterna. TT, eller Tidningarnas telegrambyrå, 

är  Sveriges enda nyhetsbyrå. De skriver själva på sin hemsida att deras uppdrag är att ”sakligt 

och opartiskt förmedla nationella och internationella nyheter”. Ett uppdrag som inte fullföljs enligt 

uppsatsen. 

 

Resultatet har de kommit fram till genom att räkna ord, teman och citat i artiklar publicerade under 

det senaste året. De har även gjort en kvalitativ studie, där de läst texten och sökt efter sådant som 

”finns mellan raderna”. 

 

Det är inte första gången forskare kommer fram till det här resultatet. Medieforskaren Ylva 

Brune har länge forskat på hur utlandsfödda personer framställs i svenska nyhetsmedier. Hennes 

forskning visar att en partiskt nyhetsrapportering är vanligt, och att utlandsfödda ofta hamnar i 

skymundan i den svenska nyhetsrapporteringen 
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1. Inledning 
 

Innan  denna uppsats ens hade börjat ta form diskuterade vi ett fenomen som för oss var 

märkligt. Utan att kunna styrka våra argument med  mer än känslor, samtalade vi om hur TT 

framställs i den offentliga mediedebatten. Eller hur de snarare inte framställs. Vår upplevelse var 

att TT bara finns där: De producerar artikelmaterial åt, och ägs av, en majoritet av de större 

svenska nyhetstidningarna. Deras artiklar når en stor del av de svenska tidningsläsarna, men 

enligt vår uppfattning utan att tycka något eller göra något som helst väsen av sig. Vad händer då 

ifall TT:s material är partiskt på något sätt? Vilken bild av verkligheten framställer TT, och vad 

kan det få för konsekvenser? Vi ställde dessa frågor till oss själva, och insåg ganska snabbt att 

det inte var en fråga vi kunde svara på där och då.  

 

För att kunna svara på dessa frågor valde vi att konkretisera vår undersökning genom att 

undersöka hur flyktingar och asylsökande beskrivs i TT:s rapportering. Ett val vi gjorde eftersom 

vi ville ha ett ämne som var ständigt aktuellt och där det fanns mätbara obalanser av makt.  

För att klara av detta har vi genomfört en innehållsanalys och en textanalys. Tanken bakom 

denna tvådelade metod är att belysa TT från så många håll som möjligt.  

 

Vi upptäckte tidigt att det fanns en relevans för vår undersökning. Tidningarnas Telegrambyrå 

väljer att själva definiera sin roll i den svenska nyhetsrapporteringen på följande sätt:  “Uppdrag: 

Att sakligt och opartiskt förmedla nationella och internationella nyheter” (TT.se, u.å). Detta är en 

ambition de delar med många andra nyhetsförmedlare. 2005 genomförde JMG tillsammans med 

Svenska journalistförbundet en enkätundersökning hos landets journalister. Av de cirka 2500 

respondenterna svarade 88 % “Ja” på frågan om journalister bör vara objektiva förmedlare av 

nyheter. På frågan om journalister bör rapportera nyheter neutralt svarade 79% “Ja”. Således 

finns det fortfarande ett starkt stöd för neutralitet och objektivitet (förhållandet mellan dessa två 

begrepp förklaras närmre i kapitlet “Begrepp”) hos den svenska journalistkåren (Wiik, 2010).  
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2. Bakgrund 
 

Tidningarnas Telegrambyrå var inte den första nyhetsbyrån i Sverige. Redan 1867 grundades 

Svenska Telegrambyrån (SvT) och som svar på detta valde Dagens Nyheter, Aftonbladet, Nya 

Dagligt Allehanda och Stockholms Dagblad att sluta samman och grunda nyhetsbyrån Svenska 

Pressbyrån. I första världskrigets kölvatten uppstod en debatt kring nyhetsförmedlarnas 

opartiskhet. Tidningarnas Telegrambyrå bildas 1921 genom att en sammanslutning bestående av 

de ovan nämnda grundarna av Svenska Pressbyrån övertog De förenade byråerna (där SvT 

ingick). Genom att ta över ytterligare en byrå stod TT som ensam nyhetsbyrå i Sverige senare 

under 1921. För att säkra sakligheten och opartiskheten skapade man ett kooperativt ägande 

(Czarniawska, 2009). 

 

Spolar vi fram bandet till idag så går det fortfarande att känna igen sig. Ägarfördelningen är 

fortfarande uppdelad, utan att någon part har egen majoritet. Aftonbladet har den största 

ägarposten med 20 procent (Czarniawska, 2009). Cirka 200 artiklar av varierande längd och  typ 

produceras dagligen (TT.se). 

 

Ett par år efter att TT slår upp dörrarna för första gången sänder Sveriges Radio ut sin första 

sändning. 30 år senare gör också Sveriges television entré på den svenska mediearenan. I 

samband med att etermedierna stärker sin position som nyhetsförmedlare börjar diskussionerna 

om objektivitet och opartiskhet blossa upp inom den svenska journalistkåren. Radion och TV:n 

skjuter undan de tryckta medierna, och Sverige drabbas av en tidningsdöd. Det innebär att 

enskilda tidningar dominerar på en lokal nivå. Ofta har de en liberal profil. Detta höjer röster om 

tidningarnas objektivitet, då människor med annan politisk tilltro vill ha möjligheten att ta del av 

nyheterna som förmedlas genom den för dem stora morgontidningen. Debatten kring opartiskhet 

är som mest intensiv under 1960- och 70-talet (Klockare, 2004). Detta leder oss fram till idag, då 

opartiskhetsbegreppet är mer diffust än någonsin. Jenny Klockare försöker i sin text Den 

omdebatterade opartiskheten : en forskningsöversikt redogöra för begreppets status i dagsläget, 

och använder sig då av Nationalencyklopedins definition, som lyder:  ”Opartiskhet ingår i kravet 

på objektivitet och kan specificeras som balans i nyhetsurvalet samt neutralitet i innehåll och 

framställning” (Klockare, 2004).  
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3. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om TT bedriver en opartisk och neutral 

nyhetsrapportering. Målet med uppsatsen är att undersöka hur TT skriver om flykting- och 

asylfrågor. 

 

Detta har konkretiserats genom att ta reda på vilka människor som TT ger utrymme att agera, och 

vem som får komma till tals i TT:s artiklar. Genom att koppla våra undersökningar till diskursiv 

diskriminering och andrafieringsbegreppet, som beskrivs i kapitlet Teori, vill vi undersöka om 

TT:s rapportering om flykting- och asylfrågor är obalanserad.                                                                              

 

Vi har ställt följande frågor till vårt empiriska material: 

 

3.1 Frågeställningar 
 

1. Vem får komma till tals i TT:s rapportering om flyktingar och asylsökande? 

2. Hur framställs människor med flyktingstatus i TT:s rapportering? 

3. Vem blir objekt respektive subjekt i TT:s rapportering? 

4. I vilka sammanhang får människor med flykting eller asylsökandestatus figurera i TT:s 

rapportering? 
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4. Tidigare forskning 
 

Det finns relativt lite forskning om TT. Stig Hadenius genomförde en granskning av TT 1971, för 

att då fira byråns femtioårsjubileum (Hadenius, 1971).  Lite drygt 40 år senare skrev Barbara 

Czarniawska om TT i sin bok ”Den tysta fabriken”. Här är det framförallt nyhetsbyråns 

arbetsprocess som varit i fokus, vilket har varit till nytta för oss när det kommer till att beskriva 

hur och på vilket sätt TT skapar sina nyheter (Czarniawska, 2009) 

 

Studentuppsatsen En ryss är fler än hundra kurder skrevs redan 1986 och författarna undersökte 

hur flyktingar från olika ursprung porträtteras i medierna. Författarna kom fram till att flyktingar 

från Mellanöstern beskrevs som ett kollektiv, medan flyktingar från Östeuropa skildrades som 

individer (Tomlinson & Reslegård, 1986). Vi har även läst uppsatsen Telegrammerade flyktingar 

- En studie av av TT:s flyktingbevakning under 1985 (Hassel, Jacobsson och Södergren, 1985) 

som undersöker hur TT:s relation till sina källor ser ut i bevakningen av flyktingfrågor och vilka 

källor som refereras till. Dessutom undersöker de huruvida TT bedriver “megafonjournalistik”, 

alltså att de enbart lyfter fram en enda källa. Uppsatsförfattarna konstaterade att polisen var den 

dominerande källan och att polisens version ofta får stå oemotsagd. Dessa två uppsatser ingår 

även i det större verket ”Journalister invandrare flyktingar” som är baserad på ett antal 

studentuppsatser från Journalisthögskolan (Hultén, Lugn & Thurén, 1988). I uppsatserna har 

Lena Smedsaas, dåvarande nyhetschefen på TT, intervjuats. Enligt henne finns det rent praktiska 

orsaker till varför så få flyktingar får komma till tals. Hon säger att det kan vara svårt att få tag i 

en flykting på en flyktingförläggning, som dessutom  pratar ett annat språk (Hultén et al, 1988).  

Även om boken är gammal kan det fortfarande finnas relevans i hennes uttalande – att det är 

enklare att ringa en påläst myndighetsperson eller politiker som bara finns ett telefonsamtal bort. 

Vi har haft hennes uttalanden i åtanke när vi gjort vår analys. 

 

I texten Integrationsbilder redogör bland andra medieforskaren Kent Asp för hur ofta människor 

med flyktingbakgrund får komma till tals i TV-inslag som behandlar flykting- och 

invandrarfrågor. Enligt hans undersökning får människor som invandrat eller flytt till Sverige 

komma till tals i ungefär en fjärdedel av nyhetsinslagen (Integrationsverket, 2002).  
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5. Teori 
 

5.1 Objektivitet 
 

Jörgen Westerståhl skrev 1972 boken “Objektiv nyhetsförmedling”. Boken skrevs som ett inlägg 

i den pågående objektivitetsdebatten, som framför allt riktades mot Sveriges radio (utifrån 

grundpremissen att ett statligt företag med monopolställning måste hålla sig med en så objektiv 

nyhetsförmedling som möjligt). Här presenteras Westerståhls objektivitetsmodell (Figur 1).  

 

 

 

Kortfattat kan objektivitet beskrivas som en företeelse som lutar sig på två ben: saklighet och 

opartiskhet (den uppmärksamme läsaren noterar likheten med TT:s målsättning, som figurerade i 

denna texts inledning). Dessa två ben står i sin tur på ytterligare två ben var: sakligheten lutar sig 

mot sanning och relevans, och opartiskhet på balans/icke-partiskhet och neutral presentation 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). Då benet som tituleras Opartiskhet är det som enklast 

går att mäta, är det framför allt detta vi kommer att fokusera på i denna uppsats. För kontextens 

skull kommer det dock att redogöras för samtliga begrepp nedan.  

Opartiskhet Saklighet 

Objektivitet 

Balans/Icke-

partiskhet 

Neutral 

presentation 

Relevans Sanning 

Figur 1. En skiss över Westerståhls objektivitetsmodell. Exemplet hämtat från Massmedier: Press, radio 

och tv i den digitala tidsåldern. (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008) 
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De begrepp vi redogör för nedan är de som presenteras i objektivitetsmodellen ovan, och bör 

förstår utifrån denna kontext.  

 

Saklighet 

 

Sanning 

Det begreppet är egentligen det viktigaste. Är en nyhet osann finns det ingen anledning att 

undersöka om den är balanserad eller om den presenteras neutralt. Det är också den ingrediens i 

objektivitetsmodellen som är svårast att mäta, eftersom begreppet ”Sanning” lätt blir godtyckligt 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008).  

 

Relevans 

Denna punkt handlar om att en händelse ska få den plats som kan anses vara rimligt. Även detta 

begrepp är svårt att mäta, då ”rimligt” är en högst subjektiv bedömning. Lösningen kan vara att 

jämföra den plats som nyheten fått i det aktuella mediet med den plats nyheten fått i andra 

medier (Klockare, 2004). 

 

Opartiskhet 

 

Balans 

I Spelregler för press, radio och tv återfinns meningen ”Sträva också efter att återge alla parters 

ståndpunkter.”. Detta kan ses som ett bra exempel på hur balansbegreppet bör användas. 

Samtliga sidor i ett händelseförlopp bör få ge uttryck för sin sidas ståndpunkt (SJF, u.å). 

 

Neutral presentation 

Den neutrala presentationen förutsätter ett neutralt språk. Journalisten kan och bör inte använda 

sig av värdeladdade begrepp om denne vill försäkra sig om att presentationens ska vara så 

neutral som möjligt. Inte heller begrepp som associeras med en viss part i en konflikt bör 

användas (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). 
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5.2 Diskursiv diskriminering 
 

Med begreppet diskursiv diskriminering menas diskriminering som utövas med språket, vilket 

inom den kritiska diskursanalysen räknas som en social praktik (Boréus, 2005). I artikeln 

Diskursiv diskriminering: en typologi använder Boréus hur förståndshandikappade har 

diskriminerats i medierna som exempel, men vi väljer att anpassa tankesättet till vår 

utgångspunkt för att visa hur flyktingar och asylsökande framställs i medier. När grupperna 

upprepade gånger beskrivs på detta sätt blir det diskriminerande. 

 
Kategorisering 

 

Boréus menar att en förutsättning för diskursiv diskriminering är att människor kategoriseras in i 

grupper. Denna kategoriseringsaktivitet sker både i språket och i huvudet på människan. Det är 

ett sätt för oss att sortera och ordna information, och är ingenting ont i sig. Risken för att en 

diskursiv diskriminering ska reproduceras uppstår när de kategorier som används är sociala 

konstruktioner. Ett exempel kan vara den språkliga och mentala kategorisering av homosexuella, 

som har förändrats från ett kriminellt beteende under 1900-talets tidigare hälft, till en sexuell 

läggning bland alla andra i dagsläget. Detta innebär att de socialt betingade konstruktionerna är 

föränderliga (Boréus, 2005).  

 

Distansering 

 

Genom distansering bygger människor upp en gräns mellan dem själva och de andra. Ett tydligt 

tecken på distansering är att vissa grupper benämns med ett substantiv så som invandrare och 

flyktingar. I och med den tydliga benämningen fråntas gruppen möjligheten att kategoriseras in i 

andra grupper och identiteter, de uppfattas alltså främst som invandrare istället för andra 

identiteter likt mamma, fotbollsspelare eller hårfrisörska. Skillnaden mellan diskursiv 

diskriminering och distansering menar Boréus är att den senare inte alltid behöver vara en 

negativ särbehandling (Boréus, 2005). 
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De fyra formerna 

 

De fyra former av diskursiv diskriminering Boréus pratar om är exkludering, nedvärdering, 

objektifiering och förslag som pekar mot icke-språklig negativ särbehandling. I vår undersökning 

kommer exkludering och objektifiering vara de mest centrala. Dock förekommer de övriga två.  

 

 Exkludering 

 

Exkludering sker när människor utrymme att komma till tals begränsas. Detta sker på en fallande 

skala, där den allvarligaste formen av exkludering sker när människor som ingår i den grupp vars 

problem diskuteras helt utestängs från diskussionen. Diskrimineringen sker därför att intressenter 

i en viss fråga inte får vara med att definiera problem och lösningar. Att dessa grupper inte får 

utrymme i den offentliga debatten ger sken av att dessa grupper inte är lika intressanta och 

viktiga som de grupper som syns (Boréus, 2005). 

 

Den andra formen av exkludering kallar Boréus för uteslutande. Det innebär att vissa grupper 

och vissa frågor inte ens nämns i debatten. Detta är inte relevant för vår undersökning eftersom 

våra analysenheter valts ut baserat på att flyktingar eller asylsökande nämns.  

 

Nedvärdering 

 

Boréus menar att stereotyper uppkommer när diskursen talar om en viss grupp på ett visst sätt, 

alltså att gruppen ständigt associeras med negativa händelser eller egenskaper. Nedvärdering är 

vad hon kallar den andra formen av diskursiv diskriminering. För att upptäcka dessa stereotyper 

krävs att flertalet texter undersöks för att hitta ett mönster i dem (Boréus, 2005).  

Boréus citerar en svensk journalist: 

       

“När jag som enskild journalist skriver om en ung invandrarkille som är på väg in i tung 

kriminalitet för att han känner sig utestängd av samhället så berättar jag något som är 

sant, men om många av mina kolleger skriver liknande artiklar och om denna typ av 

artiklar är den enda vi skriver om unga invandrare, så producerar vi tillsammans en 

lögn.” (Boréus, 2005). 
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Objektifiering 

 

Objektifiering är det tredje begreppet i diskursiv diskriminering. Det innebär att människor 

behandlas som att de vore objekt – saker. Människor beskrivs som om de saknade en egen vilja 

och egna önskemål. Objektifieringen är ett tecken på att det finns en makthierarki i samhället, 

som gör det möjligt för vissa grupper att uttala sig om andra på ett objektifierande sätt, men inte 

tvärtom. Alltså är en ömsesidig objektifiering inte nödvändigtvis diskriminerande. Det är först 

när en asymmetri uppstår som det sker en negativ särbehandling.  

 

Ett begrepp som används i samband med objektifiering är ”denial of subjectivity”. Detta innebär 

att textens objekt helt fråntas egna viljor och känslor (Boréus, 2005).   

 

Förslag till negativ särbehandling 

 

Den sista av Boréus punkter är förslag till negativ särbehandling, vilket vanligvis är lagförslag 

som på ett negativt sätt enbart drabbar en minoritet i samhället. Hon lyfter förslag från 

Sverigedemokraternas valmanifest, som bland annat föreslog att utlandsfödda personer som inte 

hade anpassat sig till svenska samhället skulle skickas tillbaka till sina ursprungsländer (Boréus, 

2005).  

 

5.3 Andrafiering 
 

Vid vår användning av begreppet “vi och dem” använder vi oss av medieforskaren Ylva Brunes 

definitioner: 

 ”Texten är sådan att ‘vi’ talar om ‘dem’. De som beskrivs är föremål för 

gestaltningar och teorier som utgår från diskurser som textens ‘vi’ är hemma i 

eller kan solidarisera sig med, medan ‘de’ har marginellt eller inget inflytande 

över hur texten konstruerar ‘dem’ ”(Statens offentliga utredningar [SOU] 

2007:102). 

 ”Relationen mellan textens ‘vi’ och ‘de’ framstår som en serie skillnader, ett 

motsatsförhållande eller en konflikt” (SOU 2007:102). 
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Andrafiering är en central del av mediernas retorik. Begreppet innebär att man gör någon till den 

Andre, vilket är motsatsen till “oss” (SOU, 2007:102). Vi definieras av vad de andra inte är, 

vilket blir en del i skapandet av en identitet.  

 

Som en ytterligare förklaring till nyhetsmediernas “vi och dom” poängterar Brune mediernas 

användning av polarisering då de rapporterar om konflikter.  

 

5.4 Teoriernas praktiska tillämpning 
 

De ovan nämnda teorierna och begreppen kan ses som två skilda block. Dels så har vi 

Westerståhls objektivitetsmodell, som vi kommer att ta hjälp av då vi analyserar TT:s 

opartiskhet. Sedan har vi Kristina Boréus tankar om diskursiv diskriminering och Ylva Brunes 

definition av Vi och Dom. Dessa två teoretiska ramverk hämtar inspiration från varandra, och 

utgör teoretisk bas för vår undersökning av eventuella brister i TT:s rapportering kring flykting- 

och asylfrågor. Tillsammans utgör dessa tre den verktygslåda vi behöver för att på ett adekvat 

sätt kunna tolka och analysera det material som presenteras nedan.  

 

Boréus och Brunes tankar ingår, utifrån vår design, även i Westerståhls tankar om balans/icke-

partiskhet. En diskriminerande nyhetsrapportering är inte en balanserad nyhetsrapportering, och 

därmed kommer de begrepp som associeras med den diskursiva diskrimineringen och 

andrafiering även användas i samband med analysen av TT:s opartiskhet.  
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6. Begreppsdefinition 
 

6.1 Flyktingar 
 

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är flyktingar personer ”som måste lämna sitt land för att 

rädda sina liv och bevara sin frihet. De åtnjuter inget skydd i landet de kommer från. Ofta är det 

till och med den egna regeringen som förföljer eller hotar att förfölja dessa personer.”. Begreppet 

flykting hämtar också sin definition från FN:s flyktingkonvention (begreppet 

”konventionsflykting” figurerar emellanåt) som menar att en flykting är en person som, på grund 

av rädsla för förföljelse, befinner sig i ett annat land än där hen har medborgarskap. Hen kan, av 

ovan nämnda skäl, inte heller återvända till detta land (UNHCR, 2013) 

 

6.2 Asylsökande 
 

Begreppen ”asylsökande” och ”flykting” går hand i hand. En person som kallas asylsökande är i 

regel också en flykting, som ännu inte fått sin asylansökan godkänd. Detta är också den 

definition vi använder oss av i denna uppsats (UNHCR, 2013). 
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7. Metod 
 

Nedan kommer vi att redogöra för de forskningsmetoder denna uppsats utgår från. 

Den kvantitativa undersökningsmetoden har inspirerats av Åsa Nilssons tankar från boken 

Metoder i kommunikationsvetenskap och boken Metodpraktikan. Den kvalitativa undersökning 

hämtar stöd från boken  Nyheter: att läsa tidningstext (Lundgren, Ney & Thurén, 1999).   . 

 

7.1 Kvantitativ undersökningsmetod 
 

Låt oss först definiera vår population. Då syftet med denna uppsats är att ta reda på om TT:s 

nyhetsrapportering är opartisk, och tidsramen vi håller oss inom är det senaste året, kan vi 

konstatera att populationen utgörs av samtliga TT-artiklar producerade under detta tidsspann. 

Utifrån denna population har vi sen, genom att göra ett strategiskt urval, tagit fram de artiklar 

som handlar om asyl- och flyktingfrågor. 

 

Det bör poängteras att denna undersökning inte är generaliserbar utifrån ett statistiskt hänseende. 

Vad vi istället vill uppnå är en bild över de opartiska tendenser som finns i TT:s material. 

Ambitionen är inte att vi ska kunna uttala oss i definitiva termer rörande TT:s opartiskhet. Istället 

vill vi uttala oss om TT:s opartiskhet i de artiklar TT skrivit om asyl- och flyktingfrågor. De 

tendenser vi hittar kan i framtiden appliceras på andra TT-artiklar, för att på så sätt styrka de 

slutsatser som presenteras i denna undersökning. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). 

 

Eftersom TT inte själva publicerar sitt material, utan enbart skickar ut sitt material till sina 

kunder, var deras material inte tillgängligt i Kungliga bibliotekets arkiv. Detta medförde 

svårigheter för vår undersökning och istället för att läsa igenom varenda tidning/hemsida som 

publiceras av TT:s kunder, valde vi att använda Retriver Research (Mediearkivet). De texter som 

TT skickar ut för publikation hamnar i databasen, och blir därmed tillgängliga för oss. För att 

komma åt det material vi behövde, använde vi sökorden asyl, asylsökande, flykting, flyktingar 

och flyktingpolitik. För att dessutom avgränsa till artiklar rörande svensk flyktingpolitik valde vi 
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Sverige som ett fast sökord. I fallet med de övriga fem räckte det med att ett av sökorden var 

närvarande i artikeltexten eller rubriken. 

 

De fem alternativa sökorden användes för att få så många träffar som möjligt. Under en tidig 

förstudie framkom att dessa begrepp användes i störst utsträckning. Därmed ansåg vi att dessa 

fem sökord skulle vara tillräckliga för att säkra ett så allomfattande TT-material om flykting- och 

asylfrågor i Sverige som möjligt. 

 

Anledningen till att vi valde den geografiska avgränsningen Sverige var för att minska antalet 

potentiella analysenheter: Då flykting- och asylfrågor av självklara skäl är globala 

angelägenheter, finns ett stort antal artiklar som handlar om dessa frågor i utlandet. Genom att 

använda oss av den geografiska avgränsningen Sverige minskade materialet drastiskt.  

Vi har analyserat artiklar publicerade mellan 1 april 2012 och 1 april 2013. Eftersom vi ville få 

en uppfattning hur TT:s rapportering ser ut nu valde vi ett så aktuellt tidsspann som möjligt.  

Denna sökningsdesign genererade ett resultat på 480 artiklar. I detta skede beslutade vi oss för att 

definiera flykting eller asylfrågor på följande sätt:  

 

 Person/er med flykting- eller asylstatus ska, antingen individuellt eller som kollektiv, på 

något sätt figurera i artikeltexten. 

 Artikeltextens primära eller sekundära nyhetstema ska behandla flyktingar eller 

asylsökande, eller frågor som har direkt eller indirekt påverkan på flyktingar eller 

asylsökande.  

 

Vi sållade bort de artiklar som i rubriken inte behandlade flykting - eller asylfrågor. Exempel på 

detta var övergripande artiklar om partipolitiska kongresser där flykting- och asylfrågor fanns 

med på dagordningen bland många andra frågor. Vi valde dessutom att inte inkludera artiklar om 

Julian Assange eftersom vi inte tyckte att det var relevant för vår undersökning. Många artiklar 

föll därför bort under denna process. Kvar var 195 artiklar, som utifrån rubrik och ingress 

handlade om just flykting- och asylfrågor i Sverige. Under kodningsarbetets gång upptäckte vi 

att det fanns ytterligare artiklar bland vårt urval som inte stämde överens med vår definition av 
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flykting- och asylfrågor. Vi valde då att utesluta dessa. Kvar blev 159 artiklar som kodats enligt 

kodschema nedan.  

 

7.2 Kvalitativ undersökningsmetod 
 

Den kvantitativa analysen gav oss en generell uppfattning av de texter TT producerar. För att få 

en bredare uppfattning om hur TT:s rapportering ser ut i asyl- och flyktingfrågor har vi dessutom 

valt att göra kvalitativa textanalyser av fyra texter - tre artiklar följt av en notis som baserar sig 

på en av artiklarna. Vi ville lyfta de latenta teman som fanns i texter, men var osynliga för oss i 

den kvantitativa undersökningen. Av de analyserade artiklar är de två första karaktäristiska för 

hur TT:s reportar skriver om flykting- och asylfrågor. Huvudsaklig källa är ofta Migrationsverket 

och ett byråkratiskt språk används. Som motpol till dessa två artiklar valde vi även att analysera 

en tredje som skiljde sig markant. Den tredje artikeln har ett dramaturgiskt och personligt grepp 

som vi inte har uppfattat som typiskt för TT:s rapportering. Vi valde att analysera även den 

eftersom den representerar en annan form av hur flyktingar beskrivs inom journalistiken. Notisen 

är en kortare version av den tredje artikeln. Den analyserades för att få en jämförelse över hur 

mycket information som faller bort i en notis.  

 

Vi har valt att använda en massmedieretorisk analysmodell från boken Nyheter: att läsa 

tidningstext (Lundgren et al, 1999). Utifrån modellen har vi formulerat följande frågor vi har 

ställt till artiklarna: 

 Vad handlar artikeln om?  

 Vilken information ges till läsaren, och vilken information förväntas läsaren själv tillföra? 

 Vem får komma till tals, och i vilken utsträckning? 

 Vilka specifika termer används av de personer som får komma till tals? Är det 

facktermer, eller annan terminologi som förutsätter förkunskap? 

 I vilken roll får de talande utrycka sig? 

 Vilka teman finns i texten? 

 Vem är textens subjekt respektive objekt? Det vill säga, vem får utrycka sig om vem? 

 Är materialet tendentiöst? På vilket sätt? 

 Innehåller texten värdeladdade ord? På vilket sätt är de värdeladdade? 
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 Vilka anföringsverb används? 

 Dramatiseras händelsen på något speciellt sätt? 

 

Genom att ställa det empiriska material vi fått fram genom vår kvalitativa undersökning mot våra 

teoretiska ramar, kunde vi analysera resultatet och kombinera denna analys med det material som 

framkommit i den kvantitativa innehållsanalysen. Märk väl att vår ambition  inte är att uttala oss 

allmängiltigt kring TT:s material, då vi endast analyserat tre nyhetsartiklar och en notis.  

 

Vi märkte tidigt att det är annorlunda att göra en textanalys på en TT-artikel än på andra 

tidningars egenpublicerade material. Det finns nämligen ingen kontext att analysera eftersom 

olika tidningar placerat artikeln på olika platser med olika kontext. Inte heller finns några bilder 

att reflektera över, istället är det bara texten vi kan göra en kvalitativ innehållsanalys på.  

 

  
 

7.3 Metodkritik 
 

Vissa variabler valde vi att ta bort efter att vi genomfört undersökningen, eftersom det visade sig 

att de inte var relevanta. Exempelvis etnicitet och religiös tillhörighet visade sig inte vara 

relevanta för vår undersökning då de förekom i få analysenheter. Dessutom hade vi variabler som 

frågade om Sverige skulle ta emot fler respektive färre flyktingar. Inte heller dessa förekom 

tillräckligt ofta för att ha någon betydelse. I det tidiga kodschemat även ingick variabel “Positiv, 

negativ eller neutral flyktingrapportering”. Denna variabel togs bort ur undersökningen, då 

kodandet riskerade att ske godtyckligt. 

 

TT är svårt att analysera eftersom materialet som skickas ut kan kortas ner av kunderna. Det är 

därför inte säkert att vårt kodade material är det som faktiskt publicerats i dagspress runt om i 

landet. Men eftersom vi är intresserade av materialet TT väljer att skicka ut för publicering väljer 

vi att analysera materialet på detta sätt. 
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7.4 Om validitet och reliabilitet 
 

Begreppsvaliditet definieras som en ”överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer” (Esaiasson et al, 2008). Det handlar helt enkelt om att vi ska ha en så 

pass välkonstruerad undersökningsdesign att de systematiska felen uteblir. 

Den kvantitativa innehållsanalysen förutsätter att de saker vi ämnar att mäta görs om till mätbara 

värden. Således har vi valt att fokusera denna del av undersökningen till fenomen som faktiskt är 

mätbara: Vilka verb som används, vem som citeras, vems problemformulering som lyfts fram 

och så vidare. Genom att knyta an dessa variabler till vår teoretiska utgångspunkt, kan vi säkra 

vår undersöknings validitet.  

Samma princip har använts vid utformandet av vår kvalitativa innehållsanalys: De teorier som 

presenteras under rubrikerna ”Diskursiv diskriminering” och ”Andrafiering” figurerar hela tiden 

i undersökningens bakgrund, och tillsammans med den massmedieretorisk analysmodell vi 

använt yrkar vi även här på att överensstämmelsen mellan de teoretiska utgångspunkterna och 

vår operationalisering är god.  

Som tidigare nämnt finns det en inneboende problematik med godtycklighet vid 

innehållsanalyser. Hur kan vi vara säkra på att sättet vi kodar på kan replikeras av andra forskare 

vid en annan tidpunkt? Genom att tydligt definiera våra variabler och variabelvärden, samt 

ständigt föra en gemensam dialog kring definitioner och användningen av dem, har vi försökt 

hålla en så pass hög reliabilitet som möjligt. Vi har även löpande under arbetets gång kodat och 

textanalyserat varandras texter, för att på så sätt fånga upp eventuella osystematiska brister i vårt 

insamlingsarbete.  
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7.5 Etiska problem 
 

En av undersökningens största risker är att vi, genom att välja undersökningsmetoder som 

använder sig av kategorisering och förenklingar av faktiska förhållanden, kommer att göra om 

samma problem som vi menar att TT gör. Risken blir att när vi talar om ett ’vi’ och ett ’dem’ så 

reproducerar vi samtidigt dessa ’vi’ och ’dem’. För att motverka detta har vi dels valt att 

definiera vår språkanvändning så långt som möjligt, samtidigt som det sker inom en rimlig gräns. 

Vi försöker även hela tiden vara försiktiga med uttala oss i termer som ’vi’ och ’dem’ om vi inte 

syftar på det akademiska begreppet. 

 

Ett ytterligare problem som kan uppstå är när vi använder oss av Retriver Research för att 

granska TT. Tidningarnas Telegrambyrå AB är majoritetsägare av Retriver. Vi har valt att lita på 

databasens resultat, trots risken för jäv, då denna är allmänt betraktad som en tillförlitlig och nära 

nog komplett databas över svenskt nyhetsmaterial. 
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8.  Resultat 
 

Vi har använt de fyra centrala faktorerna Nyhetstema, Subjekt, Objekt och Talesperson ur 

Westerståhls objektivitetsmodell för att skapa en uppfattning om hur TT strukturerar sina texter. 

Vi kommer att knyta an till Westerståhls tankar om opartiskhet och balans under rubriken 

”Analys” nedan. 

 

Av de 159 analysenheter som ingick i vår undersökning var 88 nyhetsartiklar och 71 notiser. De 

resultat som presenteras nedan är de som utifrån våra frågeställningar är relevanta. 

 

 

8.1 Anföringsverb 
 

Totalt 180 citat figurerade i de artiklar vi kodat för denna undersökning. 138 av dessa citat 

anfördes med verbet ” Säger”. Detta är det absolut vanligaste verbet. Det kan ställas i paritet med 

det näst vanligaste verbet, ”Anser”, som förekommer totalt 5 gånger. De gånger då andra 

anföringsverb än ”Säger” användes var det oftast politiker som uttryckte sig i texten.  

 

8.2 Textens nyhetstema – Variabel 8 och 9 
 

Samtliga 159 artiklar innehåller ett huvudsakligt nyhetstema. Det vanligast förekommande 

huvudsakliga nyhetstemat är Flyktingtillströmning. Detta variabelvärde återfinns i totalt 29 

artiklar. Det näst vanligaste variabelvärdet är Politik, som återfinns i 28 artiklar. Under hösten 

2012 lyftes frågan om afghanska tolkars rätt till asyl, en fråga som fick ny energi under 2013. 

Detta innebär att variabelvärdet Tolkar i Afghanistan blir undersökningens tredje vanligaste 

nyhetstema och förekommer 19 gånger. 

 

Redovisat i procent återfinns Flyktingtillströmning i 18 procent av artiklarna. Politik utgör 18 

procent av alla huvudsakliga nyhetsteman. 12 procent av nyhetsartiklarna utgörs av Tolkar i 

Afghanistan. 
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Variabel 8 Huvudsakligt nyhetstema Antal Procent 

Flyktingtillströmning 29 18,24% 

Politik 28 17,61% 

Tolkar i Afghanistan 19 11,95% 

Övrigt 10 6,29% 

Flyktingars kriminalitet 9 5,66% 

Bostadsproblem 8 5,03% 

Finansiering 7 4,40% 

Ansvariga myndigheters arbete 7 4,40% 

Ensamkommande flyktingbarn 7 4,40% 

Utvisning 7 4,40% 

Sveriges oförmåga att ta hand om flyktingar 6 3,77% 

Flyktingar utsatta för brott 4 2,52% 

Trauman 4 2,52% 

Irreguljär flykting 2 1,26% 

Personlig berättelser 2 1,26% 

Sveriges förmåga att ta hand om flyktingar 2 1,26% 

Kommuner ska ta emot fler flyktingar 2 1,26% 

Rasism 2 1,26% 

Människosmuggling 1 0,63% 

Integrationsproblem 1 0,63% 

Integrationsframgångar 1 0,63% 

Protester 1 0,63% 

Totalt 159 100,00% 

  

 

 

I totalt 113 av de 159 artiklarna uppfattar vi ett sekundärt nyhetstema. Vanligast förekommande 

sekundära nyhetstema var variabelvärde Politik, som förekommer i 22 artiklar. Det näst 

vanligaste temat var Flyktingtillströmning, som finns i 17 artiklar. I procent utgör Politik 19,5 

procent av det totala antalet sekundära nyhetsteman, och Flyktingtillströmning utgör 15 procent. 

 

 

 

Tabell 1: Textens huvudsakliga nyhetstema i frekvens och procent. 
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8.3 Textens huvudsakliga och sekundära nyhetstema 

Kombinationen av primärt och sekundärt nyhetstema är relevant för att skapa en sanningsenlig 

bild över vad artiklarna faktiskt innehåller. Därför kommer vi att här fokusera på de 

kombinationer av nyhetsteman som återkommer minst fem gånger i vår undersökning. 

 

 Då ”Flyktingtillströmning” agerar primärt nyhetstema, utgör ”Sveriges förmåga att ta 

hand om flyktingar” sekundärt nyhetstema i 6 stycken artiklar.  

 Då ”Tolkar i Afghanistan” agerar primärt nyhetstema, utgör ”Politik” sekundärt 

nyhetstema i 8 stycken artiklar.  

 Då ”Tolkar i Afghanistan” agerar primärt nyhetstema, utgör ”Ansvariga myndigheters 

arbete” sekundärt nyhetstema i 5 stycken artiklar. 

 Då ”Finansiering” agerar primärt nyhetstema, utgör ”Politik” sekundärt nyhetstema i 5 

stycken artiklar. 

 

 

8.4 Textens subjekt – Variabel 10 
 

Subjektet behöver inte nödvändigtvis citeras i artikeln (även om så ofta är fallet), men subjektet 

ska agera källa på något sätt. Varje artikel kan bara, och måste, innehålla ett subjekt. 

 

Det vanligast återkommande subjektet i vår undersökning är Migrationsverket. De får agera 

subjekt i totalt 39 artiklar, vilket motsvarar cirka 25 procent av subjekten i det totala antalet 

artiklar. Näst vanligast är att riksdags- eller regeringspolitiker får agera subjekt. Detta sker i totalt 

19 artiklar, vilket motsvarar nästan 12 procent av alla subjekt. Andra massmedier, mellan-/icke-

statliga organisationer och polisen/rättsväsendet utgör cirka 8 procent vardera. 

Representanter för undersökningens sökord, det vill säga flyktingar eller asylsökande, agerar 

subjekt i 6 av de totalt 159 artiklarna, vilket utgör knappt 4 procent.  
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Variabel Antal Procent 

Migrationsverket 39 24,53% 

Riksdags-/Regeringspolitiker 19 11,95% 

Förvaltningsmyndighet 13 8,18% 

Andra massmedier 13 8,18% 

Mellanstatlig org/NGO 12 7,55% 

Polisen/Rättsväsendet 9 5,66% 

EU 9 5,66% 

Tobias Billström 8 5,03% 

TT 7 4,40% 

Flykting/Asylsökande 6 3,77% 

Forskare 3 1,89% 

Regeringen 3 1,89% 

Erik Ullenhag 3 1,89% 

Fredrik Reinfeldt 3 1,89% 

Anders Borg 2 1,26% 

God man 2 1,26% 

Kyrka 1 0,63% 

Politiker på kommun/landsting - Moderaterna 1 0,63% 

Riksdags-/Regeringspolitiker annat land än Sverige 1 0,63% 

Beatrice Ask 1 0,63% 

Karin Enström 1 0,63% 

Privatperson 1 0,63% 

Anhörig 1 0,63% 

Politiskt aktiv i ursprungslandet 1 0,63% 

Totalt 159 100,00% 

 

 

 

 

8.5 Textens objekt – Variabel 11 
 

Textens objekt är den individ, institution eller organisation som det talas om i artikeln. Objektet 

för inte själv sin talan, utan det faller på subjektet att agera å objektets vägnar. Det som kan 

utläsas i tabell  4 nedan är att flyktingar och asylsökande får inta rollen som objekt i mer än 75 

procent av artiklarna. Inget annat variabelvärde är ens i närheten: Näst vanligaste är Sverige och 

regeringen, som får stå objekt i knappt 4 procent av artiklarna vardera. Notera att tre av de 

Tabell 2: Textens subjekt i frekvens och procent. 
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granskade artiklarna saknade objekt, vilket innebär att det totala antalet analysenheter uppgår till 

155 stycken för denna variabel. 

Variabelvärde Antal Procent 

Flykting/Asylsökande 119 76,77% 

Regeringen 6 3,87% 

Sverige 6 3,87% 

Politiker på regerings/riksdagsnivå 5 3,23% 

Myndighetsperson 3 1,94% 

EU 3 1,94% 

Migrationsverket 3 1,94% 

Politiker på kommun/landsting 3 1,94% 

Annat europeiskt land 3 1,94% 

Kommuner i allmänhet 1 0,65% 

Polisen/Rättsväsendet 1 0,65% 

Tobias Billström 1 0,65% 

Utomeuropeiskt land 1 0,65% 

Totalt 155 100,00% 

 

 

 

Då variabelvärdet ”Flykting/Asylsökande” är en sammanslagning av ett flertal olika 

variabelvärden, redovisas fördelningen innan sammanslagningen nedan..  

Variabelvärde Antal Procent 

Asylsökande 71 59,66% 

Afghansk tolk 15 12,61% 

Ensamkommande flyktingbarn 9 7,56% 

Flykting 8 6,72% 

”Papperslös” 5 4,20% 

Kvotflykting 4 3,36% 

Utvisad/Utvisningshotad flykting 4 3,36% 

Tidigare flykting 2 1,68% 

Brottsmisstänkt med flyktingstatus 1 0,84% 

Totalt 119 100,00% 

 
 

  

 Tabell 4: Textens objekt i samband med flyktingar och asylsökande frekvens och procent. 

Tabell 3: Textens objekt i frekvens och procent. 
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8.6 Citat – Variabel 12 
Med denna variabel ville vi mäta antalet personer som kommer till tals i texterna. Samtliga 

personer som citeras har kodats, vilket innebär att en artikeln kan innehålla allt ifrån noll till ett 

flertal citat från olika personer. De som citeras redovisas nedan utifrån sin roll som citerad, det 

vill säga utifrån sin yrkesroll, livssituation eller annan faktor som gör dem möjliga att gruppera 

med varandra. 

 

Variabel 12 – Citat Antal Procent 

Migrationsverket 33 19,64% 

Minister 32 19,05% 

Politiker på regerings/riksdagsnivå 27 16,07% 

Polisen/Rättsväsendet 16 9,52% 

NGO 14 8,33% 

Flykting/Asylsökande 11 6,55% 

Myndighetsperson 9 5,36% 

EU 7 4,17% 

Fackförbundsrepresentant 3 1,79% 

Forskare 3 1,79% 

Kyrka 2 1,19% 

Andra massmedier 2 1,19% 

Privatperson 2 1,19% 

God man 2 1,19% 

Politiker på kommun/landstingsnivå  Moderaterna 1 0,60% 

Politiker på EU-nivå – Folkpartiet 1 0,60% 

Politiker på regerings/riksdagsnivå – Annat land än Sverige 1 0,60% 

Anhörig 1 0,60% 

Politiskt aktiv i ursprungsland 1 0,60% 

Totalt 168 100,00% 

 

 

Som tabellen ovan visar, är det vanligast att anställda vid Migrationsverket och ministrar 

kommer till tals i texterna. Även riksdagspolitiker får ofta uttala sig. Återigen ser vi att 

människor med flykting- eller asylsökandestatus står för en liten del av citaten: Kanppt 7 procent 

av de människor som kommer till tals i artiklar som handlar om flyktingar/asylsökande är själva 

flyktingar/asylsökande. 

 

 

Tabell 5: Textens citerade personer i frekvens och procent. 
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9. Analys kvantitativ undersökning 
 

9.1 TT:s opartiskhet 
 

I denna analys kommer vi att använda Westerståhls objektivitetsmodell för att mäta balansen och 

neutraliteten i TT:s material. Vi kommer även att använda oss av Ylva Brunes och Kristina 

Boréus tankar kring hur diskriminering reproduceras i medierna.  

 

9.2 Balansen/Icke-partisketen i TT:s rapportering 
 

Det har tidigare i denna uppsats nämnts att balans är det tillstånd som råder när två eller fler 

parter som ingår i ett gemensamt sammanhang får komma till tals i lika stor eller nästan lika stor 

utsträckning. För att denna definition inte ska bli för hårdvriden och sakna praktisk 

verklighetsförankring bör det tilläggas att detta ska ske inom ramen för vad som är rimligt. Vill 

den ena parten exempelvis inte berätta något för journalisten eller om denne, av egna eller 

externa skäl, inte finns tillgänglig blir det svårt att bibehålla en balans i nyhetsrapporteringen 

(Hadenius et al, 2008).      

 

Att en konflikt skildras är inte en förutsättning för den balanserade rapporteringen. I vår 

undersökning använder vi balansbegreppet utifrån hur myndigheter, politiker och människor som 

söker asyl får komma till tals i ämnet där de alla delar ett gemensamt problem: Hur asylfrågor 

ska lösas på bästa sätt. Alla de ovan nämnda parterna är intressenter i frågan, och har på olika sätt 

och av olika anledningar ofta eller alltid ett intresse för frågan.  

 

Därmed är det anmärkningsvärt att så få flyktingar/asylsökande får ge uttryck för sin syn på den 

upplevda problematiken (eller den upplevda icke-problematiken). I 6,5 procent av de artiklar vi 

analyserar får personer som är eller har varit på flykt samt människor som söker eller har sökt 

asyl ge uttryck för sina egna åsikter med egna ord.  

 

Dock finns en skillnad som är viktig att lyfta. En politiker är folkvald i syfte att representera 

många människor . Därför blir dennes åsikt mer intressant än en enskild individs. En flykting kan 
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ju nämligen bara tala för sig själv som privatperson och inte som representant för hela gruppen 

flyktingar.  

 

Räknar vi dessutom bort människor som kom till Sverige för länge sedan och fått asyl, och 

därmed knappast bör betraktas som flyktingar, samt de personer som misstänks för brott och bara 

råkar ha flyktingstatus, blir siffran än mer nedslående: 4,7 procent av de som kommer till tals har 

i dagsläget flyktingstatus eller är asylsökande. Om detta jämförs med antalet gånger en minister 

eller en ansvarig myndighet får ge uttryck för sin syn på frågan, blir snedfördelningen än 

tydligare. En minister kommer till tals i cirka 19 procent av artiklarna medan en eller flera 

representanter för Migrationsverket citeras i cirka 20 procent av de artiklar som innehåller citat. 

Genom att så få personer med flyktingstatus får komma till tals i artiklarna kan detta ses som ett 

exempel på exkluderande (Boréus, 2005). Trots att dessa människor troligtvis i allra högsta grad 

berörs av den flyktingpolitik eller beslut som tas i frågan får de lite utrymme i medier att uttala 

sig eller bidra med sitt perspektiv. 

 

Kent Asp har i sin forskning kunnat konstatera att människor som invandrat eller flytt till Sverige 

får komma till tals i en fjärdedel av de TV-inslag som behandlar flykting-och invandringsfrågor. 

En fördelning de delar med myndighetsföreträdare och politiker (Integrationsverket, 2002). 

Siffrorna för de två sistnämnda känner vi igen sedan tidigare: I vår undersökning kommer de 

vardera till tals i cirka en femtedel av artiklarna. Men flyktingar och asylsökande kommer endast 

till tals i mindre än en tjugondel av TT:s artiklar. Till TT:s försvar bör det påtalas att Asps 

undersökning kategoriserade människor med invandrarbakgrund och asylsökande i samma 

grupp. Då vi endast valt att analysera förekomsten av personer med flyktingstatus, kan en rak 

jämförelse bli missvisande. Det pekar dock ändå på en tendens hos TT-materialet. Denna tendens 

förstärks ytterligare då vi jämför skillnader i vilka som får komma till tals mellan nyhetsartiklar 

och notiser.  

 

 

 

 

 



26 

 

 

I de nyhetsartiklar vi kodat citeras flyktingar och asylsökande i totalt 7,5 procent av artiklarna. I 

notiserna däremot får dessa människor endast komma till tals i 2,9 procent av artiklarna. Detta 

kan jämföras med Migrationsverket, som agerar talesperson i 17,4 procent av nyhetsartiklarna 

respektive 29,4 procent i notiserna. Både Boréus och Brune menar att exkludera människor, och 

att utestänga dem från det offentliga samtalet är ett av de sätt medierna kan diskriminera på 

(Boréus 2005; SOU 2007:102). Även om frågor som rör flykting- och asylfrågor är närvarande i 

TT:s rapportering är det påfallande få gånger representanter från dessa grupper får vara med och 

forma denna rapportering.  

 

9.3 Neutral presentation 
 

Den neutrala presentationen förutsätter ett språk befriat från värdeuttryck som kan associeras 

med en viss part i en viss konflikt. Det är skribentens uppgift att återge händelseförloppet utan att 

hens egna åsikter och tankar lyser igenom i språkanvändningen. I den kvantitativa delen av 

denna uppsats mätes detta genom att räkna vilka anföringsverb som användes av skribenten. Vad 

som i sammanhanget bör betraktas som ett neutralt verb definieras utifrån vilka tankar som 

projiceras hos läsaren beroende på vilket verb som används. Exempelvis ”medger” skapar 

associationer till någon som tvingats till ett erkännande, någon som har velat undanhålla 

information (Lundgren et al, 1999) 
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Figur 2: Migrationsverkets och flyktingars förekomst i nyhetsartiklar och notiser. 
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Vi kan utifrån den kvantitativa undersökningen konstatera att TT håller sig med ett neutralt 

språk. ”Säger” används som anföringsverb i 76 procent av fallen. De övriga verben som används 

är överlag neutrala. Mer värdeladdade verb så som ”hävdar” och ”anser” förekommer förvisso, 

vilket motiverar en kvalitativ analys av TT:s språkanvändning. Dock är de så pass ovanliga att vi 

inte kan konstatera en återkommande och systematisk användning av dem. 

 

9.4 Objektifiering 
 

Enligt Boréus blir objektifiering en typ av diskriminering när den förekommer regelbundet i 

nyhetsrapporteringen och inte lyfter fram den beskrivna gruppens behov och känslor (Boréus, 

2005). I den kvantitativa undersökningen kan vi konstatera att människor som söker asyl eller är 

på flykt ofta framställs som objekt. Myndighetsföreträdare, politiker och representanter för 

rättsväsendet uttrycker sig angående den situation dessa människor finner sig i, men det är sällan 

de själva får agera i texter som behandlar deras situation. I mer än 76 procent av artiklarna är det 

någon annan som talar om den asylsökandes situation. Detta kan jämföras med de gånger en 

person med flykting- eller asylsökandestatus själv får agera i en text, vilket sker i 4 procent av 

det totala antalet texter. Detta medför att exempelvis myndighetspersonal och politiker får vara 

de som ständigt formulerar problemens art, omfattning och styrka. Vilket i förlängningen även 

innebär att människor som faller in under vår kategori ”flykting” kategoriseras in i gruppen 

flykting. Som redan nämnt är det inte säkert att det är en självupplevd identitet eller 

grupptillhörighet, det är något myndigheter och medier skapar åt ”dom” (Boréus, 2005). 

Genom att neka en människa med asyl- eller flyktingstatus utrymme att agera i text, skapas en 

bild av en ljudlös massa, en kategori människor som inte förmår hantera sin egen situation. En 

andrafiering sker, då ett ”vi” konstituerat av folkvalda och förvaltare ska lösa problem åt ett 

”dem”. Problem som ”dem” inte fått vara med att definiera. (Brune, 1998). 

  

  

9.5 Negativa associationer 
 

Som tidigare nämnts i teoriavsnittet, uppstår stereotyper då medierna upprepade gånger kopplar 

negativa händelser till vissa grupper (Boréus, 2005). Detta kan inom ramen för denna uppsats 
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exemplifieras med att en negativ syn på flyktingar reproduceras om människor med 

flyktingstatus endast, eller åtminstone oftast, förekommer i texter som behandlar problem så som 

kriminalitet eller utanförskap. Om vi ser till den variabel där flyktingar förekommer i störst 

utsträckning, det vill säga variabeln Textens objekt, och jämför den med variabel Textens 

primära nyhetstema, kan vi skapa oss en uppfattning över vilka nyheter som flyktingar associeras 

med. Vi har inte kunnat se några definitiva tendenser gällande detta i vårt material.  

 

 

10. Kvalitativa textanalyser 
 

10.1 Analys 1 – Flyktingarna som kostar samhället miljarder  
 

Artikeln ”Miljardkrav efter flyktingvåg” publicerades 29 oktober 2012 och handlar om hur 

Migrationsverket behöver mer pengar för att klara av att hantera mängden asylansökningar 

(Ekmark & Davidsson, 2012). Rubrikens ”flyktingvåg” är ett negativt laddat ord på så sätt att det 

ger läsaren en bild av något ostoppbart, en naturkraft som sveper in över Sverige. Det är också en 

formulering som kan härledas till Boréus tankar om distansering. Begreppet ”flyktingvåg” 

kategoriserar människor utifrån härkomst, och stärker bilden av ett ”vi”, som i detta fall får 

betala det ”miljardkrav” som ställs, och ett ”dem” som ingår i denna ”flyktingvåg”. Givetvis 

ingår de människor som inkluderas i begreppet ”flyktingvåg” inte i ett självupplevt kollektiv, den 

enda gemensamma nämnaren är att de söker asyl i Sverige. Denna upplevda grupp definieras 

med ett substantiv, vilket leder till att den upplevs som en existerande grupp (Boréus,  2005). 

 

I ingressen beskrivs hur Migrationsverket varje vecka tar emot betydligt fler ansökningar än det 

klarar av. Därför behövs en extra miljard för att klara av arbetet med ökade asylansökningar. I 

brödtexten presenteras siffror på hur många ansökningar Migrationsverket tar emot veckan efter 

ökningen jämfört med en vanlig vecka. 

 

Migrationsminister Tobias Billström kommer till tals först i artikeln. Han säger att ”det är ett 

mycket ansträngt läge” och att det viktigaste är att ta emot ansökningar och ordna boende åt alla. 
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Texten fortsätter med att Migrationsverket ska göra om organisationen för att kunna anpassa sig 

efter de nya omständigheterna, det ”hårda trycket” enligt myndighetens generaldirektör, som 

även lovar att alla ska ha någonstans att bo. I texten beskrivs vidare ansvaret som hamnar på 

kommunerna, som inte har boende så det räcker. En representant för Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) säger att olika kommuner har olika beredskap. 

Tobias Billström får avsluta artikeln med ett uttalande: ”Bristen på boenden kommer i längden 

att påverka integrationen”, vilket han menar kommer att ske eftersom människor stannar kvar på 

Migrationsverkets boenden längre än planerat. 

 

Rubriken och ingressen spelar på en invasion. Laddade ord som ”miljardkrav”, ”flyktingvåg”, 

”fler asylsökande än de hinner med” och ”högen växer konstant” tyder på en känsla av kris. I 

brödtexten blir språket emellanåt mer byråkratiskt, med begrepp så som ”utgiftsökningen” och 

”inom ramen för budgetprocessen”. 

 

De citerade är alla högt uppsatta, långt bort från det dagliga arbetet med att hantera 

asylansökningar. De är alla överens om problemets omfattning. Problemet är att 

Migrationsverket inte har råd alternativt i nuläget inte klarar av att ta emot så många flyktingar. 

Konsekvenserna av problemet blir dels att ”väntetiderna för de asylsökande ökar”, men även att 

integrationsarbetet riskerar att försvåras enligt Tobias Billström.  

 

Således får tre personer som befinner sig högt i den samhälleliga makthierarkin både formulera 

problemet och svara på vad som blir konsekvenserna om problemet inte kan lösas. 

På så sätt är artikeln tendentiös. Det finns inga röster som talar om hur det är att komma som 

flykting när det inte finns tillräckligt med boenden. De asylsökande blir objekt, dock inte 

nödvändigtvis offer, men helt enkelt det som beskrivs. De människor som på ett konkret sätt 

drabbas då pengar för flyktingmottagning saknas, det vill säga de människor som är på flykt, får 

inte ta plats i texten på annat sätt än som objekt. Flyktingar och asylsökande utsätts här både för 

objektifiering, då det talas om dem som objekt, och total exkludering, då de själva inte får vara 

med och formulera problemet (Boréus, 2005).  
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10.2 Analys 2 – Flyktingar bor i campingstugor 
 

Nyhetsartikeln “Flyktingar trängs i campingstugor” publicerades 13 januari 2013 och handlar om 

hur ”rekordmånga flyktingar” sökt sig till Sverige under 2012 (Ewenfeldt & Pedersen, 2013). 

Som en effekt av detta har Migrationsverket svårt att hitta boende åt alla. För att lösa den akuta 

situationen skriver myndigheten kontrakt med campingar, som kan erbjuda campingstugor. Dock 

finns andra anbudsgivare som erbjuder bättre boenden men inte hade tillstånd av polisen för att 

bedriva hotellverksamhet, något campingplatser inte behöver ha. Vad för typ av boende de 

nekade anbudsgivarna erbjuder framgår inte av artikeln. I texten intervjuas nöjesprofilen Bert 

Karlsson som är en av de företagare som nekats kontrakt med Migrationsverket. Dessutom 

intervjuas Migrationsverkets generaldirektör och får kritiska frågor om hur myndigheten hanterar 

boendesituationen. Avslutningsvis intervjuas en av de asylsökande som bor i en campingstuga i 

Skellefteå. Migrationsverket får störst utrymme i artikeln, med både information och citat, men 

även den som enligt artikeln får mest kritiska frågor. 

 

Rubriken samspelar inte riktigt med resten av texten, eftersom den anspelar på att läsaren ska få 

läsa om hur flyktingar trängs i campingstugor. Detta kommer dock inte förrän i slutet av texten.  

Ingressen berättar om “rekordmånga ansökningar”, “ökad tillströmning”, och “stelbenta regler 

som gör att många hamnar på enkla förläggningar”. Migrationsverkets chef säger att han inte 

tycker det är rimligt. 

 

Urvalet av intervjupersoner är inte tendentiöst då samtliga berörda parter får komma till tals. 

Dock får siffrorna angående hur många asylsökande som kommit till Sverige stort utrymme i 

början av texten trots att det enligt rubriken inte är vinkeln. Även om siffrorna sätter 

boendeproblemet i en kontext och skapar en förståelse är det inte vinkeln. Istället är vinkeln att 

Migrationsverkets regler är för komplicerade. 

 

Språket är till stor del byråkratiskt, särskilt i första delen av artikeln. Fokus ligger på siffror och 

rutiner, vilket placerar texten högt på abstraktionsstegen. De asylsökande beskrivs i form av 

siffror och procentenheter, vilket blir en tydlig typ av objektifiering när asylsökande snarare 

beskrivs som ansökningar på papper istället för människor (Boréus, 2005). Ett mer konkret språk 
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används när Bert Karlsson intervjus och han säger att Migrationsverket placerar människor “där 

det inte går att bo”. När Migrationsverkets generaldirektör intervjuas är språket mindre 

byråkratiskt och anspelar mer på flyktingarnas rätt till ett skäligt boende. TT:s reporter ställer 

frågan “ä̈r det rimligt att människor som söker sig hit får bo på campingplatser när anbudsgivare 

erbjuder bättre boenden men saknar hotelltillstånd?” vilket kan uppfattas som att reportern 

ifrågasätter Migrationsverkets syn på människor. Generaldirektören svarar att han personligen 

tycker att hanteringen är fel, men att det inte är någon långsiktig lösning på boendeproblemet. 

 

Språket – och hela artikeln –  ändrar karaktär vid intervjun med den asylsökande mannen. Miljön 

beskrivs tydligt i campingstugan, vilket gör att sista stycket i texten snarare uppfattas som ett 

reportage än nyhetsartikel. Omgivningen och reporterns upplevelse av stugan är noggrant 

beskrivet.  

 

Den ende som inte direkt kritiserar Migrationsverkets arbete är den intervjuade mannen. Han 

säger att det är “varmt i varje fall”. Men genom reporterns beskrivande språk får man som läsare 

ändå uppfattningen att det är oerhört trångt i den lilla stugan där “familjer försöker tränga ihop 

sig på två till fyra bäddar”. Hur många människor som är i varje stuga framgår inte. Däremot vet 

vi att den intervjuade har tre barn och en fru. Inte heller framgår hur många bäddar som finns i 

den aktuella stugan. 

 

Likt i analys 2 är problemet i texten är inte tydligt formulerat. Är det den ökade mängden 

flyktingar som kommer till Sverige eller ligger problemet hos en myndighet som inte har 

förmågan att hantera den ökade mängden ansökningar? Texten kan också uppfattas som en sluten 

text. Det konstateras i texten att det finns brister i Migrationsverkets flyktingmottagande, vilket 

försvårar alternativa tolkningar av texten.  

 

Citaten i texten är direkta och för Bert Karlsson och trebarnspappan i campingstugan används 

anföringsverbet ”säger” de när de citeras. När Migrationsverkets generaldirektör citeras används 

”säger” en gång, medan ”medger” och ”svarar” används vid de två andra tillfällena. Det tyder på 

en mer laddad stämning där generaldirektören framställs i försvarsställning mot reporterns 

laddade frågor. 
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Eftersom Migrationsverket får formulera problemet blir det subjekt. Flyktingar i sig blir objektet, 

som trebarnspappan får personifiera. Även här sker det en ”denial of subjectivity”, då 

trebarnspappan inte får delge sina känslor och viljor i texten. Hans enda roll i texten blir att, som 

tidigare nämnts, personifiera en kategori människor. En exkludering sker även här, då 

trebarnspappan inte får vara med att formulera problemet eller uttala sig angående lösningar 

(Boréus, 2005). 

 

10.3 Analys 3 – Den sjuka pojken 
 

Artikeln ”Sjuk pojke får inte stanna” publicerades 5 september 2012 av TT (Cleris, 2012). 

Händelsen skildrades i en huvudartikel och en kortare notis. Som redan nämnts valdes den här 

artikeln som analysenhet eftersom vi under det kvantitativa kodningsarbetet kunde konstatera att 

den skiljde sig från majoriteten av TT:s artiklar i ämnet. Den hade ett mer personligt grepp.  

 

Artikeln handlar om en 15-årig afghansk pojke som nekades asyl i september 2012, med 

hänvisning till Dublinkonventionen. Den innebär att flyktingar ska söka asyl i det första landet 

de kommer till inom EU (Migrationsverket, 2011). Men enligt pojken har han blivit våldtagen 

och misshandlad av gränspolisen i Italien och han beskrivs må oerhört dåligt. Trots detta så ska 

han skickas tillbaka till Italien enligt ett beslut från Migrationsverket. 

 

Rubriken ”Sjuk pojke får inte stanna” säger i sig inte särskilt mycket om att pojken är 

asylsökande. Eftersom det är en oerhört central del av berättelsen kan det tyckas lite märkligt, 

även om läsarens förförståelse antagligen hjälper till att sätta in artikeln i en kontext. Dock 

förklaras varför han ska lämna Sverige direkt i ingressen. Myndigheters tekniska termer som 

”överföringen av den afghanska pojken” blandas med det trauma pojken genomlidit. Hur han 

”sydde ihop sin mun i ren förtvivlan”. Trots detta tänker polisen eller myndigheter inte hjälpa till. 

Det är det tydliga tema som finns genom hela texten, den lilla människan mot myndigheter.  

I Retriver Research finns inga tidigare artiklar i ämnet. TT:s artikel är den första i ämnet. Dagen 

efter (130906) hakar både Aftonbladet och Metro på med liknande artiklar. 
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Källor i texten är pojkens gode man, som också för hans talan. Dessutom uttalar sig en 

kriminalinspektör vid gränspolisen i Malmö samt Migrationsverkets presschef. Eftersom pojken 

inte själv berättar historien för TT:s reporter blir den gode mannen en andrahandskälla. En 

tradering sker, vilket är problematiskt när pojken inte själv kan berätta vad som egentligen har 

hänt. Det finns inga andra källor som kan bekräfta pojkens berättelse. Gränspolisen och 

Migrationsverkets presschef kommenterar inte fallet på ett personligt sätt, utan menar att det inte 

går att göra någonting åt pojkens utvisning. Polisen hänvisar till Migrationsverkets beslut och att 

de inte kan göra något annat än att utvisa pojken så länge inte Migrationsverket ändrar sitt beslut. 

Migrationsverket säger att de behöver tydligare uppgifter på att historien stämmer för att kunna 

omvärdera sitt beslut. 

 

Trots att pojkens berättelse, som i texten personifieras genom den gode mannen, är i fokus lyfts 

ytterligare två röster fram. De tre rösterna i texten är alla subjekt, medan pojken är objektet som 

de talar om. Men via den gode mannens berättelse ges han ändå en identitet, en berättelse som 

inte smälter in bland ”kollektivet av flyktingar” (Brune, 1998). Dock görs han om till det Brune, 

med hänvisningar till litteraturkritikern Vladimir Propp, kallar för en victimized hero: en 

offerhjälte. Begreppet innebär att en person är dramats huvudkaraktär, men endast utifrån sitt 

lidande. Enligt Brune är detta ett numera klassiskt dramaturgiskt grepp för berättelsen om 

ensamkommande flyktingbarn (Brune, 2004). Dramats bovar, som här personifieras av 

myndighetsföreträdare, och offrets beskyddare, den gode mannen, är de människor som får agera 

i texten. Pojken får bara finna sig i vad de andra parterna gör. Han fråntas därmed allt 

handlingsutrymme (Brune , 1998). En dikotomi uppstår mellan gott och ont, mellan det trygga 

Sverige och det farliga Italien.  

 

Egentligen finns inte särskilt mycket till tendens (Lundgren et al, 1999), eftersom alla inblandade 

parter får komma till tals. Dock ligger fokus på den gode mannens berättelse om pojkens lidande 

och Migrationsverkets presschefs och polisens uttalande hamnar i skymundan. 

 

Artikeln är full av laddade ord, såsom misshandel, våldtäkt och ”sytt igen sin mun i förtvivlan”. 

Detta ställs i kontrast mot Migrationsverkets språkanvändning, där begrepp som  ”överföringen” 

och ”inhibition” förekommer. Myndighetsföreträdarna kommenterar inte fallet personligen, utan 
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istället hänvisar de till att de inte kan göra något eller att de behöver ytterligare information. 

Både polisen och Migrationsverket framstår som opersonliga och initiativlösa när de inte bryr sig 

om pojken. Det framstår som att de bara följer order (Brune, 2004).  

 

Artikelns genomgående tema synliggörs även här: David mot Goliat. Den känslosamme, den 

svage, i kamp mot de byråkratiska myndigheterna. Detta skapar en tydlig dramaturgi i texten 

(Lundgren et al, 1999). 

 

Det finns inga platsangivelser i texten, intervjuerna kan lika gärna ha gjorts över telefon som öga 

mot öga. Det framgår inte i artikeln. Berättelsen är relativt neutralt återgiven, trots sitt 

dramaturgiska grepp. Reportern förekommer inte själv i texten och inga åsikter kring pojkens 

berättelse uttrycks. Den detaljerade beskrivningen av våldtäkten sätter tonen för texten, även om 

den blir mer byråkratisk och formell mot slutet. Texten saknar liknelser och bildspråk. 

 

Pojken blir i denna text en gestaltning av den existerande diskrepans som råder mellan en 

begränsad invandringspolitik och ett humanistiskt synsätt. Hans roll blir att agera motpol mot de 

kyliga myndighetsföreträdarna som bara gör sitt jobb. Enligt Brune kan denna typ av 

artikeldramaturgi få läsaren att godta den begränsande flyktingspolitik som råder i landet, om 

sagan slutar lyckligt (vilket i denna berättelse innebär att pojken får stanna i Sverige). Detta då 

”det som först tycktes vara en hjärtlös politik, visade sig vara ett byråkratiskt missgrepp, som 

genom tidningens insatser kunde rättas till” (Brune , 1998). 

 

Genom att pojken indirekt får ge uttryck för sina egna åsikter objektifieras han inte. Det sker 

aldrig någon denial of subjectivity: Pojkens känslor lyfts fram, om än genom den gode mannen. 

När denna del plockas bort ur texten, ökar objektifieringen i texten. Detta ska vi undersöka nedan  

(Boréus, 2005). 
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10.4 Analys 4 – Notisen om den sjuka pojken  
 

“Sjuk pojke får inte stanna” är notisen baserad på nyhetsartikeln med samma rubrik. Vi har valt 

att analysera denna för att få en uppfattning om hur samma nyhet kan presenteras på olika sätt. 

 

I ingressen beskrivs att pojken har blivit utsatt för misshandel och våldtäkt och att han ska 

överföras till Italien, samt att han “sytt igenom sin mun i ren förtvivlan”. Hela den korta 

brödtexten består av ett citat från Migrationsverkets presschef där han säger att  uppgifterna om 

pojkens nuvarande tillstånd – att han befinner sig på barn- och ungdomspsykiatrins 

akutmottagning i Malmö – inte är tillräckliga för att beslutet om överföring ska ändras. 

Presschefen är alltså textens enda källa, eftersom det inte framgår var pojkens berättelse kommer 

från (vi vet ju dock att informationen kommer från den gode mannen, som utelämnas ur texten). 

Rubriken talar om vad som är grejen –  att pojken inte får stanna. I notisen finns ingen förklaring 

till varför pojken från första början ska avvisas, alltså nämns inte Dublinförordningen alls. 

 

Genom ingressen sätts pojken i förgrunden eftersom hans berättelse anses vara den viktigaste och 

grunden för hela nyheten. Men samtidigt för ingen hans talan och då blir han ändå objektifierad:   

Något som man bara talar om. Eftersom Migrationsverket får uttala sig i texten blir de subjektet. 

Urvalet är tendentiöst eftersom bara en röst hörs, en röst som dessutom tillhör den ansvariga 

myndigheten. Presschefens uttalanden står oemotsagda utan några motfrågor. Notisen blir därför 

tendentiös på ett negativt sätt eftersom Migrationsverkets version är den enda som framkommer.  

Språket i texten är uppdelat. Citatet från Migrationsverket är byråkratiskt och känslokallt. Det 

ifrågasätter pojkens trovärdighet och uppgifterna att han skulle må dåligt. Inihibition och 

överföring är byråkratiska ord som används, vilka kräver förkunskaper av läsaren. Läsaren får 

inte reda på varför Migrationsverket ifrågasätter uppgifterna om att pojken mår dåligt. Den korta 

information som finns om pojken tyder på en utsatt människa som står emot presschefens 

känslokalla uttalande. Även här blir alltså pojken en offerhjälte som utsätts för myndighetens 

grymhet (Brune, 2004). 
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En sökning i Retriver Research (läst 130520, sökord 120906 “afghansk pojke”) visar att notisen 

publicerats fler gånger än vad huvudartikeln gjorts, vilket betyder att den kortfattade notisen 

nådde fler människor än vad den bredare nyhetsartikeln gjorde.  

 

Här uppstår det en objektifiering, då pojkens känslor och viljor inte redogörs i texten. Då citaten 

från den gode mannen försvinner ur texten blir ”Pojken” ett substantiv: Ett ting Migrationsverket 

måste hantera. Objektifiering är inte total, då pojken har handlat ”i ren förtvivlan”, vilket innebär 

att texten beskriver hans känslor. Dock så sker det fortfarande ett denial of subjectivity, då 

pojkens röst försvinner (Boréus, 2005). 
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11. Diskussion och slutsats 
 

Både vår kvantitativa som kvalitativa undersökning har visat att myndigheter och politiker får 

komma till tals i de flesta artiklar som handlar om flykting- och asylfrågor medan människor 

med flyktingstatus exkluderas. Att Migrationsverket uttalar sig i frågor som rör asylsökande är 

självklart eftersom det är myndighetens arbetsområde. Vad som kan anses vara 

uppseendeväckande är det antal artiklar där någon annan talar om flyktingars situation, när det 

istället vore mer naturligt att människor som sökt asyl i Sverige själva får uttala sig om sin 

situation. Över hälften av de kodade artiklarna talar om asylsökande i tredje person, i regel utan 

att den asylsökande får komma till tals någonstans i artikeln. Endast två av de artiklar vi 

undersökt har asylsökande som subjekt. Den kvalitativa undersökningen visar dessutom att när 

asylsökande får uttala sig blir de aldrig en likvärdig part i diskussionen. 

 

Dock får människor som kommit till Sverige som flyktingar komma till tals i TT:s artiklar, och i 

nyhetsartikeln om den utvisningshotade pojken får han, om än indirekt, ge utryck för sitt 

känslotillstånd. Detta pekar på att TT trots allt har en medvetenhet kring frågan. Detta argument 

stärks ytterligare då vi ser till det språk som används av TT. Den neutrala presentationen tycks 

vara viktig, och anföringsverben är i regel neutrala. 

 

Vi finner även att det sker en objektifiering av människor i TT:s texter. Begrepp som 

”flyktingvåg” pekar på en uppfattning av flyktingar som ett fenomen som okontrollerat rullar in 

över Sverige. Då människor görs om till ting fråntas de sina grundläggande mänskliga drag. 

Känslor och åsikter åsidosätts till förmån för konkreta problemformuleringar så som finansiering 

och boendefrågor.  

 

Det journalistiska yrket styrs av många olika saker, så som redaktionella begränsningar. Vi har 

förståelse för att det tar tid att hitta flyktingar eller asylsökande att tala med, att språksvårigheter 

kan förekomma eller att dessa personer helt enkelt inte vill prata med medier. Då går det 

snabbare att ringa politiker eller en myndighet för att få kommentarer. Detta kan förklara 

Migrationsverkets återkommande medverkan. Men vi tycker inte att det är en tillräcklig ursäkt 

för att utesluta flyktingar och asylsökande ur samtalet kring frågan. Enligt vår uppfattning är 
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det en del av journalistens yrke att faktiskt få tag på den person som är relevant för en 

artikel. Om den person journalisten frågat inte vill ställa upp så får denne fråga vidare tills 

någon vill ställa upp. Westerståhls resonemang om opartiskhet yrkar på balans mellan de parter 

som ges utrymme att agera i en artikel. I detta avseende kan ovan nämnda resultat betraktas som 

belägg för tesen att det finns en obalans i TT:s rapportering om flyktingar och asylsökande. 

 

Undersökningen har visat på att diskursiv diskriminering och andrafiering är indikatorer på att 

obalans förekommer i rapporteringen. Med stöd i detta kan vi utifrån vår teoretiska ram 

konstatera att TT:s material är partiskt (Klockare, 2002; Hadenius et al,2008). Om balans råder 

får alla berörda göra sin röst hörd. När alla inte får komma till tals kan det få som konsekvens att 

vissa människor enligt Boréus resonemang upplever att deras röster inte är lika mycket värda 

(Boréus 2005). Detta kan i slutändan inte bara skada journalistiken, utan demokratin i stort.  

 

 

12. Vidare forskning 
 

Eftersom vårt resultat visade att människor med flyktingstatus till stor del utestängs ur det 

offentliga samtalet vore det intressant att göra en liknande jämförelse med andra nyhetsmedier. 

Eftersom det dessutom finns begränsad forskning på svenska nyhetsbyråer och TT vore det 

intressant att belysa deras opartiskhet från fler perspektiv.  Eftersom vi, som redan nämnt, inte 

fick möjligheten att göra intervjuer med  TT hade det varit intressant att göra djupintervjuer och 

observationer på redaktionen för att få en bredare bild.  

 

Vi föreslår även ytterligare fallstudier av TT:s nyhetsmaterial, men då med andra utgångspunkter 

än flyktingar och asylsökande.  
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14. Bilagor 
 

14.1 Bilaga 1 -- Variabler 
  

Uppsatsens kvantitativa undersökningsmoment utgår från 13 variabler. 

Variabel 1 - Artikelnummer 
Det unika nummer varje artikel fick inför kodningen. Detta nummer kvarstår även efter att 

successiva sållningar skett, vilket innebär att nummerföljden inte är strikt kronologisk. 

Exempelvis plockades artikeln med artikelnummer 14 bort, vilket innebär att ordningsföljden blir 

12, 13, 15. 

Variabel 2 - Rubrik 
Under denna variabel skrevs samtliga rubriker ut i sin helhet för att underlätta hanteringen av 

analysenheterna och dessutom enkelt kunna hitta specifika artiklar. 

Variabel 3 - Kodare 
Det nummer som användes för att identifiera den person som kodat artikeln.  

Variabel 4 - Kodardatum 
Datumet kodningen genomfördes.  

Variabel 5 - Publicerngsdatum 
Datumet artikeln publicerades enligt Retriver Research. 

 
Variabel 6 - Kön på reportern 
Kodas utifrån namnet i byline. Ambitionen med denna variabel var att undersöka om det fanns 

någon skillnad mellan manliga och kvinnliga TT-skribenters opartiskhet.  

Variabel 7 - Typ 
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Den artikeltyp som kodas. Detta bestäms utifrån artikelns längd: 100 ord eller fler räknas här 

som en nyhetsartikel, 99 ord eller färre räknas som notis.  

Variabel 8 – Primärt nyhetstema 
Syftet med denna variabel är att få fram vad artikeln/notisen handlar om. Den journalistiska 

facktermen hade varit ”grejen”. För att motverka godtycklighet har vi valt att ställa tre frågor till 

materialet: Vilken, om någon, händelse presenteras i rubriken? Vilken, om någon, händelse 

presenteras i ingressen? Vilken, om någon, händelse presenteras i brödtextens första hälft? Om 

ytterligare en händelse överensstämmer med dessa kriterier, väljer vi att koda denna händelse 

under variabel 9. 

Variabel 9 - Sekundärt nyhetstema 
Om fler än ett tema presenteras enligt definitionen för variabel 8, kodas det tema som är mindre 

framträdande som sekundärt nyhetstema. 

Variabel 10 – Artikelns subjekt. 
Subjektet, alternativt aktören, är den part i artikeln som agerar gentemot annan part. Det kan vara 

en myndighet, en privatperson eller till och med ett land. Kriterierna för denna variabel är att 

subjektet direkt eller indirekt talar om ett objekt. Om artikeln innehåller två eller fler subjekt, 

kodas det subjekt som figurerar i ingressen. Om fler än två subjekt figurerar i ingressen, kodas 

det subjekt som figurerar först i brödtexten. Ett subjekt förutsätter ett objekt, då ingen aktion kan 

ske utan en part som mottager aktionen. 

 

Variabel 11 – Artikelns objekt 
Denna variabel utgår från ovan nämnda definition av subjektet. Objektet är den part som artikeln 

talar om, utan att parten själv agerar. Objekt kan existera utan subjekt (då detta uppstår kodas TT 

som subjekt) eftersom det då inte förekommer någon hänvisning till en direkt källa. 

Variabel 12 – Vem får komma till tals 
Den person/de personer som får uttrycka sig med egna ord i artikeln. Samtliga personer som 

kommer till tals baserat på ovan nämnda definition kodas. Det väsentliga för den här variabeln är 

vem som får uttala sig, inte vad de säger. 

Variabel 13 - Anföringsverb 
De verb som används för att klargöra vem det är som talar i texten. Orsaken till att vi väljer att 

koda dessa är för att få en uppfattning om hur texter dramatiseras genom användandet av 

anföringsverb (Lundgren et al, 1999). 
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14.2 Bilaga 2 -- Kodschema med variabelvärden 
 

1. Artikelnummer 
 

2. Rubrik 
 
3. Kodare 
3.1 Isabelle Nordström 

3.2 Kristoffer Rosén 

 

4. Kodardatum 
 

5. Publiceringsdatum 
 
6. Reporterns kön 
6.1 Man 

6.2 Kvinna 

6.3 Vet ej 

6.4 Både och 

 

7. Typ av artikel 
 

7.1 Nyhetsartikel 

 

7.5 Notis 

 

8 – Huvudsakligt texttema/ 9 – Sekundärt nyhetstema 
“Textens huvudsakliga nyhetstema” syftar på textens viktigaste nyhetsämne. Kriterierna för detta 

är att den huvudsakliga nyheten figurerar i ingressen. Om flera teman återfinns i ingressen, 

avgörs temat av brödtextens första tredjedel. 

 

8/9.1 

Människosmuggling 

8/9.2 

Irreguljär flykting  

8/9.3 

Bostadproblem 

8/9.4 

Integrationproblem 

8/9.5 

Integrationsframgångar 

8/9.6 

Flyktingars kriminalitet  

8/9.7 
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Flyktingar utsatta för kriminalitet  

8/9.8 

Finansiering  

8/9.9 

Politik  

8/9.10 

Ansvariga myndigheters arbete  

8/9.11 

Positiva effekter av flyktingar  

8/9.12 

Trauman 

8/9.13 

Personlig berättelse  

8/9.14 

Terrorism   

8/9.15 

Flyktingtillströmning 

8/9.16 

Sveriges förmåga att ta hand om flyktingar 

8/9.17 

Sveriges oförmåga att ta hand om flyktingar 

8/9.18 

Kommuner ska ta emot fler flyktingar 

8/9.19 

Kommuner vill inte ta emot fler flyktingar 

8/9.20 

Kommunalpolitik 

8/9.21 

Ensamkommande flyktingbarn 

8/9.22 

Övrigt 

8/9.23 

Utvisning 

8/9.24 

Tolkar i Afghanistan 

8/9.25 

Rasism 

8/9.26 

Protester 

 

10 - Artikelns subjekt/ 11- Artikelns objekt/ 12 – Vem får komma till tals 
 

10/11/12.1 - Förvaltning, myndigheter och intresseorganisationer 

1 

Myndighetsperson 

2 
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Vid Migrationsverket 

3 

Polisen/Rättsväsendet 

4 

Vid Socialstyrelsen 

5 

NGO 

6 

Hälsa/Sjukvård 

7 

Näringsliv 

8 

Kyrka/Religöst samfund 

9 

Socialtjänst 

10 

Fackförbundsrepresentant 

11 

Mellanstatlig organisation 

12 

Kommuner i allmänhet 

13 

Forskare 

14 

EU 

15 

Andra massmedier 

16 

Annan förvaltningsmyndighet 

17 

Arbetsförmedlingen 

18 

TT 

 

10/11/12.2 - Politiker på kommun/ landstingsnivå 

1 

Vänsterpartiet 

2 

Socialdemokraterna 

3 

Miljöpartiet 

4 

Folkpartiet 

5 

Centerpartiet 
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6 

Kristdemokraterna 

7 

Moderaterna 

8 

Sverigedemokraterna 

 

10/11/12.3 - Politiker på regerings/riksdagsnivå  

(Denna variabel inkluderar även partiledare som inte har en plats i riksdagen) 

1 

Vänsterpartiet 

2 

Socialdemokraterna 

3 

Miljöpartiet 

4 

Folkpartiet 

5 

Centerpartiet 

6 

Kristdemokraterna 

7 

Moderaterna 

8 

Sverigedemokraterna 

9.  

Annat land än Sverige 

 

10/11/12.4 - Politiker på EU-nivå 

1 

Vänsterpartiet 

2 

Socialdemokraterna 

3 

Miljöpartiet 

4 

Folkpartiet 

5 

Centerpartiet 

6 

Kristdemokraterna 

7 

Moderaterna 

8 

Sverigedemokraterna 
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10/11/12.5 - Minister 

1 

Tobias Billström 

2 

Beatrice Ask 

3 

Erik Ullenhag 

4 

Fredrik Reinfeldt 

5 

Anders Borg 

6 

Karin Enström 

7 

Göran Hägglund (i sin roll som socialminister) 

8 

Hillevi Engström 

 

 

10/11/12.6 - Person som flytt eller sökt/söker asyl 

1 

Flykting 

2 

Nyanländ flykting med asyl 

3 

Asylsökande flykting/Asylsökande 

4 

“Papperslös” 

5 

Kvotflykting 

6 

“Integrerad flykting” 

7 

Ensamkommande flyktingbarn 

8 

Utvisad/utvisningshotad flykting 

9 

Afghansk tolk 

10 

Flykting misstänkt för brott 

 

10/11/12.7 - Övriga personer 

1 

Privatperson 

2 
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Anhörig 

3 

Flyktingkritiker 

4 

Flyktingförespråkare 

5 

Politiskt aktiv i ursprungsland 

6 

God man 

 

10/11/12.8 - Länder 

1 

Sverige 

2 

Annat europeiskt land  

3 

Utomeuropeiskt land 

 

13 - Anföringsverb i anknytning till citatörens uttalande 

 

1 

Säger (Sade, sa) 

2 

Berättar 

3 

Hävdar 

4 

Skrattar 

5 

Menar 

6 

Påtalar 

7 

Tycker 

8 

Understryker 

9 

Anser 

10 

Uppger 

11 

Antar 

12 

Upplyser 

13 

Tror 

14 

Övrigt 

15 

Medger 

16 

Förklarar 

17 

Svarar 

 

14 -  Annan etnicitet än svensk kopplat till person 

Förekommer etnicitet? Ja/Nej. 

14.1 

Om ja, vilken? 

 

15 - Förekommer religiös tillhörighet? Ja/Nej 

15.1 

Om ja, vilken? 
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16 - Anges skäl till varför Sverige bör ta emot flyktingar, Ja/Nej 

16.1 

Om ja, vilket? 

 

17 - Anges skäl till varför Sverige inte bör ta emot flyktingar, alternativt varför Sverige bör 

ta emot  färre flyktingar. 

17.1 

Om ja, vilket?  

 


