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Abstract 

Title: Refugees in Swedish newspapers (translated title) 

Authors: Emelie Pajamäki and Hannes Fritzson  

Supervisor: Elin Ekström 

Examiner: Monika Wilinska 

The aim of this study, which is based on 20 articles from Swedish newspapers, is to 

examine what the Swedish media is writing about refugees in Sweden 2016 and 2019. In 

Swedish there are many words to describe refugees and we want to see which words are 

being used, and also how and when these words are used. Another aspect of the study is 

to show who is given a voice in the articles, who’s perspective they choose to show and 

how they describe the refugees. By using qualitative content analysis, we are analysing the 

articles in relation to postcolonial theory where we focus mainly on the “us and them” 

perspective and stereotypes. The result of the study shows that the structures the 

postcolonial theory describes still exists. There is an insecurity about what word should be 

used, when it comes to different categories of refugees. We have also found that there 

seems to be a great need to categorize and put labels on people. 
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Sammanfattning 

Titel: Flyktingar i svenska tidningar 

Författare: Emelie Pajamäki och Hannes Fritzson 

Handledare: Elin Ekström 

Examinator: Monika Wilinska 

Syftet med uppsatsen är att i svenska dagstidningar undersöka vem som får komma till tals 

och även vilka begrepp som används i nyhetsartiklar som handlar om gruppen flyktingar. 

Vi har genom en kvalitativ innehållsanalys undersökt 20 artiklar från Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter. Genom en kvalitativ innehållsanalys har vi på ett djupare plan kunnat 

undersöka artiklarnas manifesta och latenta innehåll. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

är postkolonial teori, “vi och dem” tänkande och stereotyper. Uppsatsens resultat visar på 

att strukturerna den postkoloniala teorin belyser fortfarande är aktuella. Det råder en 

osäkerhet kring vilket begrepp som ska användas kring olika grupper av flyktingar. Vi har 

även sett att det finns ett utbrett behov av att kategorisera och sätta etiketter på människor.  

Nyckelord: flyktingar, media, invandrare, nyanlända, postkolonial teori, stereotyper, “vi 

och dem” 
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Inledning  

Flyktinginvandring och flyktingpolitik har varit ett av de fem största ämnena i svensk 

nyhetsrapportering sedan 80-talet och framåt (Brune, 2004). De senaste åren har intresset 

kring dessa frågor ökat ytterligare och enligt SOM-institutets (samhälle opinion media-

institutet) mätning 2017 uppgav 43 procent att invandring och integration är den viktigaste 

frågan eller samhällsproblemet (Martinsson & Weissenbilder, 2018).  

Under de senaste årtiondena har högerpopulistiska politiska partier vuxit och tar allt större 

plats i samhället i flera europeiska länder. Till följd av 80- och 90-talens invandring till 

Europa grundades flera av dessa europeiska partier under 90-talet. Däribland svenska 

Sverigedemokraterna. Efter terrordådet 11 september 2001 startades än fler partier och 

andra som redan var etablerade blev mer och mer populära, däribland danska Danske 

folkeparti, finska Sannfinländarna och grekiska Gyllene gryning. Samtidigt inriktades de 

partier som redan var etablerade mer och mer mot antiislamism och antiimmigration 

(Kallis, 2014). Dessa partier driver idag en stark agenda när det gäller invandringspolitik. 

På grund av detta sprider de snabbt sina starka och ofta rasistiska åsikter som får spridning 

bland andra partier. Detta har lett till att det har blivit mer accepterat även för andra partier 

att skjuta på gränserna vad det gäller politiken och debatten i migrationsfrågan. Invandring 

är ett ämne som både inom politiken och i samhället i stort har varit och är en central och 

ständigt aktuell fråga under lång tid (Krźyzanowski, 2017).  

Nyhetsjournalistiken är viktig. Dess syfte är bland annat att skapa en bro mellan 

allmänheten och beslutsfattarna. Den berättar om politiska beslut från riksdagsnivå till 

människorna i samhället som tar del av informationen. Medierna bestämmer vad de ska 

rapportera om och på så sätt vad som räknas som viktiga händelser och till viss del hur de 

ska uppfattas. De påverkar alltså till stor del läsarnas verklighetsuppfattning. 

Nyhetsjournalistik är därmed nödvändigt för att frambringa social förändring och som 

konstituerande för vårt moderna samhälle (Brune, 2004). 

Då det politiska läget och samhällsklimatet de senaste åren i hög utsträckning kretsat kring 

frågor rörande invandring är det av vikt att hålla sig uppdaterad i medierapporteringen 

kring området. Det är viktigt för alla som är intresserade av samhällsdebatten men inte 

minst för människor som arbetar med den här gruppen av människor på ett eller annat 

sätt, exempelvis socialarbetare och andra offentligt anställda. Media har en högst 

bidragande roll i allmänhetens uppfattning när det gäller samhälleliga frågor inklusive 
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denna (Brune, 2004). Vi kommer att undersöka hur det skrivs om detta ämne i två stora 

svenska dagstidningar.  

Enligt Strömbäck (2008) har dagstidningar stor spridning och då också stor 

påverkanseffekt på samhällsdebatten. Artiklarna i tidningarna påverkar alla som läser, 

inkluderat socionomer och andra socialarbetare som, även om det är omedvetet, tar med 

sig dessa åsikter och erfarenheter in i sitt arbete. Socialt arbete styrs i hög grad utifrån 

politikerna vilka också de tar del av medias rapportering. I sin tur påverkar detta i längden 

flyktingarna som kommer till Sverige då de ska ta del av det svenska välfärdssystemet hos 

till exempel vård och socialtjänst. Därmed är detta något som är viktigt att framför allt 

socialarbetare är medvetna om för att kunna lägga förutfattade meningar och 

föreställningar åt sidan och utföra ett bra arbete.  

Som teoretiskt ramverk kommer vi att koppla vår uppsats till postkolonial teori som 

handlar om ett tänkande kring “vi” och “de andra”. Teorin utgår ifrån en kritik av 

västvärldens syn på omvärlden i frågor som rör kultur, identitet och samhällets utformning 

(Said 1978). 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår uppsats är att belysa vad svenska media skriver om 

flyktingar/asylsökande/nyanlända/invandrare i dagstidningar. Vi vill undersöka 

stringensen i medierapporteringen kring dessa begrepp utifrån etablerade definitioner och 

även hur gruppen vi tittar på framställs. Vi vill också undersöka vems perspektiv som lyfts 

i artiklarna och vem det är som får komma till tals.  För att få stöd i vår analys kommer vi 

att använda oss av postkolonial teori. För att syftet med uppsatsen ska uppfyllas är det här 

frågorna som kommer att utforskas:   

● Vem är det som får komma till tals i artiklarna?  

● Vilket/Vilka begrepp används när det skrivs om gruppen vi undersöker?  

Begreppsgenomgång 

I uppsatsen förekommer vissa begrepp som används i olika situationer och kontexter. Det 

är dels begrepp som vi använt som sökord under urvalsprocessen och dels begrepp som 

används frekvent i artiklarna. Anledningen till en begreppsgenomgång är att vi under 

arbetets gång uppmärksammat att några av begreppen ger utrymme för tolkningar. Vi vill 
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undvika missuppfattningar kring begreppens betydelse i den här uppsatsen och vill därför 

redogöra för dem nedan. Dessa är definitioner som används inom politiken och i andra 

offentliga sammanhang.  

Flykting 

Enligt FN’s flyktingkonvention från 1951 är en flykting en person som befinner sig utanför 

det land hen är medborgare i och som på grund av etnicitet, nationalitet, religion, politisk 

åskådning eller tillhör en viss samhällsgrupp inte kan eller vågar återvända hem (UNHCR, 

1996). Enligt Migrationsverket (2017) är en flykting i Sverige en person som kommit till 

Sverige och sökt asyl och får stanna på grund av flyktingskäl. 

Då det finns flera olika ord som beskriver gruppen vi har valt att undersöka bestämde vi 

oss för att konsekvent använda oss av ordet flykting genom uppsatsen. Det finns som sagt 

inte ett allmänt ord som innefattar alla människor som kommer till Sverige som gör att det 

blir lättförståeligt och enhetligt. Vi valde flykting då det är ett övergripande begrepp och 

innefattar alla inom gruppen vi undersöker. Nedan kommer en genomgång av definitioner 

av andra begrepp som används flitigt i tidningsartiklar.  

Nyanländ 

Det finns ingen tydlig definition av “nyanländ”. I talspråk kan avses någon som precis 

anlänt till en plats. I förordningen (SFS 2016:39) om mottagande för bosättning av vissa 

nyanlända invandrare är en “nyanländ” en person som omfattas av lagen (SFS 2017:584) 

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare oavsett ålder. För att personen 

juridiskt sett ska kunna kallas nyanländ ska hen dels ha flyttat till kommunen inom ramen 

för dess flyktingmottagande. Dels ska personen till exempel vara familjeåterförenad med 

ett ensamkommande barn eller någon annan närstående eller vara en så kallad kvotflykting. 

Nyanländ kallas en person enligt lagen sedan i 24 månader. 

Däremot i Skollagen (SFS 2010:800) är definitionen en person som tidigare har varit bosatt 

utomlands och som nu bor här i landet. Personen ska ha påbörjat sin skolgång här senare 

än höstterminens start det år hen fyller sju år. En elev anses vara nyanländ tills denne gått 

i skolan i det här landet i fyra år. Enligt Skollagen kan en elev som anses vara nyanländ 

samtidigt vara både asylsökande och svensk medborgare (Motion 2018/19:1615). 
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Asylsökande 

Enligt Migrationsverket (2017) är en asylsökande person någon som tagit sig till Sverige 

från ett annat land för att söka skydd men som inte har fått något slutgilitigt beslut på sin 

ansökan ännu 

Invandrare 

I Departementsskrivelse (Ds 1999:48), står det att en person som får kallas invandrare ska 

ha invandrat från ett annat land, bosatt sig i Sverige och varit här under en längre tid. I 

folkbokföringen är en längre tid definierad som minst ett år. 

Migrant 

En migrant är en individ som med syfte att få ett bättre liv genom arbete, utbildning, 

återförenas med sin familj eller liknande flyttar till ett annat land. En migrant kan till 

skillnad från en flykting återvända hem utan direkt risk för hot om förföljelse eller död. En 

migrant som återvänder ska få stöd av sin egen regering (Sverige för UNHCR, 2019). 

Utrikes födda 

Utrikes födda är personer som är födda utanför Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2019).  

Tidigare forskning 

Området och ämnet vi har valt att undersöka innehåller en mängd tidigare forskning. 

Nedan har vi valt att presentera ett urval av denna forskning som är relevant i förhållande 

till vår uppsats. Inledningsvis redogör vi för begreppet media. Vidare handlar detta avsnitt 

innehåller en del som handlar om media och invandring ur ett större perspektiv och en del 

som presenterar tidigare forskning när det gäller hur det skrivs om flyktingar i media. Den 

avslutande delen handlar om anledningar till att det mediala klimatet ser ut som det gör. 

Media 

För att människor ska få kännedom om vad som sker bortom den egna vardagen är media 

en förutsättning. För just aktuell information har traditionell massmedia såsom tv, radio 

och tidningar störst betydelse även om böcker och sociala medier spelar en betydande roll. 

Trots att de digitala medierna blir alltmer viktiga över tid är det fortfarande de traditionella 

nyhetsmedierna, men nu i digitala versioner, som allmänheten vänder sig till för 

information kring politik och samhälle (Strömbäck, 2015). Det här innebär att de flesta 
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människor tar del av olika traditionella medier för att tillskansa sig information. De här 

nyheterna tillsammans med andra typer av information kommer sedan diskuteras via bland 

annat sociala medier. Diskussionerna påverkar sedan dels det som står i dagstidningen men 

även hur läsaren uppfattar innehållet. Resultatet av detta är att individen som läser påverkas 

från olika håll och det är något läsaren måste vara medveten om och förhålla sig till 

(Strömbäck, 2015).  

Den här uppsatsen kommer att utgå från dagstidningar då det är en av de största 

nyhetskällor kring samhälle och politik som människor i Sverige använder sig av. Samtidigt 

är det av vikt att vara medveten om att olika medier påverkas av varandra och att det 

därmed kan vara aktuellt vad det står på exempelvis Twitter för att tolka innehållet i 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter (Strömbäck, 2015). 

Media och invandring 

Samtidigt som Donald Trump vittnar om “fake news” menar Institutet för Mediestudier 

genom Truedson (2017) att en relativt stor andel av svenskarna har förtroende för radio, 

tv och morgontidningar. Det här gäller så länge vi håller oss utanför ämnesområdena 

invandring och brottslighet. Här intensifieras diskussionen om falsk nyhetsrapportering, 

det vill säga “fake news”. Utmärkande för den här misstron är hur politiserad den är. 

Förtroendet för media kring de här är lägre hos de som ser sig som borgerliga och bland 

sverigedemokrater är förtroendet lägst. Om situation däremot ses ur ett större perspektiv, 

utifrån hela befolkningen verkar det inte som att misstron är så utbredd. Där visar relativt 

konstanta siffror från de senaste årens förtroendemätningar att en relativt stor andel av 

svenskarna har förtroende för morgontidningar och etermedia (Truedson, 2017). 

En annan aspekt i den här frågan är att det rapporteras om att människor tror att medier 

mörkar nackdelar när det gäller brottsbenägenhet bland invandrare och invandring i 

allmänhet. Detta visar en undersökning från SOM-institutet från 2015 på, då hälften av de 

som svarade inte hade förtroende för det som rapporteras om invandring (Truedson, 

2017). 

Andersson (2017) menar att synen på mediernas trovärdighet även påverkas av ålder och 

utbildningsbakgrund. Yngre människor i åldern 16–29 år är mer källkritiska i sin 

bedömning än personer i 60-årsåldern. Detsamma gäller alltså även människor som är 

högutbildade. En socialarbetare skulle därmed kunna passa in i denna grupp oavsett ålder 

eller utbildning. Även Andersson (2017) nämner att det finns rykten och åsikter på internet 
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som handlar om mörkande i nyhetsrapporteringen i media. Ofta handlar de här 

diskussionerna om just invandring och brottslighet. Kritiken handlar om att sanningen 

förvrängs, att det skrivs lögner och att information utelämnas. 

Krźyzanowski (2017) kommer i en artikel fram till att det inte är flyktingarna i sig som 

diskuteras i media, i det här fallet på Twitter av det socialdemokratiska partiet i Sverige. 

Det är Sveriges sätt att hantera den så kallade flyktingkrisen som diskuteras. 

“Flyktingkrisen” blir ett medel som används för att prata politik och för att göra 

invandrarpolitik till ett ämne som alla får prata om. Det utnyttjas även för att byta riktning 

när det gäller detta ämne som tidigare varit reserverat för högerpopulister. 

En iakttagelse som Truedson (2017) gör är att även om det finns ett lågt förtroende för 

vissa medier går stora mängder av befolkningen till just dessa medier när det verkligen 

gäller. I det här fallet syftas på att mätningar som visar att kvällstidningarna alltid har haft 

lågt förtroende bland läsarna och samtidigt slog Aftonblandet-TV rekord i tittarsiffror efter 

terrordådet på Drottninggatan 7 april 2017. 

Hur skrivs det om flyktingar i media?  

Diskussionen kring migration har alltmer intensifierats utifrån den rådande situationen 

med flyktingproblematik. Khayati (2017) menar att det här samtalet präglas av två sätt att 

tala om frågan. Den första diskursen handlar om solidaritet där fokus riktas mot mänskliga 

rättigheter och människors sårbarhet, utsatthet och rättslöshet. Den andra handlar mer om 

en problematik i form av bland annat radikalisering, terrorism, kriminalitet, ekonomisk 

börda och social oro. De här två diskurserna är sällan förenliga och skapar istället en 

konfliktfylld agenda. Vidare menar Khayati (2017) att detta har lett till ett råare klimat där 

det förekommer kulturrasistiska hållningar i flyktingdebatten. Han ger exempel såsom 

“sexuellt trakasserande flyktingar” och “tafsande muslimer”. Dessa benämningar är sedan 

något som ifrågasätts av de som i högre utsträckning förespråkar solidaritet.  

Frigyes (2018) menar att sättet att se på migrationsfrågor mer eller mindre förändrades 

över en natt hösten 2015. Till en början fanns en sympati och solidaritet som kulminerade 

när bilden av en drunknad pojke publicerades i medierna (Dagens Nyheter, 2015-09-02). 

Detta ledde bland annat till en konsert med namnet “Hela Sverige skramlar” för att stödet 

för flyktingar skulle växa och vara uthålligt. Efter att regeringen sjösatte en stramare 

flyktingpolitik i november samma år rasade istället stödet för att ta emot flyktingar bland 

medborgarna i Sverige.  
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Frigyes (2018) slår i och med sin studie fast att rapportering i media gällande 

ensamkommande barn delvis förändrades efter hösten 2015. Detta är relevant information 

i förhållande till vår uppsats då vi bland annat vill undersöka om det finns någon skillnad i 

rapporteringen kring flyktingar i Sverige i allmänhet åren efter 2015. Däremot har vi inte 

fokuserat på artiklar som handlar om specifikt ensamkommande. Vad gäller artiklar som 

belyser ensamkommande barns individuella situation minskade dessa något under de 24 

månader som mättes. Däremot var artiklar kring ekonomi, kriminalitet och där 

ensamkommande framställs som förövare eller ohederliga något som ökade markant under 

den här perioden. Vad som var anledningen till detta spekulerar författaren i kan vara 

något, eller möjligtvis en kombination, av en faktisk ökning av brott eller ett annat behov 

av läsning för konsumenten. Det handlar dels om ett nytt eventuellt samhällsproblem eller 

kan vara en effekt av vissa uppmärksammade fall som sedan fått stor spridning via sociala 

medier, i ledartexter och på bloggar (Frigyes, 2018). 

Bennett, Ter Wal, Lipinski, Fabiszak och Krzyanowski (2011) har undersökt hur flyktingar 

framställs i media i sex av EU:s medlemsstater. De ser att det finns en övervägande negativ 

och stereotyp skildring med olika kritiska teman. De kan också peka på att den diskurs 

Khayati (2017) beskriver som bygger på bland annat terrorism, ekonomisk börda och social 

oro är den som är representerad i högst utsträckning. Detta styrks även av Gemi, Ulasiuk 

och Triandafyllidous (2012) artikel med liknande frågeställning. Gemi et al. (2012) menar 

vidare att det är först vid utmärkande händelser som nyhetsrapporteringen riktar sitt ljus 

mot flyktingfrågan och att de i dessa fall är negativa. 

En annan artikel värd att nämna är De Cock et al. (2018) som har jämfört svensk och 

belgisk nyhetsrapportering via tidningar under sommaren 2015. Den belgiska 

rapporteringen var en flamländsk och en franskspråkig tidning. De hade hypotesen att den 

svenska tidningen skulle rapportera mer positivt kring flyktingar vilket fick förkastas. Den 

svenska och den flamländska tidningen var likartad i sin rapportering men istället var det 

den franskspråkiga tidningen som stack ut. Den tidningen rapporterade exempelvis mindre 

om kopplingen mellan islam och hot och mer om invandringsnivåer än sina jämförande 

nyhetsmedier. Något som generellt utmärker sig i rapporteringen är att flyktingar görs till 

ett kollektiv där individen sällan eller aldrig får utrymme (De Cock et al., 2018).  

Vid en kollektiv rapportering riktas fokus ofta mot problem och oro. Esses, Medianu och 

Lawson (2013) menar att den här osäkerheten som råder kring invandring i kombination 



 

8 

med mediernas tendens att fokusera på det negativa kan vara något som leder fram till 

extrema reaktioner på flyktingar och invandrare. Även Brune (2004) tittar på 

konstruktionen av invandrare och frågor som berör dem inom nyhetsrapporteringen. Hon 

menar att dessa medvetet eller omedvetet utgår ifrån vilka som läser och kallar dem för 

“vi” och skapar någon sorts gräns mellan “oss” och “de andra”.  

Esses et al. (2013) menar vidare att detta kan vara ett skäligt beteende då de hot som 

invandrare och flyktingar anses utgöra kräver att den egna gruppen skyddas. Därmed kan 

media vara en faktor som främjar en nedtrappning av mänsklig behandling vad gäller denna 

grupp. Författarna skriver att media och de styrande i ett land tillsammans har ett ansvar 

att ge en positiv bild av läget för att främja den invandring som krävs för att fylla behovet 

av exempelvis arbetskraft (Esses et al., 2013)). Ett sätt att skapa mer positiva reaktioner 

kan därmed enligt De Cock et al. (2018) vara att i högre utsträckning belysa en mer 

individuell rapporteringen. Brune (2004) skriver att det är av vikt att vara medveten om att 

“vi” som läser nyhetsjournalistik ser världen ur deras antaganden om hur verkligheten ser 

ut, genom deras koder. Det som är viktigt att komma ihåg är att det kräver tolkning, 

värdering, selektion och gestaltning utifrån vissa specifika kriterier när man ska välja och 

kontextualisera vad man ska berätta om för allmänheten. 

Anledningar till det mediala klimatet 

Det finns olika förklaringar till varför det mediala klimatet ser ut som det gör. En anledning 

kan vara att det är underhållningstrenden som ligger bakom men det kan även vara 

åsiktsjournalistik eller en diffus bild av journalister som både opinionsbildare och 

nyhetsreporter. Det senare alternativet är något som förändrats över tid. Vid mätningar 

1986 respektive 2010 huruvida ledarsidornas åsikter återspeglas på nyhetssidorna har 

uppfattningen gått från att med klar majoritet inte återspeglas till en viss övervikt för att 

nyhetsrapporteringen påverkas av den politiska profilen (Andersson, 2017). Det här menar 

Andersson (2017) är en naturlig följd av att åsiktsjournalistiken ökat. Om det sedan beror 

på att läsaren har svårt att skilja dessa artiklar åt, att ledarsidan påverkar hur nyhetsartikeln 

uppfattas eller om det finns spår av redaktionens åsikter i nyhetsrapporteringen är svår att 

avgöra. Det är även av vikt att uppmärksamma skillnader på olika plattformar för 

konsumenten att värdera. Utbudet är idag avsevärt större där olika intressenter tävlar om 

att läsaren ska uppskatta just deras rapportering.  
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Brune (2004) skriver att fenomen som diskriminering, rasism och integrationshinder på 

strukturell nivå har de 20 åren innan hon skrev artikeln uppmärksammats relativt lite i 

svenska medier. Detta jämfört med frågor som rör flyktingar och uppmärksamhet kring 

brott som förknippas med flyktingar eller invandrare.  

Det har under en tid funnits rykten kring att media mörkar nyheter kring invandring och 

brottslighet (Andersson, 2017). Det här fick ytterligare spridning när Linköpings 

Universitet genom Holgersson, Grahn & Wieslander (2019) publicerade en rapport med 

syfte att undersöka om det går att lita på det Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar. 

Även om Brå inte är en del av media påverkar det i hög utsträckning samhällsdebatten. 

Slutsatsen i rapporten är att det fanns en rad olika faktorer hos Brå som var problematiska 

där viss information kring brottslighet uppgavs friseras. Med anledning av det publicerade 

Brås generaldirektör Björn Borschos (2019) ett svar som kritiserar rapporten och hävdar 

att deras egna metoder går att lita på. Det här skapade en förnyad diskussion kring misstro 

där den nu riktades mot en myndighet som även den till stor del ansågs vara politiserad.  

Teoretiskt ramverk  

I det här avsnittet redogör vi för vald teori samt centrala begrepp. Den teoretiska grunden 

för uppsatsen är den postkoloniala teorin. Teorin utvecklades på 60-talet och är trots att 

den stora kolonialtiden är över fortfarande aktuell. Begreppen vi redogör för mer ingående 

är “vi och dem” -perspektivet samt stereotyper. Teorin och begreppen bidrar med olika 

infallsvinklar och är samtidigt förknippade med varandra. 

Postkolonial teori 

Utgångspunkten för den här uppsatsen är postkolonial teori som bygger på ett 

ifrågasättande av den västerländska koloniseringen av världen. Grunden för postkoloniala 

teorin lades på 60-talet när den började introduceras i forskningsfältet. En drivande 

teoretiker till synsättet var Edward Said (1978) som med sin bok Orientalism utgör en av 

de viktigaste referenspunkterna. Said (1978) menar att orientalism är ett förhållningssätt 

som utgår från västs syn på omvärlden kring frågor som kultur, identitet och samhällets 

utformning. “Vi och dem”-perspektivet är i och med detta något som västvärlden har 

skapat och förhåller sig till när det handlar om människor från andra länder och kulturer. 

Det kan både vara positiva och negativa bilder som bidrar till att kolonialismen håller fast 

vid sitt grepp om världen. Det här sättet att tänka skapar olika identiteter åt jordens 

befolkning, där den västerländska är den som är värd att sträva efter. Identiteten gestaltas 
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sedan i form av tydligt definierade kulturer, etniciteter och samhällen som präglar den värld 

vi lever i. En följd av det blir då uppenbara generaliseringar vilket skapar en polarisering 

där ursprungliga kulturer leder till att den så kallade orienten och västerlänningen skiljs åt 

allt mer. Just begreppen orienten och västerlänningen är något den postkoloniala teorin 

varit kritiskt mot. Man belyser att denna kolonialistiska konstruktion var felaktig och har 

skapats av västvärlden (Said, 1978). 

Fokus riktas inom den postkoloniala teorin i och med detta mot en systematisk 

problematisering av kulturella, språkliga, historiska och psykologiska uppdelningar som 

kom i kölvattnet av den framdragande kolonialiseringen (De los Reyes, Molina & Mulinari, 

2005). Vad gäller den territoriella kolonialiseringen från europeiska stater är den över men 

Hammarén och Johansson (2009) menar att den ändå i högsta grad lever kvar. Tydligast 

framkommer det genom en etnisk segregation och stereotypa föreställningar att betrakta 

andra människor på. Det här uppmärksammar därmed hur handlingar, tankar och 

identiteter konstrueras utifrån dagens globala världsbild som präglas av ojämlikhet. Enligt 

De los Reyes et al. (2005) är västvärldens egenutnämnda överlägsenhet det tydligaste 

exemplet på detta. Västvärlden ska skola Orienten i hur samhället ska utformas och 

utvecklas idag. I och med det mångkulturella samhälle som följt av kolonialiseringen har 

invandrare fått en underordnad plats i samhället. Ur detta har ett “vi och dem”-tänkande 

med “svenskar” på ena sidan och “invandrare” på den andra utvecklats. 

Den postkoloniala teorin är ett relevant val av metod då det som ska undersökas är hur 

väst, som i det här fallet symboliseras av Sverige, konstruerar identiteter. Dessa identiteter 

bidrar till skapande av grupper och förutfattade meningar i hur individer betraktas. Även 

om Sverige inte var en aktiv del av kolonialiseringen har den genom att vara en del av 

västvärlden påverkat landet. En av kolonialismens konsekvenser är att människor i högre 

utsträckning flyttar till andra länder vilket skapar mångkulturella samhällen (Said, 1978).   

“Vi och Dem” 

Utifrån att media är en viktig aktör i samhället gällande att sprida en bild av Sverige och 

övriga världen är det i hög utsträckning de som förmedlar “vi och dem”-tänkande. Enligt 

Brune (2006) sprider nyhetstexter detta genom att på egen hand ha skapat en kategori för 

invandrare och som då framställas som “de andra”. Det här menar hon framkommer 

genom att det är “vi” som pratar om “dem” där “de” inte har något inflytande över hur 

“de” konstrueras. Samt att förhållandet mellan “vi och dem” framstår som ett 
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motsatsförhållande eller en konflikt som bygger på skillnader. Skillnaderna behöver inte 

vara av negativ art utan kan även vara till fördel för “dem” eller framstå som ett spännande 

inslag. Det som inte faller under normen med en vit västerländsk medelklassman behöver 

således förklaras. Det innebär att det som är avvikande behöver tydliggöras där grunden 

blir det som just är avvikande. Det här stödjer även Saids (1978) tankar kring att det skapas 

en polarisering mellan de så kallade orienten och västerlänningen. Vidare menar Brune 

(2006) att en artikel på egen hand sällan bidrar till kategoriseringen men att den konstanta 

generaliseringen ändå bidrar med viktiga budskap.  

Även om kategorierna i form av invandrare och flykting medverkar till att skapa något som 

är annorlunda och eventuellt undermåligt kan det också bidra till en idealiserad svensk 

självbild. Som sagt så är en av delarna i postkolonial teori att belysa de delar som anses som 

oönskade i ett västerländskt samhälle. Framförallt menar Brune (2006) att det är något som 

drabbar muslimer vilka beskrivs med karaktärsdrag såsom traditionellt, förtryckande och 

patriarkalt. Dessa egenskaper anses vara något främmande eller oönskat inom den svenska 

kulturen samt kan framstå som något som hotar “oss” och “vår identitet”.  

Stereotyper 

Även om den territoriella koloniseringen är över lever dess strukturer fortfarande kvar 

enligt den postkoloniala teorin. En del i det är att betrakta människor i grupper utifrån 

stereotypa föreställningar. För en kategorisering med “vi och dem” krävs fördomar som 

grundar sig i stereotypa uppfattningar om olika individer (De los Reyes et al., 2005). 

Stereotyper är något som är svårt att utrota oavsett om det innehåller någon form av 

sanning eller är rena fördomar baserade på rykten. Bland annat skriver Petersson och 

Hellström (2004) att media tenderar att stärka de stereotyper som redan finns kring 

flyktingar och invandring i form av nyheter där “de” orsakar sociala, ekonomiska eller 

politiska problem för “oss”. De menar vidare att den positiva sidan av invandring istället 

utelämnas eller betonas i mindre utsträckning. Det kan även vara så att en positivt riktad 

stereotyp kan ha en underliggande mening som ger anledning till att vara uppmärksam. 

Exempelvis kan detta vara grupper som framställs som harmoniska och avslappnade. Den 

här gruppen kan då utmålas delvis som naiva och lata vilka senare behöver tas om hand av 

grupper som är erfarna och förstår samhället.  

Anledningarna till att stereotyper finns är att de fyller behov. Det kan vara nödvändigt för 

informationsbearbetningen men det kan även framställa “jaget” eller den egna gruppen på 
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ett mer fördelaktigt sätt. När de uttalade eller outtalade stereotyperna målar ut “dem” till 

mindre goda eller offer som behöver hjälpas stärks uppfattningen om den egna godheten. 

Massmedia är den allra viktigaste källan till att bygga vidare på de stereotyper som vanligtvis 

grundläggs under uppväxten. Det här gäller inte minst i frågor som rör flyktingar. Här 

befäster media de befintliga åsikter i högre utsträckning än det skapas nya där en tudelad 

inställning med både avståndstagande och attraktion kring det främmande förekommer. 

Stereotyper om flyktingar är vanligtvis hot eller belastning. De nyhetsmedier som istället 

porträtterar flyktingar som en tillgång och integrerade i samhället kan även det vara ett sätt 

att bygga på stereotypiseringen. Det sker eftersom det då synliggör kontrasten mot den 

större grupp som inte anses lyckas etablera sig (Petersson & Hellström, 2004). 

Metod  

Den här studien baseras på en kvalitativ innehållsanalys av två svenska dagstidningars 

rapportering kring flyktingar i Sverige. Nedan kommer en redogörelse för val av metod 

och tillvägagångssätt under arbetet med uppsatsen. Det kommer en motivering till varför 

denna metod är lämplig just i det här fallet och en presentation av urvalsprocessen. Hur 

analysen har fortgått, en diskussion om tillförlitligheten av uppsatsen och avsnittet avslutas 

med en reflektion kring etiska ställningstaganden.  

Kvalitativ innehållsanalys 

Forskningsmetoden som används i den här uppsatsen är kvalitativ innehållsanalys. En 

innehållsanalys kan vara kvalitativ som i detta fall, eller kvantitativ. Kvalitativ valdes 

eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur det skrivs om flyktingar i Sverige och 

inte hur ofta eller hur mycket det skrivs om dessa ämnen. Metoden lämpar sig bra för vår 

studie på grund av att materialet vi undersöker är textdokument (Bryman, 2011). Metoden 

lämpar sig enligt Widén (2009) för att analysera och försöka förstå hur samhällsproblem 

eller aktuella frågor framställs i olika medier. Detta är precis vad syftet med den här 

uppsatsen är. Vidare kan metoden även användas för att kartlägga politiska åsikter eller 

analysera samhällsdebatter. Även om vi anser att vår uppsats är baserad på en kvalitativ 

innehållsanalys använder vi oss av kvantitativa data i materialet. Vi har till exempel kartlagt 

hur många gånger en viss grupp får komma till tals och vilka av en viss typ av ord som 

förekommer ofta. 
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Arbetet har utförts genom rörelse fram och tillbaka mellan de olika delarna av uppsatsen, 

det vill säga mellan datainsamling, analys, teori, begreppsbildning och tolkning. Kategorier 

och teman får växa fram under arbetets gång. Typen av undersökning vi här utför kräver 

en uppfattning om hur journalister arbetar men också om hur det svenska välfärdssystemet 

fungerar (Bryman, 2011). Detta för att utan förförståelse för systemet kan många artiklar 

komma att uppfattas som obegripliga.  

Materialet som används i den här typen av studier är dokument. Dokumenten ska uppfylla 

fyra krav. Det ska kunna läsas, till exempel i samband med foton. Det ska inte ha skapats i 

vetenskapligt syfte. Det ska vara relevant för samhällsvetare och det ska finnas bevarat och 

tillgängligt för att analyseras. Nyhetsartiklar uppfyller alla dessa genom att vara tryckt text 

och de skapats för allmänheten men inte med tanke på att användas i vetenskapliga studier. 

Det är ytterst relevant för samhällsvetare att analysera den här typen av dokument för att 

kunna se mönster i samhället och numera finns det bevarat både digitalt på internet och på 

fysiska arkiv (Bryman, 2011).  

Datainsamling 

För att materialet skulle bli en hanterbar mängd i relation till att göra en bra uppsats i mån 

av tidsbegränsning, var vi tvungna att avgränsa vår datainsamling. Vi har valt att undersöka 

två dagstidningar. Det finns en mängd olika typer av medier, vi nämner exempelvis Twitter 

och kvällstidningar i uppsatsen, men vi har inte gjort någon djupgående analys när det gäller 

dessa. 

Materialet som ligger till grund för uppsatsen är tidningsartiklar som vi har valt att plocka 

ut ifrån två av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi 

har valt dessa då de är rikstäckande, har en stor spridning och därmed en stor påverkan på 

samhällsdebatten (Strömbäck, 2008). De tidningar som vi valt är Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter. Dessa tidningar är enligt de själva obundna vad gäller nyhetsrapportering 

men Svenska Dagbladet utgör sig för att vara “obunden moderat” och Dagens Nyheter 

“obunden liberal” vad gäller ledarsidorna. 

Vi har valt att begränsa tidsperioden, i detta fall perioderna, till året 2016 och året 2019. 

Frigyes (2018) menar att sättet att se på migrationsfrågor mer eller mindre förändrades 

över en natt hösten 2015. Anledningen till att vi valde två år och just dessa är att vi ville få 

en bild av om det finns någon skillnad mellan dessa år. Vi ville veta vad som skrevs en tid 

efter att den så kallade flyktingströmmen hade lugnat ner sig, vilket den gjorde efter att 
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regeringen stramat åt flyktingpolitiken och stängt Sveriges gränser hösten 2015 (Frigyes, 

2018). Detta var varför vi valde 2016, för att kunna undersöka vad som skrivs om det 

aktuella ämnet en kort tid efter. Vi valde även att inkludera artiklar från 2019 som är tre år 

senare. Vi gjorde det för att dels göra en aktuell undersökning och dels för att se om, och 

i så fall hur, rapporteringen förändrats efter att samhället hade fått ordentlig distans till det 

som hände 2015.  

För att hitta artiklar i dessa två tidningar som handlar om vårt valda ämne har vi använt 

oss av Retriever Mediearkiv. Retriever är Nordens största digitala arkiv för tryckta 

dagstidningar vilket gör att vi inte får någon begränsning i vilka tidningar eller artiklar vi 

kan använda oss av (Retriever, 2019). Med hjälp av Retriever kunde vi avgränsa 

sökperioden till tidsramen vi har valt ut i samband med relevanta sökord. För att fokusera 

på nyhetsrapportering och undvika tydliga åsikter kommer vi inte att använda oss av 

debattartiklar, ledarsidor, insändare eller liknande. Det är av vikt att vara medveten om att 

även om en tidningsredaktion vill vara objektiv så är de i slutändan bara människor. Deras 

erfarenheter och förutfattade meningar kommer hela tiden vara en faktor som kan påverka 

deras rapportering. 

De sökord som användes under insamlingen av artiklar var asylsökande, nyanlända, 

invandrare och flykting. Vi valde dessa sökord för att våra forskningsfrågor handlar om 

vilka begrepp som används när det handlar om gruppen vi vill undersöka. Det är alltså inte 

invandring som fenomen vi är ute efter att undersöka. Det är specifikt människorna som 

migrerat. Vilka som får komma till tals borde således komma fram automatiskt utifrån 

artiklarna som kommer upp som träffar utifrån sökorden. Detta gav såklart en mängd 

träffar i form av artiklar under ett helt år. 

Urval 

För att komma fram till vilka specifika artiklar vi skulle använda oss av i vår analys utgick 

vi ifrån ett målinriktat urval. Detta är ett icke-sannolikhetsurval som innebär att forskaren 

inte vill välja ut materialet (deltagarna) slumpmässigt. Istället görs urvalet på ett strategiskt 

sätt så att materialet blir relevant för de formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

I Dagens Nyheter landade det på 1945 träffar bara under 2016. För att den här mängden 

artiklar skulle bli hanterbar att läsa igenom valde vi att använda verktyget “relevanta”. Det 

är ett verktyg som är Retriever Mediearkivs eget. Detta för att få en uppblandning när det 

gällde datumen. Vi läste sedan igenom de 60 första rubrikerna och ingresserna och 
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fokuserat på de som säger någonting om något av våra sökord. Vi har valt ut tio artiklar 

per år och tidning. Totalt 40 artiklar som vi sedan har läst igenom noga. Vi har fokuserat 

på en tidning var för att tidseffektivisera arbetet. Av dessa 40 har vi valt ut 20 som vi valt 

att koda. När vi läst 40 artiklar hade vi en bra övergripande bild om läget i rapporteringen 

men för att materialet skulle komma ner till en hanterbar nivå i linje med vår tidsram valde 

vi ut 20 artiklar av de som från början var 40. Dessa 20 valde vi ut genom ännu ett 

målinriktat urval där vi valde ut de som var mest relevanta utifrån våra formulerade 

forskningsfrågor. Så till slut kom vi ner till att vi hade fem artiklar per tidning och år som 

vi analyserade noggrant. Nedan följer en tabell över urvalet. Vi vill även poängtera att 

sökningen för 2016 är över hela året medan sökningen för 2019 är för perioden 2019-01-

01 - 2019-10-31. 

 DN 2016 DN 2019 SvD 2016 SvD 2019 

Totalt antal 
träffar 

1945 508 1437 459 

Rubrik och 
ingress 

60 60 60 60 

Övergripande 
genomläsning 

10 10 10 10 

Noggrann 
kodning 

5 5 5 5 

Analys 

När allt material var utvalt och ihopsamlat gick vi tillsammans igenom allt en första gång. 

Under denna första kodning gick vi igenom varje mening i alla artiklar och tog ut ord som 

skulle kunna bli en del av en senare kategori. Orden vi plockade ut kunde till exempel vara 

ord som beskriver flyktingar på ett eller annat sätt, som nyanländ, asylsökande och 

ensamkommande. En annan typ av ord vi plockade ut ur texten var titlar på människor 

som uttalade sig. Till exempel politiker, professor eller flykting. När vi samlat ihop dessa 

ord i ett kodningsschema där vi satt ihop orden i kategorier som kunde vara “Vem pratar” 

eller “Flyktingar beskrivs” kunde vi se ett mönster i vissa ord. En del användes till exempel 

mer frekvent och vissa ord används ofta i samband med varandra. När vi ordnat orden i 

större grupper, alltså format en typ av kodningsträd med kategorier och underkategorier 

kunde vi börja fundera på vad det var vi hade hittat och varför det såg ut som det gjorde. 
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Kodning är ett viktigt första steg i arbetet med en innehållsanalys (Bryman, 2011). Nedan 

kommer ett exempel på hur kodträdet kunde se ut i slutändan.  

Flyktingar beskrivs Vem pratar Städer 

Nyanlända 
Invandrare 
Asylsökande 
Ensamkommande 
Ungdom 
Vuxen  
Familj 
Vänner 
Barnfamilj 
Utlandsfödda 
Personer som migrerat 
Migranter 
Utlandsfödda män 
Kvinnor 
Ensamstående 

Arbetsgivare 
Tjänsteman myndighet 
Flykting 
Professor 
“Etablerad flykting”  
Jurist 
Personal 
Forskare 
Moderat 
Nationalekonom 
Kriminolog 
Journalist 
Privatperson 
Hemvändare 
Expert 

Malmö  
Stockholm 
Kabul  
Bengtsfors 
Sölvesborg 
Norberg 
Damaskus 
Lessebo 
Växjö 
Norsborg 
Eskilstuna 
Aleppo 
Sorsele 
Umeå  
Lycksele 
Gaza 
Nykvarn 
Dara 
Kungsör  
Haninge 
Strängnäs 
Borås  
Södertälje 

Det finns två ingångar i hur det arbetas med textmaterialets innehåll i en innehållsanalys. 

Det ena sättet är att arbeta med det manifesta innehållet, det synliga, tydliga och uppenbara. 

I vår analys går vi in på både textens manifesta innehåll men också i det latenta innehållet. 

Det latenta innebär att det vi undersöker är vad som egentligen sägs. Det är inte texten i 

sig som är det som ska analyseras, det är det underliggande budskapet (Olsson & Sörensen, 

2011). Dessa budskap är inte alltid tydliga vid en första genomgång av materialet utan 

kräver en mer djupgående analys. Vi använde oss av kodning för att kartlägga vilka 

manifesta teman som stack ut i vårt material. Därefter valde vi ut två av de största 

kategorierna och analyserade de mer djupgående för att få en bild av vad dess latenta 

innehåll var.  

Vi valde utifrån kodningsschemat två av de största kategorierna som var “Vem får komma 

till tals” och “Hur beskrivs gruppen”. Vi bestämde oss för att analysera hur dessa kategorier 

och dess underkategorier användes i artiklarna. Utifrån detta har vi sedan analyserat 
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artiklarna, fokuserat på dess latenta innehåll och kopplat både detta och det manifesta 

innehållet till tidigare forskning utifrån vårt resultat. Det arbetet har gjorts genom ett 

växlande mellan det teoretiska ramverket, tidigare forskning, våra utvalda artiklar och vår 

egen analys (Bryman, 2011).  

Validitet och reliabilitet 

Forskningsmaterialet, i det här fallet våra utvalda nyhetsartiklar har ett validitetskrav vilket 

innebär att materialet måste vara relevant i förhållande till problemformuleringen och 

forskningsfrågorna. Det ska finnas ett samband mellan material och frågeställningar 

(Hartman, 2008). Utifrån våra frågeställningar är nyhetsartiklar en relevant 

datainsamlingskälla. För att få en bredd i materialet men ändå på en hanterbar nivå har vi 

valt två tidningar som är liknande i sitt uttryck. Vidare kan vi i vår undersökning säkerställa 

validiteten genom att frågeställningarna är direkt kopplade till konkreta ord som återfinns 

i artiklarna. Det handlade om att vi skulle urskilja specifika begrepp och vem som får 

komma till tals, detta var lätta att urskilja i artiklarna. Dessa ord plockades ut från varje 

artikel och kartlades sedan för att kunna analyseras i förhållande till frågeställningarna. Vi 

har valt ut artiklar specifikt för att de passar in under våra frågeställningar. 

Reliabilitetskravet innebär att materialet ska var tillförlitligt, gå att lita på. Reliabiliteten 

mäter om det skulle bli samma resultat om samma undersökning skulle göras en gång till 

(Bryman, 2011). Detta är svårt inom kvalitativ forskning då texterna tolkas av den som 

läser. En text kan tolkas på en mängd olika sätt. Exempelvis kan en ekonom tolka och 

analysera en text utifrån ekonomiska intressen medan inom socialt arbete ses texten ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv (Krippendorff, 2004). Detta är en anledning till att om 

samma undersökning skulle göras en gång till av någon annan kan resultatet bli ett 

annorlunda. 

Materialet i vår undersökning är inte heltäckande, vilket kan anses som en begränsning. 

Detta innebär att vi inte kan ge en komplett bild. Som tidigare nämnt var det tillgängliga 

materialet stort och datan hade blivit ohanterbar genom att inkludera fler artiklar i analysen. 

De manifesta innehållet i vår undersökning bedömer vi har en god reliabilitet, då det skulle 

gå att replikera samma undersökning en gång till. Däremot är det svårare med det latenta 

innehållet då texter i den här formen alltid tolkas av den som läser.  
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Det finns vissa kvalitetskriterier som bör eftersträvas när det gäller kvalitativ 

innehållsanalys. Till exempel är det viktigt att använda sig av teoretiska utgångspunkter 

som kan presenteras sammanhängande med analys av material (Olsson & Sörensen, 

2011). Detta uppnår vi i vår uppsats genom att vara noggranna genom analysarbetet. 

Rörelsen mellan teori, empiri och tidigare forskning hjälper oss att inte gå vilse i någon av 

delarna utan hela tiden hålla en balans i det som ska bli det slutgiltiga resultatet. Vi använder 

oss av postkolonial teori,” vi och dem” -tänkande och stereotyper och kopplar dessa till 

det vi funnit i vårt analyserade material och tidigare forskning.  

Etiska ställningstaganden 

Innehållsanalysen som metod beskrivs som icke-reaktiv. Det innebär att det som studeras, 

i det här fallet personer som det skrivs om i tidningsartiklar, inte påverkas av forskarens 

närvaro (Bryman, 2011). Detta icke-reaktiva arbetssätt anses vara en av innehållsanalysens 

starka sidor. Detta är en anledning till att vi i den här undersökningen inte har behövt ta 

hänsyn till etiska ställningstaganden när det gäller intrång på någons integritet då materialet 

redan finns och är offentligt. Men detta behöver vi tänka vidare på. Även om inte forskaren 

är närvarande när artikeln skrivs så är artikeln skriven av en journalist. Denne baserar i 

många fall sin artikel på en intervjusituation där personen som blir intervjuad är påverkad 

av journalistens närvaro. I längden innebär detta att den grundläggande informationen i sig 

i någon mån kan vara subjektiv (Bryman, 2011). I ytterligare ett led bör vi vara medvetna 

om att det som står i artikeln utöver att kanske vara vinklad och formulerad på ett annat 

sätt än i intervjun så behöver det inte heller vara så att journalisten ifråga får lov att skriva 

det den vill för sina chefer. Nyhetsjournalistik är en komplex process. Utifrån detta kan vi 

inte ta för givet att vår analys är ett resultat av den faktiska verkligheten, vilket inte heller 

är vårt fokus. Vi vill understryka att detta är en analys av vad som skrivs i de så kallade 

oberoende artiklarna i två stora dagstidningar. Det behöver inte betyda att detta är en bild 

av någon annan verklighet än just dagstidningarnas. Denna kan skilja sig från andra typer 

av media eller undersökningen görs utifrån ett annat perspektiv än vårt.  

I denna analys uppmärksammar vi stereotyper och det är viktigt att vara medveten om att 

det i sig kan ge utrymme till mer stereotypiserande (Petersson & Hellström, 2004). 

Förhoppningen med vår uppsats är att den istället för det, genom att uppmärksamma detta, 

ska bidra till en ökad förståelse kring ämnet och synliggöra hur stereotyper upprätthålls 

med hjälp av bland annat media. 
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Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att vi som är författare tillhör kategorin unga vita 

människor från väst. Detta kan tolkas som att vi författare också är en del av gruppen “vi” 

när det gäller vi och dem- perspektivet. Detta kan innebära att vi undermedvetet har 

förutfattade meningar som kan avspeglas i vår uppsats. Vi hoppas att detta inte påverkar 

uppsatsen negativt och vi vill uppmärksamma att vi är medvetna om att vi utifrån detta är 

i en känslig position när det gäller ämnet i stort. Vidare är det värt att nämna att en av 

författarna har erfarenhet av att vara i kontakt med framför allt en underkategori till 

gruppen flyktingar, genom en anställning på ett transitboende för ensamkommande 

flyktingungdomar. Detta även under hösten 2015. Även denna erfarenhet leder till en 

förförståelse som vi gemensamt bearbetat och försökt undgå att använda oss av i 

uppsatsen.  

Resultat 

Här följer en presentation av resultatet av vår datainsamling och kodning. Det är uppdelat 

utifrån de två delarna vi valt att analysera. Vilket begrepp som används inleder följt av vem 

som får komma till tals med tre underrubriker. 

Vilket begrepp används för att beskriva vilka artikeln handlar om?  

Som tidigare nämnt har vi i artiklarna vi har analyserat kommit fram till sex olika begrepp 

som används när man beskriver den här gruppen av människor. I början av den här 

uppsatsen finns det ett avsnitt där vi reder ut vad de olika begreppen betyder. Nedan finns 

en rad exempel på hur begreppen faktiskt används i artiklarna i två av Sveriges största 

dagstidningar.  

En av artiklarna i vårt material handlar om en app som ska hjälpa svenskar att få kontakt 

med flyktingar och tvärtom. I denna artikel används två av orden i följd, “nyanlända 

flyktingar”  

”Och häromkvällen vann Viktor Redéen över Hebar Bahman från Irak i ett 

parti biljard - allt tack vare appen Welcome, en ny digital mötesplats för 

nyanlända flyktingar och svenskar som vill hjälpa till.” (Dagens Nyheter, 2016-

04-01) 

Här används inte begreppet nyanlända på samma sätt som definitionen vi tidigare redogjort 

för menar att det bör användas. Enligt den definitionen är en nyanländ en person som 

anhöriginvandrat, är kvotflykting eller möjligtvis är ett barn som gått i skolan mindre än 
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fyra år i Sverige och började efter andra terminen i årskurs ett (Motion 2018/19:1615). 

Detta ord kan skapa en förvirring då det finns en ungefärlig korrekt definition som används 

i formella sammanhang medan ordet nyanländ i vanligt talspråk betyder att någon precis 

har kommit nånstans. Hos läsaren kan detta tolkas och då förstås som att det handlar om 

vem som helst som precis kommit till Sverige. I denna tolkning får både flyktingar, 

asylsökande och den något luddiga men just nu korrekta definitionen av nyanlända plats. 

Här används ordet nyanländ i talspråkets mening. Hen menar att appen är till för flyktingar 

som precis har kommit till Sverige. Detta gör det än mer förvirrande eftersom nyanländ är 

ett ord som används som begrepp inom politiken och där har en annan betydelse.  

Genom att kategorisera appen som en mötesplats för “nyanlända flyktingar” utan att ha 

något belägg för sin definition kan det bidra till att kategorisera nyanlända flyktingar som 

“de andra”. Särskilt tydligt blir det här när kategorin “svenskar” ställs på motsatt sida 

(Brune, 2006). Det huvudsakliga fokuset i artikeln är att belysa den individuella situationen, 

något som enligt De Cock et al. (2018) är ett sätt att skapa positiva reaktioner. Här menar 

Peterson och Hellström (2004) att det finns skäl att vara uppmärksam då media istället kan 

befästa de åsikter och stereotyper som finns kring flyktingar, vilket det här skulle kunna 

vara ett exempel på. Senare i samma artikel är det en av flyktingarna som får komma till 

tals och han pratar om sig själv och placerar sig då själv i gruppen flyktingar. Värt att 

uppmärksamma är att det här är det enda tillfället i vårt urval av artiklar som en person ur 

gruppen vi undersöker uttalar sig genom att sätta ord på gruppen själv.  

“Först var jag rädd, jag trodde inte svenskar gillade flyktingar. Nu vet jag att 

det inte alls är så.” (Dagens Nyheter, 2016-04-01) 

 

Brune (2006) menar att “vi” skapar kategorier för “de andra” där “de andra” inte har något 

inflytande i hur de konstrueras. Detta ser ut att vara något som stämmer i alla andra av våra 

analyserade artiklar. Eventuellt även i denna eftersom personen ifråga använder ett av 

orden som är cementerade i nyhetsrapporteringen. Den här personen väljer också att 

använda ordet som innefattar flest grupper av människor inom en och samma kategori. 

Att en flykting själv väljer att kategorisera sig är således något ovanligt och värt att 

uppmärksamma. Peterson och Hellström (2004) menar att stereotypisera och gruppera kan 

vara nödvändigt för informationsbearbetningen eller fungera som ett sätt att framställa den 

egna gruppen som mer gynnsam. Att gruppen som kategoriseras endast i ett fall själv gör 

detta tyder på ett motsatsförhållande, särskilt då individen i fråga refererar till svenskar som 
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en homogen grupp och då också som att “dem” inte gillar kategorin han säger sig tillhöra. 

Det här synliggör hur postkoloniala strukturer lever kvar med det De los Reyes et. al. (2005) 

skriver kring västvärldens egenutnämnda överlägsenhet. I samma artikel som citaten ovan 

står även följande: 

”Ett annat hinder är att många asylsökande inte alltid har tillgång till 3G-nätet. 

Det ska man försöka lösa genom att få till fler samarbeten med olika 

telefonoperatörer.” (Dagens Nyheter, 2016-04-01) 

Här används istället begreppet asylsökande. Eventuellt är denne då medveten om att 

nyanländ innebär att det är en annan grupp människor som har större chans att ha tillgång 

till 3G-nätet då människor som anvisats till en kommun och redan har uppehållstillstånd 

bor under ordnade former och ges förutsättningar till arbete på ett annat sätt än 

asylsökande. I den här artikeln används således flera olika begrepp. För en läsare som inte 

är helt insatt i vad de olika begreppen innebär kan det komma att bli rörigt. Nyanländ, 

flykting och asylsökande kan uppfattas ha samma innebörd där det är av mindre vikt att 

rätt begrepp används jämfört med behovet att sätta in människor i olika grupper.  

För att gå vidare till en annan artikel vi analyserat kan vi konstatera att de här använder 

fem begrepp i samma artikel.  

”Utlandsfödda som kommer till Sverige har i mindre utsträckning diabetes, 

övervikt och högt blodtryck jämfört med personer som är födda här.” (Svenska 

Dagbladet, 2019-06-14) 

Här klarläggs i ingressen att en rapport från Folkhälsomyndigheten har kartlagt sjukdomar 

hos utrikes födda personer. Det handlar alltså om personer som inte fötts i Sverige. Här är 

det viktigt att komma ihåg att alla som flyttar till Sverige inte kommer hit som flyktingar. 

Många arbetskraftsinvandrar eller flyttar till Sverige exempelvis på grund av kärlek. Vidare 

i artikeln talas det enbart om flyktingar, nyanlända och asylsökande. Det understryks också 

att de människor rapporten undersökt är utlandsfödda som kom till Sverige mellan 1990 

och 2014 vilket utelämnar det stora antalet flyktingar som kom till Sverige 2015.  

”De flyktingar som kommer till Sverige är som regel ganska friska och sedan 

blir hälsan påtagligt sämre, säger Johan Carlson, generaldirektör på 

Folkhälsomyndigheten.” (Svenska Dagbladet, 2019-06-14) 
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I citatet ovan används ordet flyktingar för att kategorisera de som av olika anledningar 

kommit till Sverige under de nämnda åren. Den citerade personen har här möjlighet att 

utelämna ordet flyktingar och enbart använda sig av utrikes födda. Därmed hade de 

undvikit en onödig kategorisering och samtidigt fått med hela gruppen 

Folkhälsomyndighetens rapport handlar om. Enligt FN’s flyktingkonvention är en del i att 

vara flykting att befinna sig utanför det land hen är medborgare i (UNHCR, 1996). Att 

någon varit flykting i Sverige sedan 1990 ter sig osannolikt.  

 Den här artikeln är ett exempel på att medias rapportering påverkas av hur det framställs. 

Likt det De Cock et al. (2018) skriver så finns här tydliga exempel på när en stor grupp 

med människor görs till ett kollektiv. Artikeln hade kanske istället kunnat belysa det faktum 

att det finns en mängd olika anledningar till att invandra till ett annat land. Khayati (2017) 

menar att frågan kring flyktingproblematik tenderar att kretsa kring två olika diskurser. En 

med fokus på solidaritet och en med fokus på problematik. Att fastslå att det är just 

flyktingarna som blir sjuka är ett sätt bygga på diskursen om problematik. 

Anmärkningsvärd är att det refereras till att “migranter” i mindre utsträckning söker vård 

de första åren i Sverige, när de inte vet hur systemet fungerar ännu. De säger då emot sig 

själva i och med att det inte går att veta hur de mår de första åren de befinner sig i Sverige. 

En migrant är enligt tidigare nämnd definition en individ som frivilligt flyttat till ett annat 

land (Sverige för UNHCR, 2019). Att ställa den här gruppen av människor tillsammans 

kan därför vara problematisk då det inte är en homogen grupp och bör rapporteras 

därefter. I det här fallet har det därmed varit en stor grupp där det brutits ur mindre grupper 

ur den utan, vad det framgår som, saklig grund. Andersson (2017) skriver att det finns 

åsikter som gör gällande att media mörkar sin nyhetsrapportering vad gäller brottslighet 

och invandring. Om det är så eller inte har vi inte för avsikt att besvara men vi kan notera 

att i detta fall uppmärksammas den flyktingrelaterade delen av problemet i högre 

utsträckning än vad som kanske är nödvändigt. Dessutom sker det med begrepp och 

definitioner som i sammanhanget inte är korrekta. 

“Dålig kunskap om hur samhället fungerar gör också att migranter söker vård 

i mindre utsträckning de första åren.” (Svenska Dagbladet, 2019-06-14) 

“Hälsoundersökningar utförs bara i 50–60 procent av fallen på asylsökande 

och där bör vi bli bättre på att följa upp människor tidigt.” (Svenska Dagbladet, 

2019-06-14) 
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Även om många artiklar tenderar att ha otydlighet kring begreppen så finns det andra 

artiklar som håller sig till ett eller två begrepp genomgående och använder de etablerade 

definitionerna av begreppen. Däremot kan detta fortfarande upplevas rörigt för läsaren där 

det istället för tydliga definitioner tenderar att bli en stor grupp. 

”Var tredje nyanländ från Syrien led av depression eller ångest, och en lika stor 

andel uppgav symptom som stämmer överens med posttraumatiskt 

stressyndrom. Drygt 30 procent angav att de blivit torterade.” (Svenska 

Dagbladet, 2016-11-11) 

Citatet ovan kommer ifrån en artikel som i rubriken beskriver att flyktingar ofta bär på 

svåra trauman. I artikeln däremot används inte begreppet flykting en enda gång. Här 

används istället begreppen asylsökande och nyanlända. Sällan är det journalisten som själv 

sätter rubriken på sin artikel utan det utförs av redaktionen på tidningen. Att redaktionen 

använder en benämning kring en grupp av människor i rubriken som sedan inte används i 

artikeln spär på förvirringen. Det framstår då som att begreppen har samma betydelse.    

”En del personer som flytt till Sverige kan inte utvisas efter att ha nekats 

tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd – trots att de kan tänka sig att 

återvända frivilligt…. Bland de här asylsökande finns exempelvis statslösa.” 

(Dagens Nyheter, 2019-07-22)  

I artikeln med det här citatet används genomgående asylsökande kring människor som fått 

beslut att de inte får stanna. I begreppsdefinitionen klargörs att asylsökande är någon som 

ännu inte fått beslut på sin asylansökan. Någon definition för en individ som sökt asyl och 

fått svar har vi inte hittat vilket gör det logiskt att använda den förklaring som finns närmast 

samt att använda den genomgående genom hela artikeln. 

Vem får komma till tals och när? 

En del av innehållet i tidningsartiklar är intervjuer och redogörande från vad olika personer 

har för erfarenheter, åsikter och lösningar kring frågor och problem. Här utmärker sig tre 

kategorier som får möjlighet att uttala sig. Politiker, flyktingar och en kategori vi valt att kalla 

sakkunniga. Vi kommer redogöra för utmärkande exempel kring när, hur och på vilket sätt 

varje kategori ges utrymme att komma till tals i frågor som rör flyktingar i Sverige.  
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Politiker  

Politiker är den kategori av människor som uttalar sig oftast. I tabellen nedan redogör vi 

för i hur många av 20 artiklar som de olika grupperna kommer till tals. Då sakkunniga inte 

är en enhetlig grupp i samma utsträckning inkluderas inte de i tabellen. 

Politiker  Flyktingar 

10 7 

En anledning till att politiker uttalar sig är till exempel att en av medias uppgifter är att 

informera allmänheten om de styrandes arbete. I vårt resultat är det utmärkande med 

uttalanden av politiker som handlar om ekonomi. Även om artikeln i sig inte handlar om 

ekonomi är det ofta det som svaren handlar om.  

Politik finns på olika nivåer, det kan handla om statlig, regional eller kommunal nivå. I våra 

artiklar har politiker på kommunal och statlig nivå förekommit och haft möjlighet att 

uttrycka sig. Exempelvis uttrycker här dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 

(S) tankar kring arbetsmarknaden:  

”-Därför är kravet från min sida på nyanlända väldigt högt: du ska jobba. Det 

är en skyldighet att arbeta när du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd 

här. Men du måste förstås också ha en möjlighet och få förutsättningar att 

jobba.” (Dagens Nyheter, 2016-04-03) 

Senare i artikeln framkommer även att hon inte vet hur det här ska gå till mer än att det är 

ett antal saker som måste göras. Ministern klargör här att det är hennes partipolitik som en 

del av västvärlden ska berätta för “dem andra” vad som är rätt. Utifrån den postkoloniala 

teorin menar De los Reyes et al. (2005) att människor i västvärlden vill visa på sin egen 

överlägsenhet vilket det här kan vara ett exempel på. Även om artikeln handlar om 

arbetsmarknaden är det latenta innehållet att flyktingarna måste bidra till samhället. 

Rapportering från kommunpolitiker kring frågor som rör mottagande och integration av 

nyanlända är vanligt förekommande i vårt urval. I nedanstående citat får två politiker 

möjlighet att uttrycka sig över situationen i sin kommun och i detta fall handlar det om 

situationen i kommunen i stort samt om svenska för invandrare (SFI). Politikerna uttrycker 

här en frustration och en maktlöshet gentemot svenska staten. 
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 ”- Vi har svårt att leva upp till kravet. Vi försöker så gott vi kan och vet att vi 

måste få till fler antal undervisade timmar.” (Svenska Dagbladet 2016-04-08) 

Artiklarna rapporterar om en situation där kommunpolitikerna enligt dem själva gör vad de 

kan men att de inte uppnår kraven enligt de gällande lagarna. Här urskiljs en vanmakt där det 

finns en misstro mot de som styr landet. Detta kan också ställas i relation till det Truedson 

(2017) skriver där han menar att 2015 trodde mer än hälften av svenskarna att media inte 

berättar sanningen kring samhällsproblem förknippade med invandring. I ett uttalande från 

Bengtsfors kan även urskiljas det Brune (2006) belyser. Hon menar att de främmande 

egenskaper som invandrare bidrar med framstår som ett hot mot den svenska kulturen och 

dess identitet. 

”- Bengtsfors 2019 är ett helt annat samhälle än det var 2015, säger Stig 

Bertilsson, moderat politiker och kommunstyrelsens ordförande, till SvD och 

fortsätter: - Det har fått betydande påfrestningar på kommunens ekonomi.” 

(Svenska Dagbladet 2019-09-10) 

En övervägande del av materialet vi undersökt innefattar likt ovanstående 

problembeskrivningar eller förslag till lösningar.   

Detta är ett exempel på att det även finns rapportering från positiva kommunpolitiker som 

arbetar i kommuner där upplevelsen är att de lyckats bra med sitt mottagande och 

integrerande. 

”- Att sätta folk på gatan skapar otrygghet. Nyckeln är att få dem i jobb, att se 

möjligheterna, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Peter Ohlsson 

(M).” (Dagens Nyheter 2019-08-09) 

”- Man måste tänka mer långsiktigt och se helheten. Det enda sättet för 

kommunen att tjäna pengar är att få hit skattebetalare. Om vi tänker kortsiktigt 

blir det väldigt dyrt, säger Peter Ohlsson.” (Dagens Nyheter 2019-08-09) 

Enligt Truedson (2017) hävdar mer än hälften av svenskarna att medias rapportering 

övervägande kretsar kring den här typen av positiva och hoppfulla artiklar. Oavsett om det 

finns en positiv eller negativ ton handlar merparten av kommentarerna om ekonomi. Detta 

ger en känsla av att det latenta innehållet i det de säger är ett budskap om att “flyktingar 
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kostar pengar”. Det här synliggör den ena delen av diskursen som Khayati (2017) resonerar 

kring, som handlar om ekonomisk börda, social oro och kriminalitet. 

Flyktingar 

Samtliga artiklar som innefattas i vår studie handlar på något sätt om flyktingar i Sverige. 

Det innebär däremot inte att den ursprungliga målgruppen alltid får möjlighet att uttrycka 

sig. I mindre än hälften, sju av 20, av våra artiklar har flyktingar uttalat sig. Den här 

gruppens utrymme till åsikter, tankar och erfarenheter handlar till stor del om en individuell 

vinkel. En individ får således prata om sitt eget liv vilket återkommande innefattar trauma, 

psykisk ohälsa och lidande. Noterbart här är också att det inte är tillräckligt att redovisa 

namn utan det är vedertaget att även inkludera ursprung. Exempelvis här i en artikel som 

handlar om att flyktingar ofta bär på svåra trauman. 

”Omid Mahmoudi, som kom till Sverige för fem år sedan, såg två kamrater bli 

skjutna till döds under flykten från Afghanistan.” (Svenska Dagbladet 2016-11-

10) 

Det här är inledningen av artikeln som vittnar om en traumatisk upplevelse. Det fastslås 

även att han kommer från Afghanistan. Här kan den ena av de två diskurser Khayati (2017) 

beskriver urskiljas. Den med solidaritet som bygger på sårbarhet, utsatthet och rättslöshet. 

Den andra delen av diskursen med bland annat ekonomisk börda, social oro och 

kriminalitet påträffas uteslutande i artiklar som är på samhällsnivå. 

Vid varje ny individ med invandrarbakgrund som får uttala sig fastslås varifrån denne 

kommer. Brune (2004) menar att vi medvetet eller omedvetet skapar en gräns mellan “oss” 

och “de andra” vilket ihärdigheten med att konstatera ursprung skulle kunna vara ett 

resultat av. Omid som exemplet ovan visar är idag etablerad, bor i Malmö och arbetar som 

verksamhetsledare på ensamkommandes förbund. Den här informationen framkommer i 

slutet av artikeln. Det tyder på att det centrala i texten som artikeln vill fånga läsaren med 

är att han såg två kamrater dö och att han kommer från Afghanistan. 

Den individuella rapporteringen vittnar om en mycket påfrestande flykt till Sverige men 

även kring hedersförtryck utifrån islamisk kultur. Några av fundamenten inom den 

postkoloniala teorin med “vi och dem”-tänkande är som sagt den idealiserade självbilden 

västvärlden innehar. Brune (2006) menar att ett sätt att upprätthålla den kan vara att belysa 

det som är oönskat i det svenska samhället något som i detta fall blir islamisk kultur. Den 
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islamiska kultur som framträder här benämns också som stark och för med sig ett 

hedersförtryck av kvinnor. Nedan presenteras ett citat ur en artikel som handlar om ett 

grönsaksodlingsprojekt som ska hjälpa människor i arbete med deras psykiska ohälsa. 

”- Resan till Sverige var väldigt jobbig. Hemska saker hände, som jag inte vill 

prata om. När jag kom hit hade jag mardrömmar och social fobi, säger 

Masoumeh Khavari som ursprungligen kommer från Afghanistan men bodde 

i Mashhad i östra Iran innan hon kom till Sverige. - I Mashhad finns en stark 

islamisk kultur. Jag kände mig inte fri. Som kvinna kunde jag inte göra vad jag 

ville, de ville gifta bort mig, säger hon.” (Svenska Dagbladet. 2019-07-

09)Artikeln fortlöper med information om projektet och uttalande från de som 

anställda där innan Masoumeh får möjlighet att uttala sig igen i slutet av 

artikeln.  

”Om afghanska Masoumeh Khavari själv får välja så skulle hon arbeta med 

barn, kanske som förskolelärare. - Sverige är en stor chans för mig. Jag 

drömmer om att studera psykologi. Då skulle jag kunna hjälpa mig själv och 

andra. Men jag måste lära mig mer svenska först, säger hon.” (Svenska 

Dagbladet. 2019-07-09) 

Här framträder hennes ursprung genom “afghanska” trots att det tidigare i artikeln redan 

konstaterats att hon kommer från Afghanistan. Här skapas då de identiteter Said (1978) 

pratar om med tydligt definierade kulturer, raser och samhällen, när man tilldelar 

människor med en specifik berättelse attribut och egenskaper som senare går att applicera 

på andra. 

I en annan artikel från 2016 skildras asylsökande som hamnat i kläm utifrån den nya 

asyllagen. Även här handlar det om individuella skildringar där det fastslås att Sverige har 

gått från att vara drömmen till att kasta en skugga över framtidsutsikten för dessa individer. 

”Då framstod landet som drömmen för en flykting från Syrien. Här hoppades 

Ahmed få permanent uppehållstillstånd och kunna fortsätta sina 

tandläkarstudier.” (Svenska Dagbladet 2016-08-06) 

Även i detta fall är det tydligt med ursprungsland men här inkluderas även vilket yrke 

personen i fråga har. Just att yrket anges i kombination med härkomst hos de intervjuade 

är något som är utmärkande och också gjordes i föregående exempel.  
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I en artikel får flyktingar som fått hjälp till arbete genom ett rekryteringsföretag berätta om 

sig själva. Några av dom är Negar Khazaie, konsult inom riskmanagement, Mustafa 

Jamanka, svetsare och Ismaiel Alkadro, kärlkirurg. Bakom företaget står Farzad Golchin. 

”Farzad Golchin kom själv till Sverige från Iran som tvååring. Innan han 

startade bolaget var han marknadschef på ett stort telekombolag där han 

skaffade sig insikten att alla de som nu kommer till Sverige inte bara är de nya 

konsumenterna, de är ofta också väldigt kapabla.” (Dagens Nyheter 2016-05-

09) 

Återigen så fastslås här ursprung. Det konstateras också vilket typ av yrke han hade tidigare 

samt ett tydliggörande kring att de är kapabla.  

Sakkunniga 

Den tredje kategorin har vi valt att kalla sakkunniga. Den innefattar framförallt tjänstemän 

men också arbetsgivare och professorer. Vi har observerat en rad artiklar som diskuterar 

kring hur arbetsmarknadens ser ut för nyanlända ur olika perspektiv. För 

arbetsgivarorganisationer framstår lönefrågan som det centrala. Återigen är det Khayatis 

(2017) negativa diskurs angående bland annat ekonomisk belastning och brottslighet som 

är central.  

”Även arbetsgivarorganisationerna har lyft frågan om ingångslönerna och 

Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen tog bland annat upp exemplet med 

en diskare som enligt avtalet med HRF har lägsta ingångslön på 20 220 kronor 

i månaden.” (Svenska Dagbladet 2016-02-19)I artikeln framställs det som att 

Koskinen tycker att detta är en alldeles för hög lön om du inte kan språket eller 

grunderna i jobbet. När journalisten redogör för arbetsgivarens del av 

lönekostnaden ändrar sig istället Koskinen och anger utbildningsdelen i 

anställningen som anledning till svårigheten att anställa en nyanländ. Det som 

då framgår genom rapporteringen är följande. 

”Om bidraget utnyttjas fullt ut är en diskare med instegsjobb 430 000 kronor 

billigare att anställa på två år än en person som anställs utan subvention. När 

SvD redogör för lönekostnaderna som arbetsgivare har för personer som 

anställs via instegsjobb för Koskinen säger han att lönenivåerna inte är höga. 
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Utan att det istället handlar om kraven på utbildningsdel i anställningen.” 

(Svenska Dagbladet 2016-02-19) 

Även om Koskinen genom sina uttalanden här skildrar verkligheten bakom reportaget 

framstår det latenta innehållet kring flyktingar även här i likhet med Khayatis (2017) 

negativa diskurs. Det framgår att personen tycker att det är problematiskt att anställa 

flyktingar men har inga bra argument för detta. Krźyzanowski (2017) menar att flyktingar i 

sig inte diskuteras i media utan det blir ett medel att diskutera politik. Det här skulle kunna 

vara ett exempel på det där fokus flyttas runt kring det som verkar mest problematiskt för 

stunden. Oklarheterna kring anställningar har facket vissa synpunkter på där innehållet i 

artikeln som helhet vittnar om en konflikt. Vidare bekräftas detta i resultatet som Gemi et 

al. (2012) kommer fram till. Att när det händer något av nyhetsvärde när det gäller 

flyktingar, som anses värt att rapportera om handlar det ofta om någonting negativt för 

samhället i stort.  

”HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt hävdar att arbetsgivarna och facket 

redan är överens om att man inte behöver några kvalifikationer för jobbet som 

diskare. Hon påpekar också att man även är överens om vilken lön som är 

skälig för det arbete som utförs” (Svenska Dagbladet 2016-02-19) 

I den här artikeln finns olika delar. Vad är det som gör att arbetsgivare och fack har så 

skilda uppfattningar kring en eventuell anställning? Är problemet lönen eller eventuellt 

något annat, är problemet kanske bara att det är en flykting som diskuteras? Även att det 

genomgående i artikeln är ett yrke som nämns och det är diskare är anmärkningsvärt. Det 

kan jämföras med tidigare nämnd artikel där nyanlända gavs chansen på arbetsmarknaden 

genom ett rekryteringsföretag. Där var de nyanlända bland annat kärlkirurg och svetsare.  

De Cock et al. (2018) menar att ett sätt att skapa mer positiva reaktioner är att belysa 

individen vilket också görs ovan. Men det finns även skäl att vara medveten om att en 

kollektiv rapportering där nyanlända klumpas ihop till en grupp diskare även i allra högsta 

grad förekommer (De Cock et al. 2018). I dessa fall är det när någon uttalar sig och pratar 

om flyktingar i stort. Medan om rapporteringen handlar om individer har de ofta höga 

utbildningar. Detta betyder inte att de arbetar inom sitt utbildningsområde direkt när de 

kommer till Sverige. Men det visar på att personen i uttalandet ser sig själv som överlägsen 

västerlänning genom att välja ett “enkelt arbete” när han pratar om flyktingar. Brune (2006) 
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menar att “vi” skapar kategorier för “de andra” där “de andra” inte har något inflytande i 

hur de konstrueras. Det är något vi ser i detta fall där nyanlända kategoriseras som diskare.  

En av artiklarna i vårt urval handlar om kritik mot Brå och i detta fall mot en enskild 

rapport. Rapporten i sig handlar om sexbrott där frågan om vad dess ökning beror på. De 

har där inte kunnat se någon koppling mellan ökning av sexualbrott och asylsökande. Även 

om just den här kopplingen är en liten del av rapporten är det den som får överlägset störst 

utrymme. Detta bidrar till stereotypiseringen och “vi och dom” tänket i den offentliga 

debatten. Här väljer Svenska Dagbladet att låta nationalekonomen Tino Sanandaji uttala 

sig. 

”Information som fick det att koka i de invandringskritiska leden på sociala 

medier och även nationalekonomen Tino Sanandaji att reagera. - Brå använder 

sig av en politiserad analys med låg kvalitet i den här frågan. Det hade de inte 

behövt göra när de dessutom har resurser. Det minskar förtroendet för 

myndigheter som Brå och det är synd. Det finns en uppfattning om att allt 

beror på invandring och de som tror att Brå döljer något får nu vatten på sin 

kvarn, säger han.” (Svenska Dagbladet 2019-05-29) 

Vad som gör Tino Sanandaji till en adekvat person att uttala sig i frågan framgår inte av 

artikeln. Det framgår heller inte vad det är som gör att deras analys politiserad och med låg 

kvalitet, bara att det är någonting som Sanandaji anser.  

“Att just det här skulle tas upp av medierna visste vi inte, man vet aldrig vilket 

tryck som finns i olika frågor .. säger hon till SvD.” (Svenska Dagbladet 2019-

05-29) 

Likt det Krzyzanowski (2017) skriver i sin artikel är det inte flyktingarna eller invandringen 

i sig som diskuteras utan det blir ett medel att prata politik. I citatet ovan försöker Stina 

Holmberg som arbetar som forskningsråd på Brå påpeka vad den aktuella rapportens 

egentliga syfte var. Hon får utrymme till det men det görs på slutet när övriga delar av 

artikeln riktar fokus mot just invandringsfrågan. Riktningen på kritiken är något som Stina 

Holmberg med kollegor verkar förvånade över vilket är anmärkningsvärt med tanke på det 

Krzyzanowski (2017) skriver. Det finns även en medvetenhet kring fokuset på 

flyktingfrågan genom bland annat SOM-institutets undersökning om vilken som var den 

största utmaningen för Sverige just då (Martinsson & Weissenbilder, 2018). 
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Det finns en rad olika hjälporganisationer som arbetar för människors bästa där Civil 

Rights Defenders (CRD) är en. I detta fall arbetar de för en klient vars åldersbedömning 

de tycker är felaktig. Här får CRD:s jurist utrymme att belysa det faktum att det enligt 

organisationen i fråga skett en människorättskränkning.  

”- Vi vill att JK gör en bedömning av vår klients situation och konstaterar 

människorättskränkning, som vi menar har skett. Det aktuella fallet är ett 

exempel på ett strukturellt problem. JK:s bedömning blir därför viktig för alla 

personer som befinner sig i en liknande situation, säger Tilda Pontén som är 

jurist på CRD.” (Svenska Dagbladet 2019-05-06) 

Likt Brune (2004) uttrycker så är nyhetsjournalistiken viktig som brygga mellan 

allmänheten och beslutsfattarna. Det här gäller givetvis åt båda håll där Pontén i detta fall 

delger vad som enligt henne är strukturella problem. Ur artikeln framkommer ingen som 

bemöter dessa anklagelser vilket gör att bara ena sidan får utrymme i detta specifika fall. 

Det här går även att se utifrån De los Reyes et al. (2005) tankar kring västvärldens syn på 

sin egen överlägsenhet. Här ifrågasätts istället det som västerlänningen gör mot “de andra” 

och tas upp för granskning. Däremot är det av vikt att vara medveten om att det är genom 

en hjälporganisation från väst som “den andre” här får komma till tals. Det går därmed 

inte att säkerställa att den asylsökande själv hade fått komma till tals i frågan om denne inte 

hade haft CRD i ryggen. Det framgår inte av artikeln att tidningen i fråga har försökt 

komma i kontakt med någon som upplever sig felaktigt behandlad. I och med artikeln 

ifrågasätts även de stereotypa föreställningar som Hammarén och Johansson (2009) menar 

finns i västvärlden. I detta fall genom att flyktingar återkommande anses uppge en felaktig 

ålder.  

Esses, et. al. (2013) menar att media tillsammans med de styrande har ett ansvar för att ge 

en positiv bild av läget för att kunna fylla behovet av till exempel arbetskraft. Via artikeln 

som vi tidigare nämnt som handlar om en app som skapar möten mellan svenskar och 

nyanlända får olika individer utrymme att yttra sig. Exempelvis uttrycker appskaparna 

följande. 

” - Den är superenkel och har bara ett syfte - att matcha nyanländas behov med 

svenska folkets önskan att på något sätt hjälpa till, säger Tobias Rosman.” 
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”Emma Rosman understryker att det inte handlar om välgörenhet, utan ett 

utbyte. Exempelvis finns det svenskar som använder appen för att lära sig 

arabiska, träffa nya människor eller hitta nya medlemmar till den lokala kören.” 

(Dagens Nyheter 2016-04-01) 

Artikeln handlar om en app som hjälper till att sammanföra flyktingar och svenskar präglas 

i helhet av den diskursen som Khayati (2017) menar innebär solidaritet och mänskliga 

rättigheter. Om uttalandena istället ses genom den postkoloniala teorin kan framföras att 

appskaparnas uttalanden delvis säger emot varandra här. Av det första citatet framgår att 

det endast finns ett syfte där svenska folket ska hjälpa de nyanlända med deras behov. I 

det andra citatet ses appen istället som ett utbyte där även svenskar kan ha nytta av den, 

det vill säga flera syften. Det första citatet utgör ett tänkande kring att “vi” hjälper “dem”. 

Det fastslås även att det är det svenska folket som hjälper de nyanlända. Det framgår inte 

att mer etablerade utrikes födda inte skulle kunna använda den här appen.  

Att använda begrepp som “svenska folket” innebär att ursprungliga tydligt definierade 

kulturer tydliggörs och flyttar “vi” och “dem” allt längre ifrån varandra (Said, 1978). I det 

andra citatet ser vi en större jämlikhet där de som ska använda appen har utbyte av 

varandra. Det går då emot det De los Reyes et al. (2005) menar kring att västvärlden ska 

skola övriga världen i hur samhället ska utformas och utvecklas. De här citaten synliggör 

hur en artikel och de som får komma till tals i den kan vinklas i olika riktningar trots att 

intentionen är densamma. I vilken riktning en artikel likt denna uppfattas är något som kan 

variera där Brune (2004) menar att vi alla läser nyhetsjournalistiken utifrån våra egna koder. 

Att som journalist vara medveten om dessa olika koder och därmed kunna tolka, värdera 

och selektera sitt arbete är en viktig del av yrket som inte ska underskattas (Brune, 2004). 

Diskussion 

Här kommer vi resonera vidare kring vad vårt resultat kan visa på med stöd av tidigare 

forskning och i relation till vårt teoretiska ramverk. Vi kommer dela upp detta i tre delar. 

En del som handlar om dagstidningarnas rapportering i stort och sedan mer detaljerat 

redogöra för vår analys i förhållande till våra formulerade forskningsfrågor.  

Tidningsjournalistikens makt och inverkan 

Nyhetsjournalistiken är viktig. Den är till för att skapa en förståelse mellan beslutsfattarna 

och allmänheten. Det är de som berättar för läsarna om politiska beslut och förklarar vad 



 

33 

dessa innebär (Brune, 2004). Här har nyhetsredaktionerna en betydelsefull roll då många 

av de stora tidningarna är en betydelsefull källa till information för människor ute i landet, 

framför allt när det gäller viktiga frågor och nyhetshändelser (Truedson, 2017). I vår analys, 

med dagstidningarna som en länk mellan allmänheten och politiken, kan vi se att 

information inte alltid når fram, detta till följd av oklarheter när det gäller begreppen.  

Medierna som rapporterar om nyheter har en central roll när det gäller vad som uppfattas 

som viktiga händelser. De påverkar sedan hur läsaren uppfattar händelserna (Brune, 2004). 

I mycket av den tidigare forskningen vi har tagit del av framkommer det att nyheter som 

handlar om flyktingar ofta har en negativ vinkel. Till exempel beskriver Gemi et al. (2012) 

detta i sin studie som innefattar sex europeiska länder och deras analys är att det är på 

grund av att de nyheter som handlar om flyktingar som har högt nyhetsvärde är de när det 

händer någonting som anses vara negativt. I vår analys av artiklarna från de här tidningarna 

finns det vissa negativa vinklar men det som är negativt i dessa artiklar handlar mer om hur 

systemet som tar emot flyktingar i Sverige är konstruerat. De Cock et al. (2018) menar att 

en negativ känsla kring flyktingar kan motverkas genom att belysa just den individuella 

rapporteringen i högre utsträckning. I vår analys kring vem som får komma till tals har vi 

sett flera exempel på rapportering kring enskilda individer som kommit till Sverige tenderar 

att ha en positiv stämning. Enligt det Khayati (2017) beskriver är det här den ena diskursen 

i ämnet som belyser solidaritet i flyktingfrågan. Individerna i artiklarna personifierar en stor 

grupp av människor som gemene man uppfattar som “flyktingar” och lyfter upp positiva 

aspekter med att de befinner sig i Sverige. Med det sagt handlar inte artiklarna enbart om 

positiva delar. I dessa artiklar finns det nästan alltid, om inte direkt utskrivet så, en 

underliggande kritik mot det svenska systemet som kan uppfattas som mindre flexibelt.  

De Cock et al. (2018) skriver att deras hypotes var att en svensk tidning skulle rapportera 

mer positivt kring flyktingar än två belgiska tidningarna. Deras resultat blev då att detta 

inte stämde. Denna undersökning gjordes utifrån rapportering kring flyktingar sommaren 

2015. Utifrån vår undersökning när det gäller de här två svenska tidningar tenderar 

rapporteringen kring flyktingar i Sverige 2016 och 2019 vara varken positiv eller negativ till 

flyktingar i sig, men oftare negativ i förhållande till det svenska systemet och mottagandet 

av flyktingar. De artiklar som har en positiv underton är uteslutande där flyktingar själva 

får komma till tals. I samma rapport skriver de också att generellt gjordes flyktingarna till 

ett kollektiv och fick sällan komma till tals (De Cock et al., 2018). Utifrån vår analys kan vi 

se att flyktingar får komma till tals i sju av 20 artiklar i de här två tidningarna. Att säga att 
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de “generellt inte får komma till tals” stämmer därmed inte vad det gäller de här två 

tidningarna under tidsperioden vi analyserat. Däremot går det att diskutera huruvida antalet 

flyktingar som får komma till tals är rimligt i relation till hur stor frågan är i media.  

Osäkerheten som Esses et al. (2013) menar finns kring flyktingar i kombination med 

mediernas tendens att fokusera på det negativa kan vara en bidragande faktor till att 

framkalla extrema reaktioner på ämnet. Detta ser vi inte specifikt i vår analys. Det skulle 

krävas kartläggning kring andra artiklar, kanske i andra forum, för att kunna göra en sådan 

analys. Extrema reaktioner och åsikter vad gäller flyktingar är ingenting som har tagit plats 

i de obundna artiklar vi har analyserat.  

Begreppsanvändning 

Vi vill i vår analys understryka att begreppet nyanländ är svårbegripligt för läsaren. En 

motion som vi tidigare refererat till skickades till riksdagen i slutet av oktober 2018. I 

motionen kräver författaren att det ska finnas en enhetlig definition på begreppet som ska 

gälla för alla. I nuläget är det förvirrande för människor som arbetar med nyanlända när 

olika kommuner och myndigheter har olika definition på begreppet (Motion 

2018/19:1615).  

Eftersom det inte finns en tydlig enhetlig definition av vilka som ska kallas nyanlända är 

det svårt att veta hur ordet ska tolkas. Detta både för människor som arbetar med frågor 

som gäller nyanlända men också för läsare av de stora dagstidningarna där begreppet 

används frekvent. Det finns ytterligare en anledning till förvirring i den här frågan och det 

är att ordet nyanländ i sig har en annan betydelse än vad begreppet innebär inom politiken. 

Ordet nyanländ i sig betyder att någon just kommit till en plats. Den vaga men ändå 

nuvarande definitionen av ordet i offentliga sammanhang är en person som 

anhöriginvandrat eller kommit hit som kvotflykting och anvisats till en kommun. Det kan 

också vara ett barn som börjat i skolan i Sverige senare än första terminen i årskurs ett och 

ännu inte gått i skolan här i fyra år (Motion, 18/19:1516) Om denna skillnad inte förmedlas 

av journalistiken är det inte säkert att den “vanliga svensken” som läser tidningen förstår 

innebörden av texten hen läser. Varför det ser ut såhär i tidningsartiklar utan att någon 

förklaring ges om vad som menas kan tyda på att de som skriver artiklarna är människor 

som är en del av vad som inom postkolonial teori kallas västvärlden. Utifrån det här 

betraktar eventuellt tidningarna människorna i “den andra gruppen” genom förutfattade 

stereotypa föreställningar och därmed tycker att det är rimligt att använda något av 
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begreppen för att beskriva “de andra” och att läsaren ändå förstår vilka det är artikeln 

pratar om.  Detta skulle kunna bekräfta Hammarén och Johanssons (2009) tankar om att 

den postkoloniala strukturen lever kvar trots att den territoriella koloniseringen är över. 

Här är det av vikt att poängtera att det kan vara problematiskt att tillskriva journalister 

egenskaper som grupp och att det är något vi ska vara försiktiga med. 

I vår analys har vi tittat närmare på i vilka sammanhang de olika begreppen används. Till 

exempel i artikeln “Nyanlända kan bli klipp för arbetsgivaren” i Svenska Dagbladet (2016-

02-19) där de genomgående i artikeln använder begreppet nyanlända när de talar om att 

människor snabbt ska komma in på arbetsmarknaden. Om den allmänna betydelsen av 

ordet nyanländ används utan att vara bekant med begreppets definition kan uppfattningen 

ges att artikeln menar asylsökande, flykting och invandrare på samma gång. Artikeln 

handlar om människor som har uppehållstillstånd och således har större möjlighet att ta 

sig in på arbetsmarknaden. En nyanländ har någon form av uppehållstillstånd redan när 

denne kommer till Sverige. Detta tyder på att ordet i den här artikeln används enligt 

definitionen vi redogjort för i begreppsgenomgången. En asylsökande har troligtvis svårare 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta eftersom denne inte varit i Sverige så länge och 

fortfarande väntar på svar och inte fått det bekräftat att hen får stanna i Sverige än 

(Migrationsverket, 2017). Detta skapar såklart en förvirring hos läsaren om begreppen inte 

förklaras utan det tas för givet att människor i allmänhet känner till de politiskt etablerade 

definitionerna för dessa. En person som inte är insatt förstår då inte anledningen till att 

just detta begrepp används och inte ett av de andra. Läsaren kanske inte heller är medveten 

om att det bara gäller en viss grupp som har vissa förutsättningar. Vi vill ännu en gång 

understryka att för en läsare som inte är insatt i politiken på något annat sätt än att hen tar 

del av dagstidningar skapar det här en tydlig vi och dem känsla. Brune (2006) skriver som 

tidigare nämnt att nyhetstexter förmedlar denna “vi och dem” kategoriseringen genom att 

skapa den här gruppen som till exempel kallas “flyktingar” som framställs som de andra. 

Kategorin “dem” har inget inflytande över hur “dem” konstrueras. Det är västvärlden som 

konstruerar dessa strukturer och kategorier. De visar det som Said (1978) menade bara var 

en konstruktion för att upprätthålla västvärldens befolknings idealiserade självbild.  

Varför det finns så många olika etiketter och definitioner på samma grupp av människor 

är svårt att veta. Det framkommer inte i den tidigare forskningen vi har tagit del av då det 

inte var målet med vår undersökning. En anledning kan vara att det är ett försök att sudda 

bort “vi och dem” -tänket att skapa underkategorier till en stor homogen grupp. Det här 
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skulle kunna ge en mer individuell prägel på en grupp som annars tillskrivs en mängd 

stereotypa egenskaper. Istället skapas flera olika begrepp som tillskrivs samma egenskaper 

och fortsätter bygga på stereotypiseringen och ger den postkoloniala teorins strukturer skäl 

att leva vidare.   

Om allmänheten inte är medvetna om de olika definitionerna av de olika orden är alla olika 

begrepp bara en del av en stor homogen grupp. Istället för att ta reda på definitioner av 

orden används förutfattade meningar och stereotyper av läsaren för att förstå innehållet i 

artiklarna. Dessa stereotyper är djupt rotade i vårt samhälle och uppkomsten av dessa kan 

vi hitta en möjlig förklaring till inom postkolonial teori. I detta förhållningssätt, där 

identiteter skapas åt jordens befolkning, är den så kallade västerländska den som anses vara 

värd att sträva efter. Dessa identiteter appliceras sedan generaliserande på kulturer, 

etniciteter och olika typer av samhällen (Said, 1978). 

Om nyhetsmedierna vars uppdrag är att bygga upp en förståelse mellan allmänhet och 

beslutsfattare använder sig av ord som är en allmän stereotyp kan de i värsta fall istället 

bidra till att klyftorna mellan olika grupper av människor blir större istället för mindre. I 

detta fall syftar vi på gruppen som vi i den här uppsatsen kallar flyktingar och gruppen som 

är svenskar. Med detta sagt är det inte heller omöjligt att stereotyper även kan användas i 

positiv bemärkelse och att detta eventuellt kan bidra till att klyftorna blir mindre. Petersson 

och Hellström (2004) hävdar att media ofta förstärker de negativa stereotyperna och att 

det är svårt att använda sig av positiva stereotyper utan att det ändå kan uppfattas som att 

det finns en underliggande negativitet i formuleringen. Detta är värt att reflektera kring och 

viktigt för socialarbetare att vara uppmärksamma på för att så långt som möjligt kunna 

åsidosätta förutfattade meningar och se varje individ utan att tillskriva dem egenskaper i 

förväg. 

Hur det rapporteras om flyktingar 

Khayati (2017) menar att det finns två tydliga diskurser när det handlar om den här typen 

av nyhetsrapportering, å ena sidan solidaritet och vilja att hjälpa till och å andra sidan ett 

mörker som präglas av brottslighet och hat. I vår analys har vi kunnat se att i just de här 

två utvalda tidningarna har det inte rapporterats så mycket om brottslighet vad gäller 

invandrare. Vi kan se att de allra flesta artiklar som handlar om flyktingar handlar antingen 

om politiska beslut för att systemet ska bli bättre, eller så har de en “tycka-synd-om”-vinkel. 

Bennet et al. (2011) menar att den negativa diskursen är den som framträder mest frekvent. 
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Även om skillnaden inte är avsevärd kan vi ändå se den i vårt material. Det tyder också på 

att medias rapportering inom ämnet inte har en generell skillnad i Sverige jämfört med 

andra EU-länder.  

I vårt material finns det vad vi valt att kalla sakkunniga som blir intervjuade. Efter en 

djupare analys av vilka det är som får komma till tals kommer vi fram till att det är svårt 

att bedöma för läsaren om uttalanden från sakkunniga är oberoende deras eget intresse. Är 

det någon som har personliga åsikter som denne visar i offentligheten kan då uttalandet 

anses som oberoende? Finns förkunskaper om vem den intervjuade personen är blir det 

kanske svårt att inte läsa in latent innehåll i uttalandena. Tvärtom så blir det svårt att vara 

kritisk om förkunskaper saknas om detsamma och då kan det bli svårt att få en helhetsbild 

kring rapporteringen.  

Enligt Andersson (2017) finns rykten på internet som gäller medias mörkande av 

sambandet mellan invandring och brottslighet i nyhetsrapporteringen. Det diskuteras 

bland annat att sanningen förvrängs och att information utelämnas. Det går att koppla till 

det Truedson (2017) skriver om mer än hälften av svenska folket i en undersökning uppgav 

att de övervägande ser positiv rapportering kring flyktingar. Detta belyses i rapporten från 

Holgersson et al. (2019) där de undersöker om det går att lita på det Brå rapporterar eller 

inte. De kommer fram till att viss information kring brottslighet där friseras. Även om Brå 

som vi tidigare nämnt i sig inte är en direkt del av media påverkar det samhällsdebatten när 

detta blir en stor nyhet. Det blir en stor nyhet för att tidningarna väljer att rapportera om 

rapporten vilket kan bidra till att förändra människors uppfattningar. Rapporten i fråga 

kritiseras sedan från olika håll där bland annat Brå själva genom deras generaldirektör 

Borschos (2019).  

Detta är en rapport som publicerades under tiden vi skrev den här uppsatsen och 

tidningsartiklar som handlar om detta är för nya för att vara en del av vårt analyserade 

material. Däremot kan vi se att en händelse som denna i rikstäckande media kan uppmuntra 

människor som redan har ett utbrett “vi och dem”-tänkande. Detta bekräftar deras syn på 

“de andra” som är starkt förankrat i vårt samhälle och som ännu en gång går att koppla till 

postkolonial teori där de så kallade “västerlänningarna” skapade en klyfta mellan sig och 

“orienten” som var de andra (Said, 1978). Här bildas en konfliktfylld agenda mellan de två 

diskurserna i rapporteringen om flyktingar som Khayati (2017) redogör för. På ena sidan 

en diskurs där det handlar om solidaritet och utsatthet och på andra sidan en som handlar 
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om radikalisering, kriminalitet och social oro. Denna klyfta leder till konflikter som kan 

växa sig större i kölvattnet av den här typen av stora nyheter som det rapporteras om.  

I vårt resultat kan vi se att det finns ett utbrett behov att kategorisera och sätta etikett på 

människor. Exempelvis har vi sett att ursprung och eventuella traumatiska händelser är 

något som framhävs i artiklarna. Det gäller även om individerna idag är etablerade i det 

svenska samhället. Likaså kan det vi ser i och med begreppsförvirringen vara en del av det 

här. Brune (2004) menar att det både kan vara medvetet och omedvetet för att skapa en 

gräns mellan “oss” och “de andra”. Även att delge till synes positiva nyheter blir därmed 

ett sätt att upprätthålla gränsen mellan dessa grupper. Det som är avvikande behöver 

förklaras där normen är en vit västerländsk medelklassman. Vi ser på flertalet exempel i 

vårt resultat på hur människor kategoriseras och blir tillskrivna en etikett. De identiteter 

Said (1978) pratar om med tydligt definierade kulturer, raser och samhällen tillskrivs dessa 

människor och hjälper till att bygga på vi och dem-strukturer och stereotypiserande. I en 

artikel är det en flykting som får komma till tals som kallar sig själv för just det, flykting. 

Kan detta bero på att “flykting” är det lättaste övergripande begreppet för att beskriva hens 

situation. Vi tänker att det inte riktigt finns någon klarhet i när vilket ord ska användas och 

funderar därför på varför det behövs så många olika begrepp. Ibland finns behov av en 

specificering när det gäller flyktingar, varför hen inte kan kallas till exempel “flykting som 

varit i Sverige i två år” eller en flykting som just nu söker asyl” är oklart. Kan det bero på 

att det kanske finns en ängslighet i svenska samhället när det handlar om att inte göra eller 

säga fel? 

Vi har tidigare i uppsatsen presenterat resultat från Frigyes (2018) studie som informerar 

om att rapporteringen kring flyktingar förändrades efter hösten 2015. I rapporten nämns 

att artiklar gällande ensamkommande barn minskar under de 24 månader som mättes i 

undersökningen och att artiklar som till exempel gällde ekonomi och kriminalitet ökade. 

Vi har undersökt artiklar som rör flyktingar i Sverige under två olika tidsperioder efter 2015 

och ser även här en skillnad i rapporteringen när det gäller våra två utvalda dagstidningar. 

Vår analys är inte mer djupgående än att rapporteringen kring flyktingar i Sverige under 

den här tiden har minskat markant när det gäller antal artiklar. Till skillnad från 2016 när 

det var tre till fem artiklar per dag var det 2019 mer vanligt med en artikel per dag och 

tidning. Detta tyder på att flyktingar i Sverige fortfarande i hög grad är ett aktuellt ämne då 

det skrivs om det i stort sett varje dag.  
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Vi återkommer till att vi och dem-perspektivet som är en central del i postkolonial teori i 

allra högsta grad fortfarande lever kvar. Grunden i teorin som handlar om att det uppstår 

klyftor mellan människor som kommer från länder utanför Europa och västerlänningen 

syns tydligt i vårt analyserade material. Esses, et. al. (2013) menar att detta “tänket” skulle 

kunna vara ett beteende som tyder på en känsla av hot som målas upp. Flyktingar kan då 

utgöra något som gör att den egna gruppen behöver skyddas. Detta ökar ”vi och dem”-

tänket mer än att främja integration. 

Avslutande diskussion 

Här diskuteras förslag till framtida forskning och hur vi uppfattar vårt val av metod och 

teori i förhållande till vår undersökning.  

Under arbetets gång har vi uppmärksammat ett antal områden som ger utrymme till 

framtida forskning. En av frågorna som väckt vårt intresse är att göra en kvantitativ inriktad 

studie. Där skulle det gå att lägga fokus på i vilken mängd de olika begreppen används och 

samtidigt undersöka det faktum att antalet artiklar är betydligt färre 2019 än 2016. Detta 

trots att intresset kring frågan fortsatt är högt. En annan inriktning här skulle då även kunna 

vara en jämförelse mellan hur två olika typer av tidningar skriver kring ämnet, till exempel 

kvällstidningar eller lokaltidningar. Vi ser även att ett eventuellt fokus på hur flyktingar 

själva upplever hur de porträtteras i media skulle vara intressant.  

Kanske hade det blivit ett annat resultat om vi använt oss av någon annan typ av tidning, 

någon som inte anses rikstäckande eller någon som är politiskt vinklad på något sätt. 

Ytterligare en infallsvinkel skulle kunna vara att titta på en annan typ av media exempelvis 

TV eller radio. Olika medier når ut till olika grupper av människor och har på grund av 

detta eventuellt olika infallsvinklar som påverkar dessa människor på olika sätt.   

Det är viktigt att komma ihåg att resultatet i vår analys inte kan anses generell i media i 

stort då urvalet är begränsat och endast från två tidningar som dessutom liknar varandra i 

sin uppbyggnad. Vidare är det av vikt att reflektera över att analysen i den här 

undersökningen i slutändan är vår uppfattning av materialet, vilket innebär att det inte går 

att påstå att den är helt utan influenser av egna erfarenheter och förförståelse från 

författarna.  

Utifrån detta och efter arbetet med uppsatsen tycker vi att en innehållsanalys är en lämplig 

metod för undersökningen som är gjord. Även den valda teorin har visat sig vara ytterst 
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lämpad för vårt ämne och den har hjälpt oss att gå djupare i vår analys. En annan teori 

skulle kunna tillämpas men då kanske ingången och resultatet i undersökningen hade blivit 

en annan.  

Slutsatser 

I det här avsnittet presenterar vi slutsatserna vi har kommit fram till i analysen mellan vårt 

material, teoretiska ramverk och tidigare forskning. 

Vi har sett att ett antal begrepp används vid olika situationer där det inte finns någon 

tydlighet i hur det görs i varje specifik kontext. Det är dels en direkt felaktig benämning av 

olika grupper och det är dels faktorer som gör att även om rätt definition används kan det 

upplevas som förvirrande. Framförallt är det begreppet nyanlända som ger utrymme för 

tolkningar. Utifrån tidigare forskning och teoretiskt ramverk så ser vi genom vårt resultat 

att det finns ett stort behov av att kategorisera och sätta etikett på människor. Det här tyder 

på, likt det Hammarén och Johansson (2009) menar, att den postkoloniala teorin är högst 

aktuell även idag. Vi vill även belysa det Brune (2006) hävdar kring att “vi” skapar 

kategorier för “de andra”. Det här framkommer exempelvis genom att media likställer 

kategorier som utlandsfödda som kom till Sverige i början på 90-talet med flyktingar. Detta 

anser vi med stöd av bland annat Peterström och Hellström (2004) bidrar till att skapa en 

stor homogen grupp av “flyktingar” som stärker de stereotyper som finns i samhället.  

I delen där vi belyst vilka som får utrymme att komma till tals ser vi tre grupper som 

utmärker sig: politiker, flyktingar och sakkunniga. Det skiljer sig åt vilka ämnen de får 

uttrycka sig kring och även hur de framställs. Att framställa människor som tillhör en viss 

grupp på ett visst sätt skapar skillnader mellan olika kategorier av människor och fortsätter 

att bygga på strukturerna som den postkoloniala teorin visar på. Utöver samhällsfrågor ser 

vi att politiker får utrymme på kommunal nivå. Här framträder de två diskurser Khayati 

(2017) menar finns i diskussion kring migration. I vårt urval ser vi framförallt den diskursen 

som innebär en social oro och ekonomisk börda. Enligt Truedson (2017) hävdar 

majoriteten av svenskarna att media övervägande rapporterar om den andra diskursen med 

solidaritet och utsatthet vilket vi inte finner i rapporteringen av och med politikerna.  

Den andra gruppen som får utrymme är flyktingar som då ges en individuell vinkel. 

Utmärkande här är ihärdigheten med att fastslå ursprunget för individerna i fråga och vilka 

traumatiska händelser de upplevt. Här framkommer således den andra diskursen Khayati 
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(2017) menar finns där det talas om solidaritet och fokuserar på bland annat utsatthet och 

sårbarhet i högre utsträckning. Vårt resultat visar även på skillnad i yrken som kopplas till 

individer beroende på ingång i artiklarna. En artikel med en namngiven person i fokus som 

kommit till Sverige som flykting tenderar att framställa individen som högutbildad med 

specifika yrken såsom konsult inom riskmanagement samt kärlkirurg. Kanske är en 

anledning till att den här typen av artiklar har en mer solidarisk och positiv känsla att 

flyktingarna namnges och får berätta var dem kommer ifrån och vad de har för yrke.   

I artiklar där vår tredje grupp som är sakkunniga får exempelvis arbetsgivarorganisationer 

utrymme framstår nyanlända istället som en grupp av diskare. Vi ser här alltså både en 

individuell rapportering vilket enligt De Cock et al. (2018) skapar positiva reaktioner samt 

“vår” kategorisering av “de andra” utifrån Brunes (2006) tankar kring upprätthållande av 

“vi och dem”. Krzyzanowski (2017) menar att flyktingar och invandring blir ett medel till 

att prata politik. Vi kan se att det här tydliggörs i artiklar där huvudfrågan inte rör 

invandring men där fokus ändå riktas dit. Här har medierna mandat att belysa andra delar 

men väljer inkludera åsikter som gör flyktingfrågan till det centrala. Det här stärker fokuset 

på invandringsfrågan som finns i Sverige där nästan hälften hävdar att invandring och 

integration är den viktigaste frågan eller samhällsproblemet (Martinsson & Weissenbilder, 

2018) Detta gör att andra frågor kommer i skymundan och där det utgås ifrån att olika 

problem beror på flyktingarna.  

Khayati (2017) säger att fokuset på flyktingar har skapat ett rått klimat i debatten som leder 

till konflikter. Vi har i våra analyserade artiklar inte sett detta. Det kan bero på att vi endast 

har läst artiklar som ska vara oberoende, inga debattartiklar eller ledare. En annan tanke 

som slagit oss är att det kanske är så att dagstidningarna indirekt har tagit på sig att balansera 

upp rapporteringen i övrigt. Till exempel jämfört med annan typ av media. Med balansera 

upp menar vi att eftersom medierna i helhet är med och skapar stämningen i samhället bör 

det finnas positiva nyheter som handlar om solidaritet och att hjälpa till för att upprätthålla 

ett sunt samhällsklimat. Detta är ingenting vi har tittat närmare på då vi bara analyserat 

dessa två tidningar och inte har en helhetsbild utifrån media i stort. Då dessa funderingar 

inte finner några svar i vår undersökning öppnar de kanske upp för frågeställningar i 

framtida studier.  

Till en början hade vi själva svårt att förstå begreppen och bestämma vilket vi skulle 

använda oss av för att skriva en så tydlig uppsats som möjligt. Kanske var detta för att vi 
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inte var så insatta i ämnet och endast läser vad som står i media. Med medvetenheten om 

detta känns vår uppsats än mer relevant och vår förhoppning är att människor tar del av 

den. Utifrån vår analys är det tydligt att vi behöver ha förkunskaper för att förstå 

tidningsartiklarna. Dels när det gäller begrepp men också när det gäller vem som får 

komma till tals och eventuell bakomliggande agenda hos denne. Vi hoppas att vår uppsats 

kan komma att upplysa både socialarbetare och andra personer om att det är viktigt att 

vara källkritisk både när det gäller vem som får komma till tals och vilka begrepp som 

används när det talas om olika grupper. Förhoppningsvis leder det till en större förståelse 

och till nyfikenhet att undersöka bakomliggande fakta. 

  



 

43 

Referenser 

Andersson, U. (2017). Lågt förtroende för rapporteringen om invandring. I L. Truedson 

(Red.) Misstron mot medier. Stockholm: Institutet för mediestudier. 

Bennett, S., Ter Wal, J., Lipinski, A., Fabizak, M., & Krzyzanowski, M. (2011). Media 

Content. MEDIVA, 2011/02, Thematic Reports, [Global Governance Programme], 

[Cultural Pluralism] 

Borschos, B. (2019) Kommentar från Brås t f generaldirektör med anledning av studie om bias i 

myndighetsforskning. Hämtad 2019-12-18 från https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-

bra/arkiv/nyheter/2019-12-17-kommentar-fran-bras-t-f-generaldirektor-med-anledning-

av-studie-om-bias-i-myndighetsforskning.html 

Brune, Y. Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet (2006). (SOU 2006:21). 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

Brune, Y. Nyhetslogik och främlingssyn i mediernas konstruktion av ’invandrare’. I 

Integrationspolitiska maktutredningen (2004). Kategorisering och integration: Om föreställda 

identiteter i politik, forskning, media och vardag. (SOU 2004:48). Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer. 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

De Cock, R., Mertens, S., Sundin, E., Lams, L., Mistianen, V., Joris, W., & D'Haenens, L. 

(2018). Refugees in the news: Comparing Belgian and Swedish newspaper coverage of the 

European refugee situation during summer 2015. Communications, 43(3), 301-323. 

De los Reyes, P., Molina, I., & Mulinari, D (2005) red. Maktens (o)lika förklädnader: kön klass 

& etnicitet i det postkoloniala: Stockholm: Atl 

Esses, V., Medianu, S., & Lawson, A. (2013). Uncertainty, Threat, and the Role of the 

Media in Promoting the Dehumanization of Immigrants and Refugees. Journal Of Social 

Issues, 69(3), 518-536. 

 Frigyes, P. (2018). Ensamkommande i medierna–före och efter flyktingkrisen 2015. 

Sverigebilden - om journalistik och verklighet. Stockholm: Institutet för mediestudier. 

 



 

44 

Förordning om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare för bosättning (SFS 2016:39). 

Hämtad från Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201639-om-mottagande-av-

vissa_sfs-2016-39  

Gemi, E., Ulasiuk, I., Triandafyllidou, A. (2012) Migrants and media newsmaking practices. 

Journalism Practice. Vol 7, p.266-281  

Hammarén, N., & Johansson, T. (2009) Identitet. Stockholm: Liber. 

Hartman, S. (2008) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter Falun: Natur och Kultur. 

Holgersson, S., Grahn, O. & Wieslander, M. (2019). Går det att lita på Brå? En studie om bias 

i myndighetsforskning (CARER-rapport 2019:4). Hämtad från Linköping Univesitet 

webbplats: https://liu.se/nyhet/skarp-kritik-bra-forskning 

Kallis, Aristotle. (2014), The Radical Right in Contemporary Europe. Istanbul: SETA  

Khayati, K. (2017). Stigmatisering och rasism i det svenska migrationssamtalet och det 

diasporiska motståndet. Sociologisk forskning, 54(1), 11-30. 

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis – an Introduction to Its Methodology. London: Sage 

Publications, Inc 

Krzyzanowski, M. (2017). We Are a Small Country That Has Done Enormously Lot”: 

The ‘Refugee Crisis’ and the Hybrid Discourse of Politicizing Immigration in Sweden. 

Journal of International Migration and Integration. Vol. 16, 97-117.  

Martinsson, J., & Weissenbilder , M. (2018) Viktiga valfrågor i Sverige - från miljö till 

invandring. I U. Andersson, A. Carlander, E. Lindgren, M. Oskarson (red.), Sprickor i 

fasaden: SOM-undersökningen 2017 (s. 119-132). Bohus: Ale Tryckteam 

Migrationsverket. (2017). Vad betyder orden? Hämtad 2019-12-13 från 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-

som-ar-barn-och-har-sokt-asyl/Vad-betyder-orden.html 

Motion 2018/19:1615. Enhetlig definition av begreppet nyanländ. Hämtad 2019-12-13 från 

https://data.riksdagen.se/fil/53659E79-DFDC-4535-AA5F-495F5C155D78   

 



 

45 

Näringsdepartementet. (1999). Begreppet invandrare användningen i lagar och förordningar (Ds 

1999:48) Stockholm, Näringsdepartementet 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber AB  

Peterson, B., & Hellström, A. Stereotyper i vardagen: Bilder av “de främmande”. I 

Integrationspolitiska maktutredningen (2004). Kategorisering och integration : Om föreställda 

identiteter i politik, forskning, media och vardag. (SOU 2004:48). Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer. 

Retriever. (2019) Nordens största mediearkiv. Hämtad 2019-12-18 från 

https://www.retriever.se/product/mediearkivet/  

Said, E.W. (1978). Orientalism. (1. ed.) New York: Pantheon Books 

Skollag (SFS 2010:800). Hämtad från Utbildningsdepartementet webbplats: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

Statistiska Centralbyrån. (2019). Utrikes födda i Sverige. Hämtad 2019-12-16 från 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-

fodda/ 

Strömbäck, J. (2015). Demokratin och det förändrade medielandskapet: Låt fler forma 

framtiden! (SOU 2015:96). Stockholm: Elanders Sverige AB.  

Strömbäck, J. (2008). Medialisering och makt: EN analys av mediernas politiska påverkan. 

Statsvetenskaplig Tidskrift 2008 (årg 110 nr 4) s. 385-405. 

Sverige för UNHCR. (2019). Flykting eller migrant enligt UNHCR. Hämtad 2019-12-22 

från https://sverigeforunhcr.se/blogg/flykting-eller-migrant-enligt-unhcr 

Truedson, L. (2017). Misstro mot medier, en inledning. I L. Truedson (Red.), Misstron mot 

medier. Stockholm: Institutet för mediestudier.  

UNHCR. (1996) “Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande om flyktingars rättsliga 

ställning: Enligt 1951 år konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning” 

1:2 Förlag: Norstedts Juridik AB, Stockholm 



 

46 

Widen, Pär. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB  

  



 

47 

Bilaga 

Nedan följer en förteckning över de nyhetsartiklar som är grunden till vårt resultat. 

Nyhetsartiklar 

Dagens Nyheter 2019-03-13 

https://www.dn.se/ekonomi/atervandare-i-sorsele-i-dag-finns-det-ett-storre-

sjalvfortroende/ 

Dagens Nyheter 2016-04-02 

https://www.dn.se/ekonomi/ministern-kraver-att-fler-nyanlanda-pendlar-till-jobben/ 

Dagens Nyheter 2019-07-22 

https://www.dn.se/nyheter/asylsokande-hamnar-i-limbo-ovissheten-skapar-alltid-

utsatthet/ 

Dagens Nyheter 2016-06-13 

https://www.dn.se/arkiv/nyheter/misslyckande-att-nyanlanda-passiviseras/ 

Dagens Nyheter 2019-09-19 

https://www.dn.se/nyheter/politik/asylsokande-mister-ersattning-om-de-valjer-vissa-

omraden/ 

Dagens Nyheter 2019-07-01 

https://www.dn.se/nyheter/politik/m-vill-dra-in-ratten-till-tolk-for-invandrare/ 

Dagens Nyheter 2015-09-02 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/flyktingbilden-som-skakar-varlden/ 

Dagens Nyheter 2016-05-09 

https://www.dn.se/sthlm/har-ges-nyanlanda-chans-att-utnyttja-sin-kompetens/ 

Dagens Nyheter 2016-04-01 

https://www.dn.se/sthlm/ny-app-far-manniskor-att-motas/ 

Dagens Nyheter 2019-08-08 

https://www.dn.se/sthlm/i-nykvarn-far-alla-nyanlanda-bo-kvar/ 

Dagens Nyheter 2016-05-15 



 

48 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/lattare-fa-arbete-for-den-som-klarat-sfi/ 

Svenska Dagbladet 2019-05-29 

https://www.svd.se/bra-rapporten-om-sexbrott-kritiseras-politiserad 

Svenska Dagbladet 2016-05-16 

https://www.svd.se/fler-asylsokande-far-bidrag-for-att-atervanda-till-hemlandet 

Svenska Dagbladet 2016-04-08 

https://www.svd.se/fre-08-kommunerna-pressas-av-skenande-sfi-behov 

Svenska Dagbladet 2019-06-13 

https://www.svd.se/friska-asylsokande-blir-sjuka 

Svenska Dagbladet 2019-09-17 

https://www.svd.se/jurist-brakar-ihop-om-kommunerna-far-valja 

Svenska Dagbladet 2016-08-06 

https://www.svd.se/kom-hit-for-frihet-och-rattvisa--nu-ar-jag-orolig 

Svenska Dagbladet genom Sydsvenskan 2016-11-10 

https://app.retriever-info.com/go-

article/05080320161111029953056f700f7156666014256288a1/null/archive/search?md5

=8e3eca9d881e662f1b885862c1a13876&timeStamp=1578054671000&account=4662&f

bclid=IwAR3yLFgAAMoknN3AN3_1cZC8F3oDgKVYEbShac5KMXsb7489roYT71w

LwAw eller https://www.sydsvenskan.se/2016-11-10/manga-flyktingar-bar-pa-trauman 

Svenska Dagbladet 2016-02-19 

https://www.svd.se/nyanlanda-kan-bli-klipp-for-arbetsgivare 

Svenska Dagbladet 2019-07-09 

https://www.svd.se/odling-hjalper-flyktingar-med-psykisk-ohalsa 

Svenska Dagbladet 2019-05-06 

https://www.svd.se/staten-jk-anmals-for-brister-i-aldersbedomning 


