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Aim and main questions: This study aims to examine differences and similarities in how the 
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The main questions are:  

• How did Dagens Nyheter portray the immigration of refugees from the wars in 

Balkans in 1992 compared to refugees from the Syria war in 2015/2016? 

• What themes or patterns can be distinguished in the news articles?  

Main results: The results indicates that there is an expectation that refugees should work and 
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economy through working and another indicates that refugee immigration is a burden for the 

economy. Although, the refugee immigration is portrayed as a problem during both periods.  

Refugees are portrayed with more sympathy and their situations are raised by individuals 

from civil society during 2015/2016. The articles depict a perspective that shows a concern 

and fear of what problems the massive immigration might cause to the society. 
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1.  Introduktion 

Under åren 1992 och 2015 skedde kraftiga ökningar av asylsökande till Sverige. År 1992 sökte 

sig främst människor från Jugoslavien hit på grund av krigen på Balkan, och under 2015 var 

det främst flyktingar från Syrien som en följd av Syrienkriget (Migrationsverket 2019). I denna 

studie kommer Dagens Nyheters rapportering av invandringen från Jugoslavien under 1992 att 

jämföras med gestaltningen av invandringen från Syrien under 2015/2016. De flesta människor 

använder nyhetsmedier som informationskälla, och medierna har därför en betydande påverkan 

på människors uppfattningar om hur verkligheten ser ut och hur samhällsdebatten förs. Med 

detta som utgångspunkt tar denna studie avstamp i två av de största invandringarna till Sverige 

i modern tid; invandringen av flyktingar vid Jugoslaviens upplösning och under Syrienkriget. 

  

1.1. Problemformulering 

Medier är en viktig informationskälla för medborgare. De har dessutom möjlighet att påverka 

individers åsikter och tankar om ämnen som förekommer i samhällsdebatten. Nyhetsmedier 

beskrivs enligt Altheide och Snow (1979) som en förmedlare mellan en händelse och 

representationen av händelsen, och de beskrivs därför ha en väsentlig roll i formandet av 

händelser (Altheide och Snow 1979, s. 137). Strömbäck, Andersson och Nedlund (2017) 

redogör för flyktinginvandring att den är den typ av invandring som dominerade mediernas 

rapportering mellan 2010 och 2015. Resultatet av deras studie visar att det rapporteras om 

negativa aspekter i större utsträckning än positiva. I studien framkommer det att: 

  

 “...den nyhetsjournalistiska gestaltningen av invandring bidrar till att människor (1) 

överskattar omfattningen av flyktinginvandringen, (2) underskattar andra former av 

invandring, men också (3) överskattar kostnader och problem förknippade med 

invandring och (4) underskattar hur invandring bidrar positivt till Sverige” (Strömbäck, 

Andersson och Nedlund, 2017, sid vi). 

 

På basis av denna vetskap är det relevant att jämföra hur medier gestaltade flyktinginvandringen 

under Syrienkriget med krigen på Balkan eftersom dessa hör till de största invandringarna till 

Sverige sedan andra världskriget (Migrationsverket 2019). Området är således relevant att 

undersöka eftersom det stora antalet flyktingar under båda perioderna gör dem rättvist 

jämförbara med varandra. Det är intressant att analysera hur invandring skildras och gestaltas 

med utgångspunkt i medielogik och nyhetsvärdering för att upptäcka eventuella likheter eller 

skillnader i rapporteringen. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en kvalitativ textanalys analysera artiklar ur Dagens Nyheter om hur 

rapporteringen om flyktinginvandringen under 1992 från forna Jugoslavien i jämförelse med 

flyktinginvandringen från Syrien under 2015 ser ut. Med detta vill vi utforska eventuella 

skillnader och/eller samband över tid mellan de två perioderna i nyhetsrapporteringen, samt 

vilka teman som synliggörs. Övergripande frågeställningar lyder således: 

  

1. Hur har Dagens Nyheter gestaltat invandringen av flyktingar från krigen i Balkan 

1992 i jämförelse med flyktingar från Syrienkriget 2015? 

 

2. Vilka teman eller mönster kan urskiljas i nyhetsartiklarna? 

  

1.3 Disposition 

Denna uppsats kommer härnäst att presentera bakgrund för krigen i Balkan och Syrienkriget 

för att skapa förförståelse till ämnet. Sedan redogör vi för den tidigare forskningen, och därefter 

presenterar vi de teorier som har väglett analysen, och dessa är medielogik och nyhetsvärdering. 

Nästa avsnitt behandlar vår forskningsansats som inbegriper kvalitativ textanalys. I samma 

kapitel diskuteras urvalet och hur vi har gått till väga för att samla in vårt material samt att 

analysera det. Kapitlet avslutas med diskussion om den valda metoden och uppsatsens 

begränsningar. Därefter presentera och analysera vårt empiriska material. Studien avslutas med 

en redogörelse för våra slutsatser och därefter ges förslag på vidare forskning inom området. 
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2. Bakgrund 

 I kommande kapitel presenteras bakgrund till krigen på Balkan och Syrien för att skapa en 

förförståelse till ämnet. Sedan presenterar vi tidningen Dagens Nyheter som vi har avgränsat 

vår studie till. Avslutningsvis definieras begreppen, flykting, migration, asylsökande och 

invandring för att förtydliga för läsaren där begreppen används i texten. 

 

2.1. Krigen i Balkan 

Under 1990-talet tilltog invandringen från Jugoslavien på grund av upplösningen av 

Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien (SFRJ). De länder som ingick i unionen innan 

inbördeskriget var Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och 

Slovenien. Dessutom ansågs Kosovo och Vojvodina vara självständiga provinser i Serbien. Vad 

som orsakade upplösningen av unionen var att den ekonomiska och politiska situationen var 

instabil, i samband med nationalistiska vindar och kommunismens kollaps i östra Europa. Det 

fanns även stora meningsskiljaktigheter mellan de politiska partierna då vissa menade att det 

bästa för Jugoslavien var att staterna skulle förbli oberoende, medan andra menade att vissa 

republiker borde bli mer självständiga. Slovenien blev den första republiken som gick ur 

unionen, även om Kroatien lämnade unionen samma dag. Republikernas utträde upprörde 

Serbien och de förklarade krig mot de republiker som lämnat unionen (International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia u.å.). I samband med de jugoslaviska krigen var det ca. 100 

000 jugoslaver som migrerade till Sverige. 1992 var det år när flest anlände, då var det ungefär 

84 000 som sökte asyl (Migrationsverket 2019). 

  

2.2. Syrienkriget 

Kriget i Syrien startade som en följd av den så kallade arabiska våren (Blakemore 2019). 

Arabiska våren är benämningen på upproren mot regimer som ansågs vara odemokratiska av 

befolkningen. Dessa uppror startade i december 2010 när en tunisisk man tände eld på sig själv 

för att visa sitt missnöje med regimen och hur myndigheterna styrde i landet (Blakemore 2019). 

Under 2011 utbröt det inbördeskrig i Syrien som har fått miljontals människor att fly landet. 

Antalet dödsoffer beräknas uppgå till 250 000 personer, ca 6,5 miljoner internflyktingar och 

över 4 miljoner människor flydde sina hem i Syrien och utvandrade till andra länder. Många 

sökte sig till grannländerna Jordanien, Turkiet och Libanon, men det är även ett stort antal som 

har invandrat till Europa och Sverige (Regeringen u.å). 
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Under 2015 startade det som idag vanligtvis benämns som flyktingkrisen i Sverige, då flertalet 

syrier flydde sina hem på grund av kriget där och sökte sig till Sverige för att finna trygghet och 

säkra levnadsförhållanden. Enligt Migrationsverkets prognoser beräknas det att de flesta som 

sökte asyl i Sverige under 2015 var personer som hade flytt kriget i Syrien, därav anses antalet 

syriska flyktingar under det här året vara högst (Migrationsverket/Eurostat 2016). Enligt 

Migrationsverket anlände ungefär 163 000 flyktingar, varav 51 338 var syrier 

(Migrationsverket 2019). 

 

2.3 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en rikstäckande, oberoende liberal tidning som grundades år 1864. DN säger 

sig vara helt oberoende från politiska partier och har sina grunder i ett öppet samhälle, med 

grundläggande värden, förnuft och tolerans. Papperstidningen och DN:s webbsida når ut till 1,3 

miljoner människor dagligen (Dagens Nyheter 2008). DN skriver själva på deras hemsida att 

de har som utgångspunkt att alla människor, oavsett social bakgrund ska kunna ha möjligheten 

att ta del av samhällsdebatten och förstå gemensamma angelägenheter. Tidningen anger vidare: 

 

“Vi verkar i en upplysningstradition som vill bidra till att svenskarna är ett läsande och 

tänkande folk. Därför är det bland annat viktigt att använda de distributionsformer som, 

enskilt eller i samverkan, bäst når fram till mottagaren. Vi slår vakt om objektivitet och 

en oberoende verksamhet på alla plan” (Dagens Nyheter 2008). 

 

2.4. Begreppsdefinition  
• Flykting: Sverige har undertecknat Genève-konventionen inom FN som innebär att de 

människor som räknas som flyktingar kan söka asyl i de länder som har skrivit under 

överenskommelsen. De som anses vara flyktingar enligt konventionen är de som “har 

välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös 

eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss 

samhällsgrupp” (Migrationsverket 2015). 

• Migration: sker när personer förflyttar sig mellan olika länder, till exempel på grund av 

studier, arbete eller att flytta till någon (UNHCR 2016).  

• Asylsökande: en utländsk person som har rest till Sverige och ansökt om skydd men 

ännu inte fått sin ansökan prövad av Migrationsverket alternativt Migrationsdomstolen. 

(Migrationsverket 2015). 
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• Invandring: sker när en eller flera personer flyttar till ett land för att stanna och som 

sedan registreras in i landets folkbokföringssystem (SCB 2019).  

 

Eftersom denna studie ämnar undersöka rapporteringen om flyktingar har vi valt att inte 

använda oss av ord som migration eller migrant, eftersom begreppet även innefattar de som 

förflyttar sig mellan länder på grund av andra orsaker än krig och förföljelse. Vi har därför valt 

att använda oss av ord som flykting eller asylsökande i uppsatsen för att dessa begrepp ingår i 

vårt forskningsområde. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlar vi tidigare forskning som gjorts inom området för mediegestaltningen 

av invandring. 

 

Theorin och Strömbäck (2018) beskriver i en kvantitativ surveystudie att medieanvändning har 

en förhållandevis stor påverkan på individers uppfattning om invandring, vilket är en naturlig 

konsekvens av att medier påverkar människors verklighetsuppfattning. Författarna beskriver 

tidigare forskning inom området som pekar på att inställningen till invandring var mer positiv 

år 2015 i jämförelse med 1992. År 2015 tyckte 65 procent att Sverige borde ta emot färre 

flyktingar i jämförelse med 2015 då 40 procent ansåg detsamma. I studien presenteras att 

medieanvändning har betydelse för hur svenskar uppfattar invandring från olika delar av 

världen. Respondenterna i enkäten var i störst utsträckning negativa till invandring från 

Mellanöstern och Afrika. De var mest positiva till invandring från Norden och Europa. Detta 

förklaras delvis med att människor generellt har enklare för att acceptera invandring från länder 

som är kulturellt lika i större utsträckning (Theorin och Strömbäck 2018). 

  

Flera svenska studier tyder på att mediers gestaltning av invandring till Sverige ger mer 

utrymme till negativa aspekter än positiva. Asp (2002) förklarar att sedan 1980-talet har 

medierna riktat allt större fokus på frågor som rör invandring. Störst utrymme fick 

“flyktingfrågor och enskilda flyktingärenden, opinionsyttringar och protestaktioner, medan 

integrationsfrågor har fått litet utrymme” (Asp 2002, s.10). Vad som kan ses som utmärkande 

i mediernas rapportering är att Sverige och svenskar framställs som ett hinder för integrationen, 

snarare än invandrarna själva. Asp menar även att nyhetsrapporteringen präglas av negativa 

aspekter av invandring, och stort fokus ligger på problem och konflikter. Mediernas gestaltning 

av integrationen stämmer också till stor del överens med vilka problem allmänheten upplever 

med integration, vilket tyder på att de har en agendasättande ton (Asp 2002). 

  

Till skillnad från Asps studie har Hultén (2006) undersökt tre landsortstidningar och en 

rikstäckande morgontidnings rapportering över tid. Hultén beskriver i sin studie att under tidigt 

90-tal ger de undersökta tidningarna störst utrymme till flyktingars traumatiska upplevelser från 

hemländerna samt den oroliga väntan på att få besked om de ska få stanna i Sverige. Även 

kostnader för de mottagande kommunerna rapporteras det om i relativt stor utsträckning. Vissa 

artiklar lyfter att invandringen innebär en för stor kostnad för kommunerna, medan andra gör 

gällande att invandringen bidrar till arbetstillfällen på flyktingförläggningar och att de 
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kommunala hyresbostäderna blir uthyrda. Hultén förklarar också att rapporteringen 

överensstämmer med den vid tidpunkten allmänna opinionen om invandring. 

Flyktinginvandringen beskrivs också som oroväckande på grund av att det bland annat finns 

problem med att integrera migranterna, ett högt migrationstryck samt ekonomiska 

konsekvenser av invandringen. Mediernas gestaltning varierar beroende på om det är en grupp 

eller enskilda individer artikeln berör. Grupper framställs i större utsträckning som hotfulla och 

är mer negativt gestaltade än enskilda individer som får komma till tals med personliga 

berättelser. Resultatet visar även på att artiklar som rör ekonomiska aspekter för mottagande 

kommuner har ett mer kritiskt förhållningssätt till invandring. Samtidigt finns det artiklar som 

lyfter problematiken med de flyktingar som riskerar att nekas asyl. Vad som också kan betraktas 

som en påverkande aspekt i rapporteringen är regeringens migrationspolitik. Enligt studien har 

det skett en förändring över tid avseende hur de undersökta tidningarna har rapporterat om 

invandring. Från att tidigare ha setts som en tillgång för Sverige har flyktingar blivit en 

belastning och migrationspolitiken har blivit allt mer restriktiv. Denna förändring kan även 

urskiljas i mediernas rapportering, och enligt undersökningen anses därför mediernas 

rapportering ha ett nära samband med hur migrationspolitiken ser ut (Hultén 2006). 

  

Ytterligare en studie som undersöker hur medierna rapporterar om flyktinginvandring är gjord 

av Ghersetti och Odén (2018). Deras studie fokuserar på hur medierna rapporterade om 

flyktingkrisen 2015. Studien genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys av 

nyhetsmaterial från Dagens Nyheter, Aftonbladet, Rapport och Dagens Eko, samt en webbenkät 

som undersökte hur flyktingsituationen behandlades i medierapporteringen och i politiken. I 

studien framkommer det att rapporteringen domineras av händelser som sker i landet som tar 

emot flyktingar, och inte händelser i hemländerna. Dock var flyktingvägarna ett vanligt 

förekommande ämne i rapporteringen; det var många som flydde över medelhavet via båtar. 

Även EU och hur organisationen arbetade med frågan var ett ämne som ofta förekom. Det fanns 

stora problem med hur flyktingpolitiken skulle föras i EU, och det fanns således problem med 

att komma överens. Författarna beskriver att när det rapporterades om invandrare benämndes 

de vanligtvis som en grupp. De ämnen som dominerade rapporteringen var flyktingströmmar, 

vilka effekter invandringen har på samhället och flyktingarnas situation. Det var även flera 

inslag som rörde konflikter och uppehållstillstånd/asylfrågor. När det handlar om vem som får 

komma till tals är det vanligtvis svenska aktörer som får utrymme i artiklarna. De utgör 64 

procent av samtliga aktörer. Andelen flyktingar som får komma till tals utgör 10 procent, även 

om det är i fyra av fem inslag som flyktingarnas situation benämns. Tonen är till största del 
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neutral, men under både 2015 och 2016 är det ett större antal artiklar som har en mer positiv 

ton än negativ (Ghersetti och Odén 2018). 

 

En annan studie gjord av Brune (2004) handlar om att fördjupa kunskapen kring 

nyhetsjournalistikens berättelsemönster och hur dessa fungerar när det kommer till mediernas 

rapportering om invandrares- och flyktingars frågor. Brune använder sig av ett perspektiv som 

kallas för nyhetslogiska, som inbegriper journalisternas formkrav, regler och rutiner och hur 

dessa sedan påverkar form och innehåll för nyhetstexterna som produceras. Vidare används 

också ett annat perspektiv i analyserna som Brune genomfört. Detta perspektiv handlar om att 

nyheterna ingår i olika kulturella gemenskaper som påverkar innehållet i nyhetstexterna. 

Studien är indelad i tre ämnesområden och handlar om hur dessa ämnesområden konstruerades 

i nyheterna 1993. Dessa ämnen är: flyktingar som asylström, utvisningsfall samt brott. Detta 

jämförs med 1976 för att urskilja förändringar i konstruktionen. Resultatet visar att 

konstruktionen under 1993 har en seriösare och hårdare ton jämfört med 1976. Elitpersoner får 

utrymme till att tolka händelser i större utsträckning under 1993. I utvisningsfallen och genom 

rapporteringen om detta skildras flyktingar dramatiskt och i flera fall som offer. Under 1976 

kommer däremot Brune fram till att flyktingarna gestaltas som belastande för myndigheterna 

samtidigt som flyktingarna kommer till tals med sina perspektiv bättre under det här året. Den 

hårda tonen i nyhetsrapporteringen som tillskrivits rapporteringen från 1993 ingår i ett “vi”-

tänk, där myndigheterna är de som har kontrollen och håller ordningen för flyktingfrågan 

(Brune 2004). 

  

Vår studie bidrar till den befintliga forskningen inom området genom en kvalitativ analys om 

hur nyhetsmediet Dagens Nyheter gestaltar flyktinginvandringar under de perioder som denna 

studie avser undersöka. Dessutom är det en jämförande studie som jämför hur rapporteringen 

har förändrats över tid, vilket bidrar till att tydliggöra hur rapporteringen kring invandring har 

förändrats. Hur flyktingar har konstruerats genom språk då och nu är en annan aspekt vi har 

varit intresserade av, och det bidrar således till en mer nyanserad och kvalitativt orienterad 

kunskap om mediers gestaltning av invandring. 
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4. Teoretiskt referensram  
I detta avsnitt behandlar vi våra valda teorier som ligger till grund för analys av materialet och 

även besvarande av våra forskningsfrågor. 

 

4.1. Medielogik 

Altheide och Snow (1979) utvecklade på 1970-talet en teoretisk ansats inom medieforskningen 

som tar sin utgångspunkt i logiken. Medielogik handlar om att medieinnehållet beror till stor 

del på mediers format, dess organisation, normer, arbetsvillkor och behov. Dessa styr vad som 

rapporteras av medierna i större utsträckning än verkligheten. Å andra sidan innefattar 

medielogiken att mediernas centrala position har lett till att politiska aktörer som använder sig 

av medierna, och som har behov av dem för att kommunicera med mediepubliken och 

allmänheten, måste förhålla sig och anpassa sig till medielogiken. Medierna anpassar och 

formar i sin tur sina nyheter till medielogiken (Strömbäck 2014). Vidare förklaras medielogiken 

av Altheide och Snow enligt följande: 

  

“In general terms, media logic consists of a form of communication; the process 

through which media present and transmit information. Elements of this form include 

the various media and the formats used by these media. Format consists, in part, of how 

material is organized, the style in which it is presented, the focus or emphasis on 

particular characteristics of behavior, and the grammar of media communication. 

Format becomes a framework or a perspective that is used to present as well as interpret 

phenomena”. (Altheide och Snow 1979, s. 10). 

  

Medielogiken belyser hur samhället påverkas av medierna och dess kommunikationsprocesser 

och att medierna spelar en viktig roll i hur mediepubliken tolkar och uppfattar verkligheten. 

Altheide och Snow fokuserar på medielogik inom nyhetsvärlden som visas på TV och hörs på 

radio, men utgångspunkterna går även att applicera på tryckta medier. Författarna diskuterar 

även att vad medierna introducera blir verklighet i den sociala strukturen (Altheide och Snow 

1979). Massmedieforskaren McQuail (2010) anger att medielogiken syftar till att det finns en 

inneboende “mediegrammatik” hos journalister som styr hur innehåll ska delas eller utformas 

samt styr hur det verbala och icke-verbala ska användas i nyheterna (McQuail, 2010, s. 330).  

  

Altheide och Snow (1991) redogör för att den sociala verkligheten utgörs och bekräftas med 

medierna och med det syftar de på att mediernas logik i samhället utgör formen för det som 
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anses vara det sociala verkliga livet (Altheide och Snow 1991, s. 10). Inom tidningarnas värld 

menar Altheide och Snow att tidningar produceras i syfte och hopp om att nå så många 

människor som möjligt samt att konkurrera med andra medier om publikens uppmärksamhet 

och därför kunde innehållet anpassas utefter det ändamålet, för att locka mer publik. 

Tidningarnas innehåll anpassades till exempel för att handla om politik eller särskilda aktörer 

för att det ansågs vara uppseendeväckande (Altheide och Snow 1979). Medielogik beskriver 

vidare hur olika rutiner och mallar kan hjälpa medierna att anpassa deras format utefter 

mediepubliken som tar emot dem. Till exempel kan journalister veta utifrån dessa mallar hur 

de förväntas skriva, likaså hur nyhetsmedier bör rapportera om händelser för att passa in i 

logiken (Altheide & Snow 1979, s. 18). Asp menar att eftersom mediernas behov står i centrum 

i samspel med institutionella, organisatoriska och teknologiska villkor handlar det främst om 

att vinna mediepublikens uppmärksamhet och att hantera det informationsöverskott som idag 

finns i samhället. Medierna har utvecklat olika berättartekniker för att kunna hantera detta och 

på så sätt även veta hur de ska forma sina innehåll. Dessa tekniker ska en händelse innehålla 

för att den ska ses som en nyhet och få utrymme i mediets format baserat på bland annat mediets 

villkor (Asp 1986).  

Tillspetsning: är en av berättarteknikerna och innebär att medieinnehållet förkortas och 

tillspetsas för att fånga mediepublikens uppmärksamhet, detta genom användning av 

tillspetsade rubriker för att locka till sig läsare.  

Förenkling: att nyheter simplifieras och förenklas för att det ska vara begripligt för allmänheten 

och viktigt innehåll utesluts för att inte göra nyheten alltför komplicerad.  

Polarisering: medieinnehåll förenklar konflikter i allt större utsträckning och lyfter enbart det 

som ska utmärka det medium som producerat nyheten (profilering) utan att fokusera på själva 

innehållet eller att argumentera för det.  

Personifiering: fokus riktas mot personer istället för den specifika händelsen, vilket av 

medierna anses skapa en större identifikation av mediepubliken.  

Intensifiering: för att ytterligare fånga publikens uppmärksamhet fokuserar medierna på att 

uppta sådant som anses väcka intresse och uppmärksamhet såsom konflikter, kriser och 

dramatik. 

Konkretisering: innebär att komplicerade händelser ersätts av enkla enstaka händelser som 

saknar ett större sammanhang (Asp 1986).  

 

Hjarvard (2008) har utvecklat teorin om medielogik utefter medialisering. Enligt författaren är 

medialisering ett begrepp med flera definitioner, men i stora drag handlar det om utvecklingen 
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av medier som får en allt större betydelse i människors vardagliga liv samt för samhället och 

kulturen. Medialisering anses vara en övergripande process som sker över tid, där sociala och 

kulturella institutioner förändras på grund av mediernas utveckling. Hjarvard beskriver att 

medierna inte längre är åtskilda från sociala och kulturella processer som de tidigare har ansetts 

vara, och menar därför att större fokus bör ligga på hur dessa processers struktur, funktion och 

karaktär påverkas av mediernas allt större inverkan på samhället i stort. Samhället och kulturen 

kan således beskrivas som att de har medialiserats. Interaktiva medier har utvecklat 

kommunikationen till att göra det möjligt för mottagaren att påverka innehållet i större 

utsträckning, inte bara mellan individer utan även mellan institutioner samt från institution till 

individ. Medier gör det även möjligt att kommunicera på ett enkelt sätt, utan att sändaren och 

mottagaren behöver vara samtidigt närvarande i tid och rum. Hjarvard beskriver att internet har 

gjort medieinstitutioner mer marknadsorienterade och att de har blivit mer fokuserade på att 

tillgodose publikens behov, snarare än att verka för andra sociala institutioner (Hjarvard 2008).  

 

4.2 Nyhetsvärdering 

Galtung och Holmboe Ruge (1965) beskriver att det finns särskilda aspekter som påverkar hur 

stort nyhetsvärde en händelse har. Nedan presenteras de tolv faktorer som författarna kommit 

fram till. Desto fler aspekter som stämmer in desto större är sannolikheten att de prioriteras i 

nyhetsurvalet.  

1. Frekvens: Den första aspekten handlar om tidsspannet för hur en händelse utspelar sig. 

Händelser med ett kort tidsspann har ett större nyhetsvärde i jämförelse med händelser 

som sker gradvis under en längre tidsperiod. Desto mer händelsens tidsspann stämmer 

överens med mediets tidsspann, desto större nyhetsvärde får händelsen.  

2. Tröskel: Det finns en typ av tröskel som en händelse måste “passera” för att den ska 

anses vara värd att rapportera om. Desto mer inverkan händelsen har, desto större 

nyhetsvärde.  

3. Entydighet: För läsaren är det viktigt att kunna förstå bakgrund till händelsen som det 

rapporteras om, och det handlar således om att kontexten ska vara lätt att förstå för att 

publiken ska kunna ta till sig av det som nyheten förmedlar.  

4. Meningsfullhet: Kulturell närhet till händelsen är väsentligt för att läsaren ska uppfatta 

nyheten som relevant. Det som publiken kan identifiera sig med är därför det som har 

ett högt nyhetsvärde. 

5. Konsonans: Händelser som är önskvärda eller förväntade. 
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6. Oförutsägbarhet: Ovanliga eller oförutsägbara händelser anses ha ett högt värde, men 

de ska dock ligga inom ramen för det som är relevant för publiken.  

7. Redan uppmärksammade ämnen: Händelser som ligger inom ett område som redan 

uppmärksammats i medierna kan sägas ha ett högt nyhetsvärde.  

8. Balanserat innehåll: Innehållet i mediet bör vara balanserat mellan olika ämnen och 

typer av händelser. I en tidningsutgåva där innehållet mest handlar om utrikesnyheter 

får den typen av nyheter en ännu högre tröskel (se nummer 2). 

9. Elit-nationer: Händelser som hänvisar till nationer som anses “mäktiga” har ett högt 

nyhetsvärde. 

10. Elit-personer: Händelser som hänvisar till personer som anses “mäktiga” har ett högt 

nyhetsvärde.  

11. Personifiering: Händelser som kan förknippas med en person beskrivs ha ett högt 

nyhetsvärde. 

12. Negativitet: Negativa händelser anses ha ett högt nyhetsvärde (Galtung och Holmboe 

Ruge 1965).  

Med hjälp av ovan presenterade teorier kommer vi att analysera vårt insamlade material i 

form av nyhetsartiklar från Dagens Nyheter. Materialet har analyserats med hjälp av 

medielogiken och berättarteknikerna för att kunna urskilja hur händelser skildras och hur 

rapporteringen ser ut 1992 jämfört med 2015/2016. Likaså nyhetsvärderingen och dess 

principer har varit vägledande för Dagens Nyheters konstruktion i materialet vi samlat in. 
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5. Metodologi och tillvägagångssätt 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för det metodval som vi använt oss av i studien samt 

motivera varför vi gått tillväga som vi gjort under metoddiskussion. Vi beskriver även hur vi 

genomfört vår kvalitativa textanalys, vilken vi analyserat de valda artiklarna utifrån, och 

diskuterar även kritiskt våra metodval. Vi har vidare utvecklat ett analysschema med frågor att 

ställa till vårt empiriska material som varit vägledande för analysarbetet. 

5.1. Kvalitativ textanalys 

Vid en kvalitativ forskningsansats studeras intentioner, upplevelser och meningar till skillnad 

från en kvantitativ metod där det sker en beräkning av den insamlade data, och tolkning 

förekommer därför i större utsträckning inom kvalitativ forskning. Kvalitativa data mäts inte 

då de studeras och tolkas. Tolkning är det som denna studie i första hand intresserar sig för, och 

därför har ett kvalitativt tillvägagångssätt valts för att analysera materialet (Ahrne & Svensson 

2015, s. 10). 

  

Bergström och Boréus (2012) förklarar att textanalys är en tolkningsmetod som används för att 

analysera textuella material. Bergström och Boréus diskuterar fem olika tolkningsstrategier som 

textanalyser utgår ifrån. Dessa är i första hand texten och det sociala sammanhang texten utgår 

ifrån med textens diskurs. Även avsändaren, mottagaren av texten samt textens tolkare (forskare 

och studenter) ingår i dessa strategier. Materialet kan förstås utifrån ovan nämnda fem 

tolkningsprinciper för att skapa en förståelse för texten och dess innebörd (Bergström och 

Boréus 2012, s. 30f) 

  

Hermeneutiken är en tolkningslära som härstammar från antikens Grekland. Ödman (2007, 11f) 

redogör för att hermeneutiken ursprungligen användes för att tolka och tyda Bibeltexter. Detta 

är något som är tätt sammanslutet med textanalys och metoden har sedan 1700-talet utvecklats 

och har idag fått en annan utgångspunkt än att enbart avse tolkning av religiösa texter. Den kan 

därmed användas av alla slags tolkningar av texter idag. Hermeneutikens intresse ligger i att 

tillämpa tolkning och öka förståelse. Detta sker genom att vi närmar oss texten, likt textanalys, 

och att tyda tecken, att man ser något som något (Ödman 2007, s. 55ff). 

  

Även Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver att metoden utgår från hermeneutiken och den 

så kallade hermeneutiska cirkeln. Det innebär att helheten tolkas av delarna och delarna tolkas 

ur helheten och sammanhanget. För att kunna använda sig av hermeneutik brukar förförståelse 
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vara central i tolkningsprocessen och våra egna erfarenheter, samhällsuppfattning och våra 

sociala sammanhang intar därför en viktig roll (Alvesson och Sköldberg 2017, s. 152). 

  

Ledin och Moberg (2010) beskriver att med textanalys i fokus är syftet att närma sig texten på 

olika sätt och med iakttagelser som forskaren/studenten gör självständigt. Vi har utifrån ett 

analysschema (se bilaga 1) utvecklat frågor som vi utgår från i analysen av nyhetsartiklarna, 

och utifrån en analysmodell på fyra analyskategorier kommer vi att genomföra analyserna. 

Dessa kategorier är: 

  

• innehåll 

• relation 

• form 

• och intertextualitet. 

Med hjälp av innehåll i texterna kan teman och en förståelse för vad texten försöker säga skapas. 

Den andra kategorin, relation, rör språket och hur det används som en resurs för att skapa ett 

sammanhang i texterna. Form handlar om hur texten realiserar innehållet med hjälp av språket. 

Den sista kategorin avser hur textens innehåll, form och relation samspelar för att skapa 

betydelser. Vi har därav brutit ner texterna i mindre delar i form av teman och kategorier för att 

analysera helheten (Ledin och Moberg 2010, s. 160ff). I konstruerandet av analysschemat har 

vi följt mallen som beskrivs av Ahrne och Svensson (2015). Författarna beskriver i boken att 

analysfrågor bör innehålla vad som uttryckligen påstås, vad som argumenteras för eller emot 

och med vilka argument, vad som underförstås, vilka kategorier som används, vad som tas 

avstånd ifrån, hur meningar konstrueras, vilka ord och uttryck används samt hur 

berättelserna/händelserna är uppbyggda (Ahrne & Svensson 2015, s. 161f). Med utgångspunkt 

i denna analysmodell har vi anpassat frågorna utefter artiklarna som analyserats. Samtliga 

frågor har applicerats på varje artikel där vi har besvarat varje fråga för att kunna dra relevanta 

slutsatser. 

  

5.2 Avgränsningar  
Vi har avgränsat vår studie till att enbart analysera nyhetsartiklar från Dagens Nyheter. Årtalen 

som studien fokuserar på är jan-dec 1992, nov-dec 2015 och jan-mar 2016 eftersom det var 

under dessa perioder invandringen var som mest omfattande. Under 1992 analyseras hela året, 

dvs. 12 månader, dels eftersom invandringen var intensiv under hela året och dels för att 
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rapporteringen inte var lika omfattande som under 2015 och 2016. Beträffande 2015 fokuserar 

vi på månaderna november-december eftersom det är då medierna la stort fokus på att 

rapportera om det. Vi väljer att inkludera material i analysen även från de tre första månaderna 

under 2016 för att få ett mer täckande material eftersom flyktingkrisens akuta fas pågick fram 

till februari 2016 (SCB 2019). För att få ungefär jämförbara material storleksmässigt har vi 

sammanlagt analyserat 24 artiklar, 12 från respektive period. Vi har även avgränsat oss till att 

enbart analysera texten i materialet, och därför har bilder uteslutits. Det kan även vara värt att 

nämna att vårt insamlade material från 1992 och 2015/2016 samt de analyser och slutsatser som 

dras inte representerar hela Dagens Nyheters rapportering om flyktinginvandring under 

respektive period. 

  

5.3. Urval 
Materialet som har analyserats är nyhetsartiklar från 1992 samt nov-dec 2015 och jan-mar 2016 

eftersom det var då flyktinginvandringen var som intensivast från respektive krigsperiod och 

därför ville vi att materialet ska representera dessa perioder. Anledningen till valet av Dagens 

Nyheter är att tidningen anses som en av Sveriges ledande tidningar på en rikstäckande nivå, 

och som därför når en stor läsarkrets. Vi har gjort ett subjektivt urval där vi har handplockat 

nyhetsartiklar utefter relevans. Detta är ett medvetet val då vi genom artiklarnas rubriker och 

genom att läsa igenom artikelns innehåll kunde bedöma dess relevans och att den är aktuell för 

vår studie. Vi har valt ut dem med studiens syfte i åtanken, vilket återspeglar våra valda artiklar. 

Med subjektivt urval försöker forskaren/studenten att rikta in sig på företeelser som kan vara 

värdefulla för studien utifrån studiens fokus. Vi har därav gjort en bedömning efter att ha läst 

varje artikel om denna kan ge relevanta och värdefulla insikter för vår studie eller ej 

(Denscombe 2017, s. 67f). 

  

5.4. Tillvägagångssätt 

För att söka fram våra nyhetsartiklar har vi använt oss av i första hand Dagens Nyheters 

webbplats. I sökfältet på tidningens webbplats sökte vi artiklar med hjälp av sökorden; 

invandring, invandrare och flykting och fick sökträffar enligt tabellen nedanför (tabell 1). För 

att samla in vårt empiriska material har vi använt oss av Mediearkivet Retriever samt 

Samhällsvetenskapliga biblioteket på Göteborgs universitetsbibliotek. Materialet från 1992 

var ej tillgängligt på Mediearkivet Retriever och vi fick därför genom ett personligt besök till 

biblioteket ta del av materialet på mikrofilmer. 
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Tabell 1: Antal sökträffar under respektive år 

Antal sökord 1992 2015 2016 

Invandring ca 200 ca 900 ca 2100 

Invandrare ca 800 ca 1000 ca 2100 

Flykting ca 1000 ca 3200 ca 2800 

Totalt antal träffar: ca 2000 ca 5100 ca 7000 

  

Tidsintervallet för de publicerade artiklarna har vi fått anpassa utefter årtalen som vi avgränsat 

vår studie till. Vi sökte hela 1992, sent 2015 samt tidigt 2016 för att materialet i största möjliga 

mån ska fylla sitt syfte. Därefter har urvalet av artiklarna gjorts utifrån ovan beskrivna princip, 

alltså handplockat och med studiens primära syfte i fokus. Nyhetsartiklarna vi har tagit fram 

uppfyller kravet vi ställer på dem. De tar upp invandringsfrågan och är därför relevanta för 

studien. Texterna och innehållet i tidningsartiklar har delats upp utifrån teman och kategorier 

som vi fann i dem. Ett tillvägagångssätt vi fann användbart och som vi tillämpade är “The 

zigzag approach” som Rivas (2017) redogör för i Researching Society and Culture. Denna 

innebär att man gör en tematisk kodning, alltså att man i tidigt skede urskiljer teman ur sina 

texter som sedan ska ligga till grund för analysen av dem. Vi utgick även från en öppen kodning, 

alltså att man kodar ett litet snitt först innan man fortsätter med att bygga upp sin kodning till 

ett större sammanhang (Rivas 2017, s. 269–370). Genom att jämföra materialet inom samma 

område säkerställer vi att vi håller oss inom de teman som vi valt att fokusera på och att vi 

håller oss inom ramarna för vad vår studie ämnar undersöka. På så sätt förfinas de teman vi 

analyserar, och vi blir inte överväldigade med för mycket material (Rivas 2017, s. 375f). 

  

5.5. Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ textanalys grundas i studiens syfte och frågeställning. Med kvalitativ 

textanalys skapas en förståelse för texten och dess intertextuella sammanhang. För tolkning av 

vårt insamlade material har hermeneutiken varit utgångspunkten i att tyda vad texterna 

innehåller och vad de vill säga. Fördelar med metoden är att det skapas en djupare förståelse 

för innehållet och vilken betydelse innehållet kan ha för uppfattningen om det. 
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Vi ville närma oss texterna med hjälp av en textanalys och analysschemat med frågor som ska 

hjälpa oss att till exempel urskilja teman samt att se samband, likheter och skillnader. Genom 

att analysera materialet systematiskt med hjälp av analysschemat (se bilaga 1) har vi säkerställt 

att vi båda författarna har haft samma utgångspunkt när vi har analyserat materialet. På så vis 

är förutsättningarna goda för att analysen blir så objektiv som möjligt. Subjektivt urval riskerar 

att leda till att materialet inte blir lika representativt som till exempel ett strategiskt urval 

eftersom egna värderingar spelar in i urvalet av material. På så vis ger även urvalet en möjlighet 

till att resultatet skulle se annorlunda ut om någon annan skulle göra samma studie, eftersom 

det rör sig om egna tolkningar.  
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6. Resultat och analys 

I kommande avsnitt presenterar vi både resultat och analys utifrån vårt insamlade material 

från sammanlagt 24 nyhetsartiklar ur Dagens Nyheter, tolv från vardera period. Avsnittet är 

indelat med utgångspunkt i våra forskningsfrågor, analysschemat och de teman och aspekter 

vi fann i dem. Vi inleder varje underrubrik med det resultat som uppkom genom våra analyser 

av materialet och analyserna sammanvävs löpande av våra teorier.  

 

6.1. Vilka teman eller mönster kan urskiljas i nyhetsartiklarna? 

Teman vi kunde urskilja ur vårt insamlade material är att Dagens Nyheters rapportering från 

1992 inte fokuseras lika mycket på etableringen av flyktingarna, de ses snarare som en tyngd 

för samhället som belastar samhället med kostnader. På samma sätt som flyktingarna från 1992 

ses som en belastning för samhället bjuder även rapporteringen från denna period på en tung 

och hård ton med problem och konflikter i fokus medan under 2015/2016 vänder denna 

rapportering och får en relativt neutral/positiv ton som även skildrar invandringen som en 

tillgång. Under den senare perioden läggs fokus på problem, men inte på samma sätt som under 

1992.  

 

6.1.1.Förväntan på arbete   
Under både 1992 och 2015/2016 finns det en förväntan på att flyktingar ska bidra till samhället 

genom att arbeta. Arbete beskrivs också vara en väsentlig del av integrationen av flyktingarna, 

särskilt under 2015/2016. I en artikel från 1992 beskriver journalisten att: 

 

“Det långvariga socialdemokratiska motståndet mot att asylsökande skall jobba, 

framför allt uppbackat av LO, har de senaste åren börjat svikta. Bland annat har 

Metallordföranden Leif “Blomman” Blomberg brutit isen genom sitt ordförandeskap i 

en diskrimineringsutredning. I den påtalades just de väntades bidragsberoende som en 

av orsakerna till det växande flyktingmotståndet.” (Jugoslavien 1).  

 

Vad citatet syftar till är att asylsökande som väntar på besked om deras asylansökan bör få ett 

tillfälligt arbetstillstånd i Sverige tills de har fått besked om de får bifall eller om den avslås. 

Flyktingars behov av bidrag beskrivs också vara en orsak till negativa attityder till 

flyktinginvandringen i Sverige. Det indikerar på att det finns en förväntan på att flyktingar som 

anländer till Sverige ska arbeta, och att det inte uppskattas att de kommer till Sverige och lever 

av de gemensamma resurserna i samhället. En negativ aspekt av flyktinginvandringen beskrivs 
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vara att den kostar pengar och att flyktingarna anses leva på bidrag. Galtung och Holmboe Ruge 

förklarar att negativa händelser anses ha ett högt nyhetsvärde och vi kan därför tolka citatet från 

artikeln ur denna synvinkel (Galtung och Holmboe Ruge 1965). 

  

Samtidigt som resonemanget kring arbete förs lyfts även integrationsaspekterna, och hur viktigt 

det är att flyktingarna integreras i samhället. Detta görs gällande i nedan citat och kan således 

också förtydligas genom Galtung och Holmboe Ruges aspekt som handlar om att önskvärda 

händelser blir till nyheter. Att integrera flyktingar i det svenska samhället kan anses vara 

önskvärt eftersom det anses att med deras etablering minskar belastningen på den svenska 

ekonomin (Galtung och Holmboe Ruge 1965). 

 

“Om Sverige inte lyckas integrera flyktingarna riskerar vi en socialkris. Därför föreslår 

Finanspolitiska rådet att en kriskommission, liknande den kommission som leddes av 

Assar Lindbeck under finanskrisen, tillsätts. Kommissionen ska bestå av experter som 

tar fram förslag till hur flyktingkrisen ska lösas. Framför allt ska de titta på hur 

integrationen av invandrare på arbetsmarknaden förbättras.” (Syrien 2).    

 

Genom arbete anses flyktingarna kunna integreras i det svenska samhället. Det beskrivs som en 

viktig del av etableringen som kommer efter den akuta krisens fas. Följande citat tyder 

dessutom på att det finns en förväntan på att flyktingar har flytt till Sverige med anledning av 

att de vill bosätta sig här och starta nya liv, och därför anses det vara viktigt att de arbetar och 

bidrar till samhället. Intensifiering som berättarteknik går att urskilja i citatet nedan eftersom 

det lyfter flyktingkrisen och lägger fokus vid det med koppling till experters uttalanden för att 

stärka argumentationen för att flyktingkrisens slutfas och det som kommer efter anses utgöra 

problem för samhället (Asp 1986). 

 

“Frågan som kom att definiera året var flyktingkrisen. Och flyktingfrågan kommer att 

få fortsatt stor betydelse även nästa år. Enligt de experter DN har talat med kommer 

debatten att gå in i en ny fas. Från akut kris till etablering. 

- Debatten kommer att handla mer och mer om hur de som kommer hit ska få jobb 

snabbare, det måste gå åt det hållet, säger Ursula Bagge, samhällspolitisk chef på 

Akademikerförbundet SSR.” (Syrien 5).  
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Diskursen om arbete övergår till att bli mer negativ under 2016 på grund av att de insatser som 

var tänkta att påskynda flyktingars etablering i samhället inte anses ha fungerat 

tillfredsställande. Det tydliggörs av följande citat: 

“De flesta snabbspår har inte kommit längre än till att utbilda handledare och översätta 

verktyg för värdering av de nyanländas kompetens och utbildningsmaterial, främst till 

arabiska”. (Syrien 10). 

 

“Man måste göra reformer nu om detta inte ska sluta med elände senare. Vi måste 

bredda svensk arbetsmarknad. Annars kommer det som vi idag på kort sikt tycker är 

utgifter för migration att på lång sikt övergå i ett utanförskap för hundratusentals 

människor”. (Syrien 2). 

  

Tillspetsning av medier innebär att nyheter i allt större utsträckning tillspetsas och görs 

spännande att ta del av. Detta förekommer i ovan två citat. Det är även intensifierat med fokus 

på problematik som råder i samhället. Artikeln menar att flyktingars framtid och etablering på 

arbetsmarknaden inte har gått längre än validering av deras utländska betyg/intyg och därför 

har det primära syftet om arbete för flyktingarna inte uppfyllts. Detta får en intensifierad 

rapportering och därför är detta tydligt som berättarteknik (Asp 1986). 

  

6.1.2. Ekonomiska aspekter 

Under båda perioderna finns det en framträdande aspekt i rapporteringen om ekonomiska 

konsekvenser av flyktinginvandringen. Det handlar om att de massiva flyktingströmmarna 

kostar för mycket och resurserna för flyktingmottagandet anses ha nått en smärtgräns. 

Invandrarverkets generaldirektör Christina Rogestam menar att resurserna för att ta emot 

flyktingar börjar ta slut.  

 

“Vi har redan sprängt alla normala resurser vi har säger Christina Rogestam. Vi klarar 

det här några månader till, sedan måste man vidta andra beredskapsåtgärder, men det 

är ett politiskt beslut för riksdag och regering.” (Jugoslavien 7). 

 

Även under 2015/2016 återkommer temat om att Sverige befinner sig i ett ansträngt läge på 

grund av det höga antalet flyktingar. 
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 “- Sverige har ett oerhört ansträngt läge. Otroligt många söker sig till Sverige och då 

är det högst rimligt att vi också begär en omfördelning. Andra länder ska göra mer, 

säger Elisabeth Svantesson (M), migrationspolitisk talesperson.” (Syrien 7).  

 

Galtung och Holmboe Ruge presenterar att händelser som är negativa har ett högt nyhetsvärde. 

Att Sveriges resurser inte räcker till för att hantera antalet asylsökande tyder på en negativ 

aspekt av flyktinginvandringen. Dessutom är det ett tema som återkommer under både 1992 

och 2015/2016, vilket kan förklaras med principen om att återkommande händelser har ett 

nyhetsvärde (Galtung och Holmboe Ruge 1965).  

 

Under 1992 framträder även ett perspektiv om att Sverige anses vara ett välbärgat land som har 

tillräckligt med ekonomiska resurser för att behärska flyktinginvandringen, vilket detta citat 

tyder på: 

 

“Sverige är ett av världens rikaste länder. Om inte vi kan vara generösa mot flyktingar 

- vem ska då vara det 

Frågan ställs av Frank Orton, Sveriges nye diskrimineringsombudsman (DO) sedan ett 

halvår tillbaka. 

I nästan samma andetag tillägger han att det är naturligt att människor kan känna oro 

för både pension och jobb och främmande folkslag - det är inga känslor som genast 

måste stämplas som rasism.” (Jugoslavien 9).  

 

Det kan tolkas med hjälp av medielogikens berättartekniker som syftar till att tillspetsa nyheter 

och att göra dem mer intressanta för läsaren. Rubriken till artikeln lyder “Sverige måste vara 

generöst”, vilket i sig är en tillspetsning av ämnet om de ekonomiska aspekterna som 

flyktinginvandringen medför. Det kan även förstås ur personifiering eftersom ämnet knyts an 

till en person som därmed kan skapa en identifikation och att ämnet inte längre anses vara så 

tungt. 

  

Det finns dock en tudelning i finansfrågan och de ekonomiska aspekterna för flyktingkrisen 

även i rapporteringen från 2015/2016. Utifrån vårt analyserade material framkommer det att det 

ekonomiska läget är starkt trots flyktingströmmarna, som grundas på intervjuer med 

finansministern. Det finns dock prognoser som visar att det kommer att ta flera år innan 

ekonomin är så pass balanserad att den går jämnt ut. Artikeln lyfter dessutom att finanspolitiken 
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är otydlig från Regeringens sida. Nyhetsvärdering enligt Galtung och Holmboe Ruge lyfter att 

händelser som har med elit-personer att göra har ett högre nyhetsvärde, vilket skulle kunna vara 

en anledning till DN:s val att referera till den dåvarande finansministern (Galtung och Holmboe 

Ruge 1965).  

 

“Svensk ekonomi går starkare än väntat. Samtidigt kritiseras finansminister Magdalena 

Andersson (S) av sina egna experter för att bedriva en otydlig finanspolitik. Men 

finansministern avfärdar kritiken: - Vi är väldigt tydliga i den politik vi för. 

Både finansdepartementet och Konjunkturinstitutet nya prognoser pekar på att Sverige 

är på väg in i en högkonjunktur med tillväxtsiffror på mellan 3 och 4 procent det 

närmaste året.  

- Svensk ekonomi är väldigt stark just nu. Trots flyktingströmmen stärker vi de offentliga 

finanserna, säger Magdalena Andersson. 

Men Sverige har en bit kvar till balans i den offentliga ekonomin. Enligt 

finansdepartementets prognos dröjer det till åtminstone år 2020 innan finanserna går 

plus minus noll.” (Syrien 2). 

 

Vidare finns det ett samband mellan diskursen om arbete och diskursen kring ekonomiska 

aspekter av flyktinginvandringen. Som tidigare diskuterats beskrivs etablering på 

arbetsmarknaden som en viktig del av flyktingarnas integration. Journalisten beskriver att det 

annars finns en risk för att kostnadstrycket på samhället blir för stort. Även ordförande för 

Finanspolitiska rådet, John Hassler, konstaterar att Sverige behöver bli bättre på att integrera 

flyktingar i samhället.  

  

“En viktig förklaring till uppgången i svensk ekonomi är att den offentliga 

konsumtionen stigit kraftigt i samband med flyktingmottagandet. Men det som ger en 

skjuts åt ekonomin just nu kan innebära ett rejält kostnadstryck längre fram om inte 

flyktingarna kan etablera sig på arbetsmarknaden. 

Här står Sverige inför en exceptionell utmaning, menar Finanspolitiska rådet som oroar 

sig för integrationen. En historisk tillbakablick visar att integrationen i Sverige hittills 

har varit väldigt trög och i en internationell jämförelse är Sverige ett av de länder som 

är sämst i klassen.  

- Även efter åtta åt har mer än hälften av de nya svenskarna inte kommit i arbete 

konstaterar John Hassler.” (Syrien 2). 
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Ovan citat tyder på en intensifiering utifrån medielogikens berättarteknik, som handlar just om 

att intensifiera händelser och göra dem så dramatiska som möjligt. Det kan även förstås ur 

nyhetsvärderingens princip om att negativa händelser har ett nyhetsvärde (Galtung och 

Holmboe Ruge 1965), eftersom det handlar om att Sveriges integration inte fungerat bra.  

 

6.1.3. Humant samhälle och samhällsproblematik 

Under 1992 rapporteras det om att asylansökningar gällande flyktingar från Jugoslavien inte 

kommer att behandlas förrän läget i Jugoslavien har stabiliserats. Anledningen till detta är att 

det fortfarande är krig i Jugoslavien, och därför anses det vara omänskligt att avvisa 

asylansökningarna. Citatet nedan lyfter problem som flyktinginvandringen från Jugoslavien har 

orsakat för samhället, dels med att det är för stort antal som kommer till Sverige där flera tusen 

personer har fått avvisningar på sina ansökningar, men även att läget hos myndigheterna är 

pressat med anledning av det höga antal asylärenden som samlas och behöver avgöras. 

Konkretisering som berättarteknik blir i detta sammanhang påtagligt. Denna syftar till att 

komplexa problem förenklas och görs därmed lättförståeliga och enkla att ta del av. 

  

“Svenska myndigheter får mycket stora svårigheter att klara överklaganden och 

avvisningen av över 20 000 jugoslaver - flyktingar som i dag inte kan skickas tillbaka 

till Jugoslavien. Varje vecka kommer 1 000 nya jugoslaver via Tyskland och Polen. De 

flesta av dessa kommer att avvisas när det blir fred på Balkan, men till dess läggs 

ärendena på hög.” (Jugoslavien 6). 

 

I materialet som analyserats förekommer det resonemang som menar att Sverige inte har haft 

kapacitet att klara av så massiva flyktinginvandringar som det varit under krigen i Balkan och 

Syrienkriget. Citaten nedan är ett exempel på hur det rapporterades om att det borde vara ett 

jämnare fördelat ansvar mellan länder i Europa under 1992.  

  

“Ett visumkrav för bosnier kan inte uteslutas enligt statsminister Carl Bildt. I julhelgen 

besökte han gränstrakterna mellan Kroatien och Bosnien där han mötte en del av 

flyktingströmmen: 2 300 människor inklämda i bussar, på väg att lämna Bosnien.  
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- Vi har tagit emot cirka 80 000 asylsökande från det forna Jugoslavien och det är inte 

rimligt att vi ska bära en så stor del av den samlade europeiska bördan, säger Carl 

Bildt.” (Jugoslavien 12). 

  

Även under 2015/2016 menar migrationsministern att Sverige har tagit ett betydligt större 

ansvar än vad andra EU-länder har gjort.  

 

“- Vi är i ett läge där vi har ett oproportionerligt starkt tryck på vårt 

asylmottagningssystem. Eftersom vi är det land som tar emot flest flyktingar per capita 

tycker vi att vi har starka skäl att vara med i EU:s omfördelningssystem, säger 

migrationsminister Morgan Johansson (S)”. (Syrien 7). 

  

Det kan således tolkas som ett resonemang som är återkommande i rapporteringen under båda 

perioderna, och går därför att förstås ur den sjunde principen i nyhetsvärdering enligt Galtung 

och Holmboe Ruge. Det kan även tolkas med hjälp av principen som menar att händelser som 

hänvisar till elit-personer har ett högt nyhetsvärde (Galtung och Holmboe Ruge 1965). 

 

I en artikel från 2015 ges även tips till dem som vill engagera sig i flyktingmottagandet, till 

exempel:  

“Deras behov är av olika slag och det finns många olika sätt att hjälpa och 

engagera sig” (Syrien 4).  

 

Det uppmuntras således till att civilsamhället ska bidra med hjälp till flyktingmottagandet. 

Anledningen till att det uppmanas under 2015 kan förstås genom medielogikens utveckling och 

att det genom sociala medier finns större möjligheter att organisera sig. Det kan förklaras med 

hjälp av utvecklingen av medielogiken som skett med digitaliseringen (Hjarvard 2008). Även 

om DN inte är ett socialt medium i sig kan existensen av sociala medier påverka hur andra 

medier rapporterar. Detta eftersom sociala medier har blivit populära och en stor majoritet av 

medborgarna i Sverige använder sig av någon form av socialt medium.  

 

I tidningsartiklarna vi analyserade från 1992 respektive 2015/2016 är berättelserna uppbyggda 

på olika sätt under perioderna. Vi upplever att nyheterna från 1992 skrevs med en hårdare ton 

än under 2015/2016 då nyhetsrapporteringen är mildare och mer sympatisk i förhållande till 

flyktingarna och deras situation. Detta kan förklaras genom att medielogiken har förändrats 
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över perioderna. Arbetsrutinerna, normerna och organisationerna skiljer sig och varierar från 

1992 då internet inte var lika utbrett som idag. Hjarvard (2008) menar att utvecklingen av 

internet har påverkat medieinstitutioner på ett sätt som gjort dem mer marknadsdrivna och att 

försäljning av nyhetsmaterial är det som i första hand prioriteras. Det har i sin tur gjort dem mer 

fokuserade på att tillfredsställa deras egna publiker och deras behov (Hjarvard 2008). Innehållet 

i nyhetsmedierna kan således antas påverkas till att rapportera om mer lättsmälta ämnen, vilket 

humanitära aspekter av flyktinginvandring kan räknas till. Det kan förklara varför 

rapporteringen kan uppfattas som ”hårdare” under 1992 i jämförelse med 2015/2016. 

 

Det humanitära stödet från civilsamhället är tydligare under flyktingkrisen 2015/2016 jämfört 

med 1992. Det humanitära arbetet har utförts av frivilligorganisationer och civilsamhället för 

att hjälpa flyktingarna och myndigheterna i deras flyktingmottagande, men även för att 

flyktingarna ska kunna etableras i det svenska samhället. 

 

“För att klara anstormningen bad Folktandvården i december anställda om hjälp att 

jobba helgextra. Araz Afrasiabi som vanligtvis jobbar i Hallonbergen var en av ett 

sextiotal som nappade.  

- Jag kom själv hit för länge sedan från Iran som asylsökande. Det här är mitt sätt att 

ge tillbaka. Det är det minsta jag kan göra, säger han”. (Syrien 12). 

  

Citatet ovan är taget ur en artikel som fokuserar på eldsjälar och deras engagemang i 

flyktingfrågan. Det handlar om en tandläkare bland ett sextiotal andra som valt att arbeta extra 

på lördagar för att förkorta tandvårdsköerna. Både inom medielogik och nyhetsvärdering lyfts 

personifiering och fokus på enskilda individer. Det humanitära stödet har varit omfattande men 

det blir enklare för publiken att greppa ämnet om det knyts an till en specifik person.  

  

Rapporteringen under 2015/2016 lyfter flera samhällsproblem. Dels handlar det om att slutet 

av flyktingkrisens akuta fas inte innebär att allt kommer att bli som förr igen, utan att det återstår 

flera utmaningar och problem för staten och samhället att ta itu med. Det handlar dels om att 

integrationsfrågorna tar över efter flyktingkrisen vilka dominerar rapporteringen från perioden, 

och dels att det återfinns oro för säkerheten och för ett möjligen förändrat politiskt läget. I 

rapporteringen går det därför att urskilja att det inte enbart är integrationen av flyktingarna som 

är de största utmaningarna utan det är även viktigt med andra aspekter som har betydelse för 

civilsamhället.  
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“Och som alltid i politiken kan det dyka upp frågor från sidan som helt förändrar 

spelplanen. 

- Terrorhot och förändrat säkerhetspolitiskt läge är frågor som kan förändra det 

politiska läget snabbt, säger Paulo Silva, tidigare stabschef i Miljöpartiet.” (Syrien 5). 

  

En artikel från 2015 lyfter att flyktingboenden ska få internettillgång innan 2017. Det beskrivs 

som en satsning för att göra situationen för de som väntar på asylbesked mer skälig.  

 

“Som ett led i det planerar man bland annat att i framtiden ställa krav på fri 

internetuppkoppling i gemensamma utrymmen på alla asylboenden som man 

upphandlar. Det uppger Christer Zettergren, särskild rådgivare åt myndighetens 

generaldirektör och ansvarig för satsningen.  

- I den akuta situation som råder nu ser vi att vi inte kan vara hårda med det kravet. 

Därför har vi inte satt någon gräns för när det ska införas, men 2017 ska de asylsökande 

ha självhushåll och innan dess borde de även ha tillgång till internet, säger han.” 

(Syrien 3). 

 

Journalisten ifrågasätter Zettergren som är ansvarig för satsningen ifall det är nödvändigt med 

gratis tillgång till internet, varpå Zettergren svarar att det är viktigt.  

 

“Är inte gratis internetuppkoppling en onödig lyx för någon som flytt krig?  

- Nej, det tycker jag inte. Telefonen har varit lika viktig som gummibåten under deras 

resa. Det är inte en lyx utan ett verktyg och en möjlighet att kunna höra av sig och säga 

att man klarat sig.” (Syrien 3). 

 

Inom medielogiken förklaras det att genom tillspetsning av nyheter kan det skapa 

uppmärksamhet hos publiken. Citatet kan därav analyseras utifrån berättartekniken tillspetsning 

och artikelns sätt att fokusera på en aspekt som kan uppfattas som provocerande, och därmed 

göra den mer spännande att ta del av. Att flyktingar ska få tillgång till gratis internet är något 

som skulle kunna väcka känslor hos många eftersom flyktingar får tillgång till något som 

allmänheten inte får. 
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6.2. Vilka kommer till tals i artiklarna 1992 jämfört med 2015/2016? 

I materialet från 1992 är det i princip enbart elit-personer som kommer till tals. Den typen av 

uttalanden dominerar även materialet från 2015/2016, men det förekommer även uttalanden 

från enskilda individer från civilsamhället som antingen är flyktingar eller som stöttar samhället 

i flyktingmottagandet. Enskilda individer från civilsamhället kommer även till tals i artiklarna 

från 1992, men inte i samma utsträckning som under 2015/2016. En av dem som kommer till 

tals i materialet från 1992 är Bert Karlsson, en av grundarna till Ny Demokrati som säger: 

  

      “- Det handlar om organiserade charterresor där folk raggas upp av bussbolag 

för att få följa med upp till Sverige. Till och med svenska bussar hämtar folk, det 

har blivit en ren industri, säger Bert Karlsson till DN.  

      Bert Karlsson tror att om Sverige gjorde klart att bara politiska flyktingar skulle 

tas emot skulle inga jugoslaver komma.  

     - De stackarna tror att de ska få stanna men de är lurade hit. Vi sätter bara in 

dem på läger under ett till ett och ett halvt år under odrägliga förhållanden. Vi 

kan ju inte ta emot några flyktingar på ett värdigt sätt.” (Jugoslavien 11). 

  

Flyktingarnas situation beskrivs således av en elit-person. I en artikel från 2015 beskriver en 

pensionär som är engagerad i flyktingmottagandet hur hon upplever mottagandet i Sverige:  

 

“Studieförbundet Vuxenskolan, som Kristina Fernandes ingår i, har drygt 400 aktiva 

personer i sin asylverksamhet, nästan hälften av dem är över 63 år. Under hösten har 

hon haft tio elever som hon undervisat i svenska. 

- Det är verkligen en krissituation som har uppstått. Först och främst i Syrien, men 

också med de stora flyktinggrupper som kommit hit. Då vill man göra något för de som 

flyr. Jag vet hur svårt det är med integration, och hur viktigt det är med språket. Jag 

vill göra det lilla jag kan göra, säger Kristina Fernandes.” (Syrien 4). 

  

Citaten ovan ger olika perspektiv på hur mottagandet av flyktingar har sett ut. Exemplen kan 

tolkas med hjälp av nyhetsvärdering eftersom det första citatet refererar till en elit-person. Det 

andra citatet kan tolkas ur Galtung och Holmboe Ruges fjärde princip som handlar om att 

publiken ska kunna känna en kulturell närhet och något som de kan identifiera sig med (Galtung 

och Holmboe Ruge 1965). Genom att presentera att svenska pensionärer engagerar sig i 

flyktingfrågan skapas en närhet till ämnet.  
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6.3. Hur ser konstruktionen av texterna ut och vad påstås uttryckligen om flyktingar? 
Med hjälp av den andra kategorin i analysmodellen inom metoden kvalitativ textanalys 

undersökte vi hur språket har använts för att skapa ett sammanhang i texterna. Artiklar från 

2015 har ett annat fokus och språk än de från 2016, där 2015 fokuserar mer på flyktingkrisens 

första fas med humanitär hjälp och med en allmänt sympatisk ton än de från 2016 som vänder 

sig mot problem i samhället, utmaningar, ekonomisk situation och flyktingars etablering. Under 

1992 benämns flyktingar som grupper till skillnad från 2015/2016 där enskilda syns mer.  

  

Inom nyhetsvärderingen talas det om kulturell närhet, som innebär att det som vi som 

mediepublik kan relatera till och identifiera oss med kulturmässigt skapar ett högt nyhetsvärde 

(Galtung och Holmboe Ruge 1965). Från vårt insamlade material kunde vi urskilja en sympatisk 

skildring av flyktingarnas vardag. De framställs i vissa artiklar som offer och deras situation 

lyfts genom engagerade civila. Nedan citat visar på en likhet i materialet från 1992 och 

2015/2016 som skildrar flyktingarnas situation. Situationerna beskrivs utifrån ett perspektiv 

som ger läsaren inblick i de utmaningar som flyktingar har gått igenom.  

 

“Pristina är bara en anhalt på vägen och bussen är mer än halvfull av resenärer som 

har stigit på i Peje, en mindre stad i sydvästra Kosovo. De flesta som kliver på är unga 

män i vapenför ålder. För många av dem är flykten till Sverige ett sätt att undgå 

krigstjänst, för andra är det bara ett sätt att komma bort från en hopplös situation med 

arbetslöshet, diskriminering och ständigt hot om ett blodigt krig.” (Jugoslavien 2).  

 

“Helen Andersen som bor i Malmö och har pojkvän i Köpenhamn, ser ingen anledning 

till att stressa upp sig.  

– Jag har egentligen inget att klaga på. Det enda som kan hända är att jag blir lite 

försenad. Det är ingenting i jämförelse med vad flyktingarna går igenom”. (Syrien 1). 

  

Artikeln som behandlar ämnet om ID-kontroller lyfter även problemen de skapar för pendlare 

mellan Sverige och Danmark. 

  

“Det är en mardröm för alla pendlare som redan nu lider av förseningar till följd av de 

id-kontroller som görs av polisen vid det första svenska stoppet, Hyllie. Nu väntar färre, 

trängre och långsammare tåg. Förseningarna kan bli mellan 10 och 40 minuter 



29 
 

beroende på hur allt flyter och var resenären går på och kliver av. Och pågår 

kontrollerna längre än en månad har danska tågbolaget DBS varnat för högre 

biljettpriser.” (Syrien 1). 

  

Citatet kan förstås med hjälp av nyhetsvärderingens fjärde princip som handlar om kulturell 

närhet och att händelsen ska vara relevant för publiken (Galtung och Holmboe Ruge 1965). 

Eftersom ID-kontrollerna drabbar svenska och danska medborgare som pendlar är händelsen 

relevant för DN:s läsare. Konsekvenserna för de svenska och danska pendlarna betraktas därför 

ha ett högre nyhetsvärde på grund av den kulturella närheten.  

  

Samtidigt som de beskrivs som offer finns det en rädsla och oro för att flyktingar skapar 

problem och att de eventuellt kommer att störa den allmänna ordningen på stationen. I en artikel 

från 2016 står det att:  

 

“- Införandet av transportöransvar är katastrofalt för dansk polis, säger Claus Oxfeldt, 

ordförande i danska polisförbundet.  

Han räknar med att polisnärvaron vid gränsområden kommer behöva höjas rejält. Ett 

möjligt scenario är att de flyktingar som hejdas vid gränsen väljer att slå läger på 

Kastrup eller vid Köpenhamns centralstation. Dessutom ökar risken för 

människosmuggling.  

- Jag är lite nervös för hur vi ska tackla det. Vi följer timme för timme vad som händer. 

Blir det många flyktingar kvar här måste vi uppbåda fler poliser, säger Claus Oxfeldt”. 

(Syrien 1). 

 

Citatet ovan ligger i linje med nyhetsvärderingen som handlar om intensifiering. Denna, som 

tidigare nämnts, behandlar hur nyhetsrapporteringen intensifieras genom att det rapporteras om 

bland annat konflikter och dramatik (Asp 1986). Citatet ovan diskuterar att det möjligtvis kan 

finnas risker för att flyktingar ska slå läger och skapa ett kaos på stationen, vilket gör att 

rapporteringen kan uppfattas som dramatiskt. Genom att rapportera om flyktinginvandring på 

ett sätt som skildrar dramatik och kaos kan mediepubliken få en negativ uppfattning om den 

massiva flyktinginvandringen. 
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7. Diskussion  
I detta kapitel sammanfattar vi vår analys och drar slutgiltiga resonemang av de analyser vi 

gjort och svarar därmed på vår forskningsfråga som rör gestaltningen av flyktinginvandringen 

i Dagens Nyheter. Avslutningsvis ger vi våra förslag på vidare forskning inom området 

gestaltning av invandring. 

7.1 Hur har Dagens Nyheter gestaltat invandringen av flyktingar från krigen i Balkan 1992 i 

jämförelse med flyktingar från Syrienkriget 2015? 

  

Med utgångspunkt i de insamlade nyhetsartiklarna har denna studie ämnat att studera hur DN 

har rapporterat om två av de största flyktinginvandringarna till Sverige sedan andra 

världskriget. Analysen har skett genom en kvalitativ textanalys med hjälp av teorier om 

medielogik samt nyhetsvärdering. Syftet med uppsatsen har varit att analysera och diskutera 

rapporteringen om flyktinginvandringen från tidningen Dagens Nyheter under 1992 i 

jämförelse med 2015/2016 för att undersöka om det finns några skillnader eller likheter i 

rapporteringen och hur texterna konstruerades under respektive period. Resultatet visar att det 

finns en förväntan på att flyktingar ska arbeta när de kommer till Sverige och att det finns en 

tudelning i frågan om ekonomiska konsekvenser av flyktinginvandringen. Dessutom 

rapporteras det om humanitära aspekter av flyktingmottagandet tydligare under 2015/2016 i 

jämförelse med 1992 och flyktinginvandringen framställs även som belastande för det svenska 

samhället under båda perioderna. 

  

Det finns både likheter och skillnader i diskussionen om arbete mellan 1992 och 2015/2016. 

Under båda perioderna finns det en tydlig förväntan på att flyktingar som kommer till Sverige 

ska arbeta för att bidra till samhället, oavsett hur länge de ska stanna. Vad som dock lyfts under 

2015/2016 är att arbete är en viktig del av integrationen. Under 1992 går diskussionen istället 

åt att flyktingarna bör få tillfälliga arbetstillstånd under tiden deras ansökan behandlas. Det 

finns alltså en större förväntan på att flyktingar ska stanna i Sverige under 2015/2016, och vi 

tolkar att integrationen av flyktingarna framstår som viktigare. Resultatet kan tolkas med hjälp 

av medielogiken som beskriver att innehållet i medier påverkas av flera olika faktorer, som till 

exempel normer och regler. Något vi inte ska försumma är att samhället idag ser annorlunda ut 

än vad det gjorde under 1992. År 2010 tillkom en ny svensk lag, etableringsreformen som syftar 

till att underlätta för nyanlända flyktingar att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Detta görs 

genom olika insatser som anordnas bland annat av Arbetsförmedlingen (Riksdag u.å.). 

Samhällets upprustning för flyktingmottagande ser ut att vara på en helt annan nivå idag jämfört 
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med 1990-talet. Flyktingar som kommer till Sverige idag får andra möjligheter till etablering 

och arbete än de som kom till Sverige under 1990-talet. Till exempel får flyktingar stöttning 

och coachning från samhället nationellt och lokalt för att kunna integreras och bli en del av 

samhället fortare. Detta är något som eventuellt kan förklara varför rapporteringen ser ut som 

den gör under 2015/2016. Som Strömbäcks och Theorins studie presenterar har attityden till 

invandring förändrats till att bli mer positiv från 1992 till 2015 (Strömbäck och Theorin 2018). 

Detta skulle också kunna vara en anledning till att det finns en större förväntan att flyktingar 

ska stanna i Sverige under 2015/2016.  

  

Temat om ekonomiska aspekter kan sammanfattas med att det finns en tudelad inställning. Det 

ena perspektivet menar att ekonomin förstärks genom en ökad skattekraft eftersom flyktingar 

bidrar till de gemensamma resurserna genom att etablera sig på arbetsmarknaden. Den andra 

aspekten menar att ekonomin belastas eftersom kostnadstrycket på samhället ökar. Det kan 

således påstås att DN lyfter olika perspektiv på ekonomiska konsekvenser av 

flyktinginvandringen. Med det bekräftas det att det råder skillnader i frågan om vad man anser 

utvecklar ekonomin och inte. Rapporteringen om de ekonomiska aspekterna bygger till största 

del på uttalanden från politiker och med det får man uppfattningen av att rapporteringen speglar 

det ekonomiska läget, och det kan även tolkas ur den tionde principen inom nyhetsvärdering 

som handlar om att elit-personer har ett stort nyhetsvärde (Galtung och Holmboe Ruge 1965). 

Ekonomi är ett ämne som passar in i det studerade mediets format eftersom det är en 

morgontidning. Ur ett medielogiskt perspektiv anses ekonomi vara ett tyngre ämne som 

behandlas av morgontidningar i större utsträckning än kvällstidningar (Altheide och Snow 

1991). Dessutom är DN en rikstäckande tidning och det är därför särskilt relevant att fokusera 

på ett ämne som berör Sverige i sin helhet. Vårt resultat ligger i linje med Hulténs tidigare studie 

som diskuterar att flyktinginvandringen beskrivs i medierna som oroväckande på grund av ett 

högt migrationstryck och på grund av de ekonomiska konsekvenserna det medför för samhället 

(Hultén 2006).  

  

När en makthavande person kommer till tals och talar om flyktingarnas situation ligger fokus 

på en mer övergripande nivå som kan vara svår att relatera till för allmänheten. När individer 

från civilsamhället kommer till tals, vare sig det handlar om flyktingarna själva eller frivilliga 

som hjälper dem, kommer gestaltningen närmare mediepubliken eftersom det skildrar 

flyktingar på en individnivå i större utsträckning. Därför kan det vara enklare att förstå och 

relatera till det som läsare. Det kan dessutom väcka känslor av empati. Eftersom det är 
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nyhetsartiklar vi har analyserat är det någon/några personer som uttalar sig i varje artikel, 

eftersom det följer mediets logik att använda sig av citat i den här typen av artiklar. Det kan 

även förstås utifrån nyhetsvärderingens princip om personifiering, som handlar om att 

händelser som kan förknippas med personer har ett högt nyhetsvärde (Galtung och Holmboe 

Ruge 1965). Även om händelserna i sig som det rapporteras om inte berör de personer som 

uttalar sig har personerna som kommer till tals ändå någon form av anknytning till händelsen. 

Detta betyder att deras uttalande kan påverka händelsen till att framstå som mer relevant 

eftersom det rör individer. Resultatet som vi kommit fram till i vår studie stämmer överens med 

Hulténs tidigare studie eftersom enskilda individer framställs i neutral ton i större utsträckning 

då de kommer till tals mer jämfört med grupper som däremot framställs som stökiga enligt 

Hultén (Hultén 2006). Detta kunde vi också identifiera under respektive period. Ghersettis och 

Odéns tidigare studie presenterade att det vanligtvis är svenska aktörer som fick utrymme i 

merparten av olika nyhetsinslag, vilket stämmer bra överens med vårt resultat och de 

presenterade analyserna (Ghersetti och Odén 2018). 

 

Inom temat för de humanitära aspekterna som vi fann i vårt insamlade material kan det 

konstateras att det rapporteras om hur människor engagerar sig i att stötta flyktingar och 

flyktingmottagandet under 2015/2016, men detta förekommer inte lika markant under 1992. 

Fokus riktas inte mot den aspekten vilket kan bero på att det engagemanget inte skedde i 

samhället 1992 i lika stor omfattning som idag. Civila engagerade sig mer under 2015/2016, 

vilket vi tror beror på att det idag är enklare att organisera sig genom sociala medier som inte 

fanns under 1992. Genom potentialen till spridning av nyheter har civilsamhället fått stora 

möjligheter att mobilisera sig och engagera sig i flyktingmottagandet som inte tidigare varit 

möjligt. Genom att mediepubliken tar del av nyheter om flyktingfrågan väcks det känslor hos 

dem. Därför förstärks medmänskligheten och sympatin för flyktingar ökar. Eftersom det 

förekommer enskilda berättelser från civilsamhället, som tidigare nämnts, i rapporteringen från 

2015/2016 blev det ett ökat personfokus. På så vis kan rapporteringen om flyktingarnas 

situation under 2015/2016 ha gjort problemet mer individfokuserat i jämförelse med 1992. Ur 

ett medielogiskt perspektiv kan detta tolkas genom att det kan påverka mediepublikens 

uppfattning till att bli mer införstådda i flyktingarnas situation och även att möjligtvis engagera 

sig. Asp diskuterar berättartekniken personifiering och menar att nyhetens värde kan öka när 

den får fokusera på personer (Asp 1968). Det insamlade materialet tyder på detta genom att 

frivilliga och engagerade personer syns i texterna genom deras perspektiv på 

flyktinginvandringen.  
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Ett återkommande tema under både 1992 och 2015/2016 är att ansvaret för flyktingmottagandet 

ska vara jämnare fördelat över de europeiska länderna. Under båda perioderna tog Sverige emot 

rekordhöga antal flyktingar, och det presenteras ett resonemang kring att Sverige har nått sin 

smärtgräns för hur många flyktingar som kan tas emot. Diskussionen om ett jämnare fördelat 

ansvar har alltså inte förändrats över tid, och att DN rapporterar om det kan tolkas ur principen 

om att händelser som inträffat tidigare har ett högt nyhetsvärde (Galtung och Holmboe Ruge 

1965). 

 

Under 2015/2016 skildras flyktingar med mer sympati och deras situationer lyfts genom 

individer från civilsamhället. Även detta skulle kunna styrkas av Strömbäcks och Theorins 

studie genom att attityder till invandring har förändrats mellan 1992 och 2015 (Strömbäck och 

Theorin 2018). Det skildras även ett perspektiv som indikerar på att det finns en rädsla och oro 

för att flyktingar kommer att skapa problem i samhället. Vi upplever att konstruktionen av 

texterna i materialet bygger på en medvetenhet om att inte använda värdeladdade ord. 

Porträtteringen av flyktingar och hur de gestaltas i materialet från 2015/2016 tenderar därför att 

hålla en mer sympatisk ton jämfört med 1992.  

 

För att analysera vårt material har vi lutat oss mot analysmodellen på fyra kategorier som 

inbegriper hur form, innehåll, språkets relation och intertextualitet samverkar för att kunna 

genomföra analyser av texterna. Vi har med hjälp av våra teman som vi fann i det insamlade 

materialet kunnat se olika skillnader, likheter, samband och även analyserat vad som 

kännetecknar respektive krigsperiod. Vi har därav också kunnat analysera hur flyktingar 

konstrueras i nyhetsartiklarna och vad det får för betydelse genom uppsatsens teoriram. Dessa 

kategorier har därmed varit våra verktyg i analyserande av det insamlade materialet. Med hjälp 

av teman som vi fann ur innehållet i nyhetsartiklarna har vi kunnat analysera texterna med 

teman som glasögon och därmed underlättade detta för oss att se skillnader och likheter. Genom 

att använda ord som asylsökande och flyktingar i nyhetsartiklarna skapas det ett sammanhang 

för läsaren som gör att denne förstår kontexten av nyhetsartikeln. Vidare kan användningen av 

ord som indikerar på sympati till flyktingar skapa ett sammanhang som innebär att det är högst 

relevant att visa medmänsklighet och att engagera sig i frågan. Genom språket realiseras 

innehållet och görs verkligt och därigenom kan en realistisk uppfattning hos läsarna bildas när 

de tar del av texterna. Exempel på detta är när det rapporteras om flyktingkrisen utifrån aspekter 

som rör det ekonomiska och samhälleliga läget, skapas det en verklig känsla och det går lättare 

att sätta fingret på konsekvenserna av den massiva invandringen. Intertextualitet förklaras som 
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en dimension som genomsyrar samtliga tre analyskategorier som tidigare diskuterats (Ledin 

och Moberg 2010). Genom intertextualitet har olika betydelser kunnat identifieras med 

koppling till formen, innehållet och relationen texterna befinner sig i. Tolkningarna vi 

presenterade i denna uppsats bygger på denna analyskategori, alltså att bryta ner texterna i 

teman och därefter skapa betydelse. 

 

7.2. Avslutande reflektioner 

Vår största utmaning med uppsatsen har varit att hålla analysen kvalitativ, som syftet och 

forskningsfrågan avser. Orsaken till detta kan ha varit att vi från början hade ett omfattande 

analysschema som till stor del grundades på kvantitativa frågeställningar. Den tidigare 

forskning som presenteras grundas i kvantitativa forskningsmetoder, och vi kan därför ha 

färgats av dem. Dessutom var analysschemat från början mycket omfattande, vilket gjorde det 

svårt för oss att fokusera analysen. Därför fick vi omarbeta frågorna och skala ner dem för att 

få en tydligare analys.  

 

7.3. Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att genomföra studien med samma frågeställning men med en 

kvantitativ metod för att kunna göra generaliseringar kring hur Dagens Nyheters gestaltning av 

flyktinginvandringarna har sett ut. Genom en kvantitativ metod skulle även förekomsten och 

uppräkningar av särskilda ord, ämnen eller vilka aktörer som kommer till tals kunna redovisas. 

Studien skulle även kunna genomföras med en kritisk diskursanalys för att studera 

maktförhållanden närmare genom språk. Även andra teorier som kan förklara medieeffekter för 

samhället och individer hade kunnat generera ett resultat som visar hur gestaltningen kan 

påverka mediepublikens uppfattning om ämnet. 
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Bilaga 1 - Analysschema 

  

1. Vilka teman kan artiklarna placeras i? 

 

2. Vilka/vilken aktör kommer till tals? 

 

 

3. Hur konstrueras texten i nyhetsartiklarna? Struktur, ord, uttryck och begrepp då 

och nu? 

 

4.     Vad påstås uttryckligen om flyktingar i nyhetsartiklarna? 
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Bilaga 2 - Nyhetsartiklar 

 

1992 

• (Jugoslavien 1) Eneberg, Kaa. Flyktingar får rätt att söka arbete - publicerad 1992-01-

03 

• (Jugoslavien 2) Gezelius, Mats. Sverige kosovoalbanernas dröm. Lång resa från Pristina 

i överfulla turistbussar för familjer som hoppas på ett bättre liv - publicerad 1992-07-12 

• (Jugoslavien 3) Granestrand, Lasse och Ånnerud, Annika. Kosovoalbanerna: 

Asylskälen alltför svaga - publicerad 1992-08-21 

• (Jugoslavien 4) Hellberg, Anders. Få flyktingar får stanna - publicerad 1992-12-03 

• (Jugoslavien 5) Hellberg, Anders. Avvisa vid gränsen. Wachtmeister bekände färg i 

flyktingdebatt - publicerad 1992-05-13 

• (Jugoslavien 6) Hellberg, Anders. Fler flyktingar till Ystad. Tyskland kräver visum från 

Jugoslavien. Asylfallen vilande i Sverige - publicerad 1992-05-12 

• (Jugoslavien 7) Hellberg, Anders. Visumtvång kan behövas. Sverige ensamt klarar inte 

hela flyktingvågen, menar invandrarverkets chef - publicerad 1992-05-14 

• (Jugoslavien 8) Sjöblom, Anita. Risk att flyktingar aldrig får jobb - publicerad 1992-11-

04 

• (Jugoslavien 9) Vinterhed, Kerstin. Sverige måste vara generöst. Men 

diskrimineringsombudsman förstår oro över flyktingvåg - publicerad 1992-07-06 

• (Jugoslavien 10) Westmar, Bo. Lag för massflykt. Regeringen förbereder regler för 

kollektiv prövning - publicerad 1992-06-04 

• (Jugoslavien 11) Westmar, Bo, Rennerfelt, Christel och Ekstrand, Nils-Erik. Flyktvåg 

slår alla prognoser - publicerad 1992-05-16 

• (Jugoslavien 12) Ånnerud, Annika. Visumtvång inte uteslutet. Bildt hoppas på 

europeiska lösningar för bosniska flyktingar” - publicerad 1992-12-27 
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2015–2016 

  

• (Syrien 1) Björklund, Marianne. “Som om vi bygger en Berlinmur här” - publicerad 

2016-01-03 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050915201601037dc558c46c99a

6b6857cb488c5d17b99&serviceId=2 

• (Syrien 2) Björklund, Marianne & Olsson, Hans. Stark tillväxt – men otydlig 

finanspolitik - publicerad 2015-12-22. 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520151222bf3a34dda6d6fb

b2dd39b4e914974c47&serviceId=2  

• (Syrien 3) Delin, Mikael. Nya krav: Alla boenden ska ha internet - publicerad 2015-12-

25 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520151225cb95e03457a17

2593649a21510e4d2d9&serviceId=2 

• (Syrien 4) Delin, Mikael. Pensionärerna rycker ut för flyktingarna - publicerad 2015-

12-24. 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520151224c6698556e11ee

8a2fd9b5c82b2c53a02&serviceId=2 

• (Syrien 5) Kärrman, Jens. Svensk politik går in i ny fas - publicerad 2015-12-31 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520151231a701a1811125b

6445142634b53a53088&serviceId=2 

• (Syrien 6) Kärrman, Jens, Larsson, Mats J och Olsson, Hans. Alla dörrar hålls öppna 

inför flyktingsamtal - publicerad 2015-10-16 
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https://web-retriever-info-

com.ezproxy.bib.hh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05091520151016c6

749d76bf93d571439ab47db2398ef3&serviceId=2 

• (Syrien 7) Kärrman, Jens och Olsson, Hans. Sverige vill omfördela flyktingarna - 

publicerad 2015-10-24 

https://web-retriever-info-

com.ezproxy.bib.hh.se/services/archive/displayPDF?documentId=050915201510241a

8a5d949970bdf7be632ef4fb1ba5c1&serviceId=2  

• (Syrien 8) Larsson, Mats J. Mer pengar ska göra det lättare att utvisa flyktingar - 

publicerad 2016-01-29 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050915201601290b7bdf865fc6fe

8666824e670192354b&serviceId=2 

• (Syrien 9) Nandorf, Tove. Itidal Azzam fick snabbt arbete i skolan - publicerad 2016-

01-16  

https://web-retriever-info-

com.ezproxy.bib.hh.se/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016011662

a3503d362eb7a4d3d17e59ad59e413&serviceId=2  

• (Syrien 10) Nandorf, Tove. Tröga snabbspår till arbete för nyanlända - publicerad 2016-

02-13 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520160213c560b14f413d8f

208ce9d74013947762&serviceId=2 

• (Syrien 11) Olsson, Hans. Miljoner till polisen och Migrationsverket i vår - publicerad 

2016-02-18 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520160218a0b4e18275545

61278c0f88f7cd09348&serviceId=2 
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• (Syrien 12) Ritzén, Jessica och Ardelius, Erik. Frivilliga minskar trycket på 

asyltandvården - publicerad 2016-03-09 

https://web-retriever-info-

com.ezproxy.bib.hh.se/services/archive/displayPDF?documentId=05091520160309a2

90734acb9e7b3519a80feb21fbb9e0&serviceId=2  
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