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Sammanfattning

Denna kandidatuppsats ämnar undersöka hur rester av kolonialismens uppdelningar av ”vi” och 

”dom” florerar i SVT:s nyhetsrapportering om flyktingar och asylsökande. En verksamhet som har 

saklighet, folkbildning och opartiskhet som honnörsord. Syftet är att ta reda på om, och i så fall hur 

SVT reproducerar koloniala, stereotypa föreställningar om dessa aktörer som underordnade, 

annorlunda eller ”de Andra”. Detta undersöks genom en kvalitativ innehållsanalys av åtta utvalda 

nyhetsreportage av Aktuellt och Rapport från hösten 2012, 1 september – 31 december. För att 

kunna få ett överskådligt material analyseras reportage som berör immigration till- och integration i  

Sverige. 

De teoretiska ramarna för undersökningen grundar sig i postkolonial teori och dess förgreningar så 

som kulturell rasism, banal nationalism samt ny rasism. Här tillämpas även mer mediespecifika 

teorier av bl.a. Brune, van Dijk och Hultén som argumenterar för en strukturell diskriminering av 

invandrare, flyktingar och asylsökande i nyhetsmedier. Analysen utgår ifrån deras teorier om 

sambandet mellan nyhetsmediers andrafiering av kulturer och människor, och journalistiska 

formkrav. Tidigare forskning har kunnat fastställa att etniska minoriteter, invandrare och flyktingar 

övervägande beskrivs som problem, hotfulla samt annorlunda i ”västerländska” medier och 

framförallt i journalistikens tyngre genrer. Där skildras och artikuleras en polariserad bild mellan 

”vi” och ”dom”, där ”vi” framställs som den eftersträvansvärda parten. 

För undersökningen används narrativanalys med inslag av element ur van Dijks kritiska 

diskursanalys. På så vis blottas naturaliserade tekniker i Aktuellts och Rapports framställning av 

flyktingar och asylsökande. 

Analysens resultat visar att reportagen följer två olika berättarstrukturer vari representerade 

flyktingar och asylsökande tillskrivs bristfälliga egenskaper och roller så som obildad och passiv 

respektive offer, hjälplös och instabil. Detta hindrar tittaren från att identifiera sig med dessa 

aktörer. Studien visar även hur reportagen har värderat sina källor olika då flyktingar och 

asylsökande förpassas in i journalisters och experters resonemang och problematiseringar.

Resultaten kan kopplas till de klassiska koloniala troperna och bekräftar teorin om strukturell 

diskriminering av etniska minoriteter i Sverige. Studien visar alltså att koloniala föreställningar  

fortfarande reproduceras i svensk public service vilket öppnar upp för en diskussion om SVT:s 

uppdrag. Uppsatsens resultat banar väg för ett ifrågasättande av huruvida SVT ger plats åt en 

mångfald av åsikter och meningar. 
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1 Inledning

I Aktuellt den 13:e november 2012 behandlades prognosen för antalet väntade asylsökande till 

Sverige under 2013. Ett kommunalråd talade i sammanhanget om socialbidragsbomber. Det slog 

mig då att uttalandet hade porträtterat så mycket mer än bara en förväntad ökning av socialbidrag.  

Det profilerade Sverige som ett generöst och ansvarsfullt land vilket lata och obildade människor 

kommer att utnyttja. Genom att beskriva en part formulerades även dess motsats. Enligt Hultén 

(2009) är dessa beskrivningar djupt rotade i historien och de fortsätter att skilja ”oss” från ”dom” 

idag. En slags banal nationalism som har skapat illusionen om en ”nordisk” homogen, kollektiv 

gemenskap som automatiskt artikulerar ”de Andra”. 

Denna uppsats undersöker hur uppdelningar av ”vi” och ”dom” florerar i SVT:s nyhetsförmedling. 

En verksamhet som har saklighet och opartiskhet som honnörsord och som har högt förtroende 

bland svenska folket.1 Det står klart att deras nyhetsmedier är många personers främsta 

informationskälla och just därför är det nödvändigt att granska dess utbud och hur det kan tänkas 

forma kollektiva föreställningar om människor och kulturer.    

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka hur dagens nyhetsrapportering, hos en stor institution som Sveriges 

Television, representerar flyktingar och asylsökande i Sverige. Analysen ämnar ta reda på om, och i 

så fall hur SVT:s inslag reproducerar stereotypa föreställningar om flyktingar och asylsökande som 

underordnade, annorlunda eller ”de Andra”. Fokus läggs på hur rapporteringen ser ut, d.v.s. 

huruvida koloniala troper (fortfarande) florerar i skildringen av människor. Här finns även en 

ambition att i de sista avsnitten diskutera problematiken med en nyhetsrapportering som eventuellt  

stigmatiserar en uppdelning av ”vi och dom”. 

1.3 Frågeställningar

− Innehåller de studerade nyhetsreportagen markörer om ”vi” och ”de Andra”, och i så fall hur 

tar de sig uttryck?

− Vilka egenskaper tillskrivs flyktingar och asylsökande i studerade nyhetsreportage, och hur 

kan de förstås?

− Vilka tekniker används omedvetet/medvetet för en andrafiering av flyktingar och 

asylsökande?

1 http://www.welcom.se/fortroendebarometern2013.pdf   
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1.4 Material och avgränsning

Materialet som analyseras är nyhetsreportage av programmen Aktuellt och Rapport från hösten 

2012, där aktörerna flyktingar och asylsökande representeras. Under 1 september – 31 december 

sändes totalt åtta nyhetsreportage, närmare bestämt fyra avsnitt av Rapport och fyra avsnitt av 

Aktuellt. I denna uppsats studeras samtliga plus deras påannonseringar. 

Analysen koncentreras alltså kring utbudet och möjliga tolkningar utav det. Eftersom 

journalistikens produktionsvillkor och medielogik genomsyrar allt utbud, (t.ex. intensifierings- eller  

polariseringstekniker) berörs dess samband med flyktingars och asylsökandes representation på en 

övergripande nivå. Däremot är inte syftet att i detta närmare undersöka förklaringar till varför 

representationen ser ut som den gör, utan istället visa på hur det ser ut. Därav görs heller ingen 

mångfaldsanalys av redaktionerna eller undersökningar av hur publiker har uppfattat 

nyhetsreportagens representation. 

Som ovan nämnts är det just tevemediet som undersöks i analysen. Detta med anledning av att teve 

har en genomslagskraft som t.ex. radio och tidningspress har svårare att uppnå. Med tevereportage 

finns fler tekniker att tillgå för att beröra människor med berättandet. Här samverkar exempelvis  

text, foto, rörlig bild och ljud (Löwander 1997). 

För att spinna vidare på fenomenet genomslagskraft innebär även SVT:s höga förtroende att det 

kommunicerade får effekt för allmän åsiktsbildning (Häger 2009). Varför just tendens till 

genomslagskraft och god trovärdighetsstatistik har fått styra materialvalet beror på att analysen ska 

undersöka vad som kan tänkas ha naturaliserats, d.v.s. att uppdaga brister där de inte förväntas 

finnas. Om diskriminerande diskurser florerar hos Aktuellt och Rapport, nyhetsprogram som vi 

uppenbarligen förlitar oss på, finns det en risk för att de passerar mer eller mindre obemärkt. 
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2 Bakgrund

2.1 Sveriges Television 

Det som SVT gör kallas för public service, teve i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska därför 

drivas självständigt och bl.a. stå oberoende från kommersiella intressen och politiska partier i  

samhället. I det syftet finansieras den med statliga medel i form av en licens som betalas av varje  

”hushåll” med teve. Utbudet regleras av radio- och tv-lagen, yttrandefrihetsgrundlagen samt ett  

sändningstillstånd regeringen tar beslut om (radiotjänst.se). I sändningstillståndet står bl.a. att:

”Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt.

Programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar 

och intressen hos befolkningen i hela landet. Programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och som 

helhet präglas av folkbildningsambitioner. SVT ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria 

åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar.

Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till  

uttryck i olika program.”2  

Enligt Robertson (2010:30-31) är detta deras mål, men hon menar att verkligheten ser något 

annorlunda ut. Även hos SVT sker obetänksam reproduktion av fördomar om ”de Andra”. I 

analysen nedan undersöks huruvida Robertsons tes stämmer eller ej. Vidare har senaste tidens 

förändringar i medieklimatet gjort att även SVT tvingats anpassa sina program efter 

marknadsmässiga villkor. Vi går mot ökad mediekommersialisering, inte minst vad det gäller  

nyhetsförmedling, vilket lett till att till och med vår public service är mer beroende av publiksiffror  

idag. Därför bör påståendet om att SVT står fria från kommersiella intressen ifrågasättas (Hultén 

2009; Häger 2009).

 

 

2 http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/article122887.svt/BINARY/Sändningstillstånd+från+2010   
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3 Teori & tidigare forskning 

Numera finns en rad studier och forskning på området representation och framställning av 

flyktingar, asylsökande och invandrare i nyhetsmedier, både utom och inom Sveriges gränser. I 

denna uppsats presenteras här kort den tidigare forskning som utnyttjas för att sedan mer ingående 

beskriva dess resultat, vilket görs sammanvävt med redogörelser för teorier. Syftet med detta 

upplägg är att undvika onödig upprepning.

3.1 Presentation av tidigare forskning 

Den enda forskning gjord i annan än svensk kontext som här uppmärksammas är van Dijks 

undersökningar av brittisk tabloidpress från år 1991 samt 2000. Med kritisk diskursanalys har han 

uppdagat skillnader i hur de undersökta medierna beskriver etniska minoriteter respektive 

Storbritanniens majoritetsbefolkning samt auktoriteter. Detta utifrån teorin om 'new racism' (van 

Dijk 1991; 2000). Resterade forskning som tillgodogjorts inför denna studie är gjord i svensk 

kontext, d.v.s. på svenska nyhetsmedier i Sverige. Här används Brunes avhandling från 2004, där 

hon undersöker hur svensk lokalpress har skildrat flyktingar, asylsökande och invandrare i 

rapporteringar om rasistiskt våld, flykting- och invandringsfrågor. I denna undersöker hon även s.k. 

nyhetslogiska aspekter i framställningen, d.v.s. hur den journalistiska verksamhetens formkrav har 

påverkat den. Till det kopplas kulturell och nationell gemenskap samt rester av kolonialt tänkande 

(Brune 2004). I Sverige banade hennes utförliga bok väg för vidare forskning. Bl.a. publicerades år 

2006 en statlig utredning där mediers strukturella diskriminering av ”den Andre” utreddes, vilket 

här utnyttjas (SOU 2006:021). I den finns Runstens (2006) studie om SVT:s gestaltning av 

inblandade personer och kulturer i mordet på Fadime Sahindal 2002. Där finns även Nohrstedts 

(2006) forskning på svensk krigsjournalistik, där hans kopplingar mellan genrens skildring av 

händelser och krigsoffer och den nationella självbilden här utnyttjas. Vidare skrev Brune (2006) ett 

kapitel i utredningen om sina senare undersökningar av svensk storstadspress där hon studerat 

beskrivningar av det svenska, etniskt heterogena samhället i olika journalistiska genrer. Slutligen 

används Johanssons (2006) undersökning i utredningen där han, både kvalitativt och kvantitativt, 

granskat huruvida svensk lokalpress mellan 1980 och 1999 har skildrat invandrare som problem 

respektive resurs. Lokalpressens beskrivningar av invandring och invandrare har även studerats av 

Hultén (2009) under perioden 1945-2000, där hon också visat journalistikens samband med aktuella 

politiska strömningar. Inför denna uppsats har också Löwanders (1997) narrativanalytiska 

undersökning av tevejournalistiken och dess skildring av rasism under 90-talet lästs. 

Samtliga nämnda studier har kunnat konstatera att flyktingar och invandrare strukturellt skildras 

som problem i framförallt nyhetsmediers tyngre genrer (politik, ekonomi, utrikes m.m.), vilket 
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förklaras bero på en utbredd och ofta omedveten kulturell- samt ny rasism bland landets 

journalistkår och dess källor. Flyktingar, asylsökande och invandrare samt ”icke västerländska” 

kulturer framställs som hotfulla, våldsamma och annorlunda från brittisk och nordisk kultur vilka i  

sin tur förklaras som de eftersträvansvärda. Sammanfattat visar dessa tidigare forskningsresultat att 

medier reproducerar starka polariseringar mellan ”vi” och ”dom” – ”öst” och ”väst”. 

3.2 Postkolonialism och orientalism 

De teoretiska utgångspunkterna för analysen av Rapports och Aktuellts nyhetsreportage nedan tar 

avstamp i postkolonial teori. Redan här bör klargöras att postkolonialism är en bred teoretisk ram 

som täcker många domäner, exempelvis antropologi, ekonomi, konst, litteratur, massmedier eller  

global politik. Teorin kan tillämpas för allt ifrån litteraturanalys till kritisk läsning av medicinska  

texter. Forskare har, delvis p.g.a. det, länge haft svårt att konkret definiera fältets exakta innebörd 

och inte heller denna studie gör anspråk på att ge en uttömmande beskrivning (Loomba 2005; 

McLeod 2000). Istället tas det som är relevant inom området för undersökningen upp och förklaras. 

Lite krasst uttryckt syftar ordet postkolonial till en tid efter den europeiska kolonialismens slut. 

Termen är omstridd just p.g.a. prefixet post som både betyder efteråt och överskridande. Kritiker 

har vänt sig emot detta och menar att kolonialismen har starka kvarlevor i form av förtryck som 

fortfarande existerar på skilda sätt. Därför är det idag för tidigt att påstå dess slut. Postkolonialismen 

bör inte betraktas som kolonialismens efterträdare utan som ett ifrågasättande av den koloniala 

dominansen och dess följder. Viktigt är också att påpeka att kolonierna och avkoloniseringen inte 

har en, gemensam historia, utan flera olika. Dessa bör inte alla dras över samma kam. Samtidigt är 

det lika viktigt att se de gemensamma dragen som faktiskt finns för att skapa sig full förståelse 

(Loomba 2005). 

Vad som är intressant för denna studie är hur man visat att kolonisatörerna formulerade sig själva 

som civiliserade, ”vita” européer genom att samtidigt beskriva de koloniserade som sina binära 

motsatser. I samband med européernas intrång och övertaganden av andra länder odlade de bl.a. 

illusionen om ”den vilda djungelmannen”, ”kannibalerna”, ”barbarerna” och ”de Andra”. På så vis 

kunde de reproducera sin överhöghet då de definierade sig själva som modernt utvecklade, bildade, 

rena m.m.. Genom sin makt och nedvärderande identifiering av de inhemska befolkningarna, 

legitimerade kolonisatörerna sin rätt att förneka kolonierna självständighet och det motiverade även 

utrensning, våldtäkter och folkmord (Loomba 2005:66; Nohrstedt 2006:262-264). 

Forskare som bl.a. Edward Said (1978/1995) har visat hur ”västs”/”Occidentens” föreställningar om 
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”Orienten” har reproducerats i historieskrivningen, vilken till stor del har baserats på reseskildringar 

skrivna av just kolonisatörerna. Said menar att detta skedde i samband européernas intrång i det 

som idag kallas mellanöstern, och att de tidigare nämnda illusionerna (– orientalismen , västs 

kunskap om Orienten och dess kultur) legitimerades och fick stöd ifrån fler kunskapsområden som 

exempelvis historia, konst och litteratur. På samma sätt hävdar Loomba (2005:65-74) att det gick till  

för reproduktionen av kunskap om exempelvis de koloniserade länderna i Afrika och Asien. 

Loomba problematiserar detta förhållande, d.v.s. att Europas och västvärldens historia, och därmed 

kunskap, är skriven utav dem själva, ur deras perspektiv. Enligt postkolonial teori finns det ingen 

kunskap som inte reflekterar samhällens maktrelationer, och i det här fallet har ”vi” beskrivit ”oss” 

och även ”dom”. Därför hävdar forskare som Loomba (2005), Said (1978/1995), McLeod (2000) 

och Nohrstedt (2006) att föreställningarna om en överlägsen, homogen ”vit” gemenskap och ”den 

efterblivne Andre” kan urskiljas genom att studera och analysera, inte bara historieskrivning utan 

t.ex. modern konst och litteratur samt samtida nyhetsmedier. Detta eftersom vår kunskap idag inte 

står fri från historien och tidigare kunskap.

3.3 Kulturell rasism

Fram till andra världskrigets slut var den biologiska rasismen stark, alltså tankar om den ”vita” 

européns överlägsenhet grundad i uppfattningar om människors biologiska skillnader. Den är idag 

inte obefintlig men efter kriget tonades den ned och kom till största delen att ersättas av den 

kulturella rasismen, vilken anses vara utspridd och problematisk idag. Istället för påstådda 

biologiska skillnader åberopar kulturell och etnisk rasism skillnader i människors sätt att leva. Det 

är en teori om kultur som hierarki och mer exakt uppfattningen om ”västerländsk” kultur som 

överlägsen ”östs” – ”de Andras”. Fortfarande är ”vi och dom” utgångspunkten, där ”vi” och ”vår” 

kultur definieras genom att beskriva ”dom” och ”deras kultur”. Typiska drag som har urskiljts i 

beskrivningar av den ”västerländska” kulturen är: modern, utvecklad, intelligent, jämställd,  

civiliserad, rationell etc. medan övriga ”Andra” kulturer pekas ut som motsatsen och beskrivs i 

termer som: vild, impulsiv, efterbliven, outbildad, könsförtryckande, kriminell, mystisk, exotisk 

m.m. (Hultén 2009; Löwander 1997).

3.4 Strukturell diskriminering

I den statliga utredningen Mediernas vi och dom (SOU 2006:021) behandlas teorin om strukturell 

diskriminering i relation till svenska nyhetsmedier. Teorin har sina rötter i postkolonial teori och 

utgår ifrån att kolonialismens beskrivningar av ”de Andras” kulturer fortfarande präglar vår 

kunskap. Den är utvecklad så att den riktar uppmärksamheten mot rutinmässiga aktiviteter i  

samhället. Inom medieforskningen har den anledning att tro att nyhetsmedier stigmatiserar allmänna 
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föreställningar om kulturell hierarki genom att omedvetet och medvetet beskriva ”icke nordiska”  

kulturer som annorlunda. Teorins hypotes är att invandrare, asylsökande och flyktingar på olika vis 

skildras i former som konnoterar liknande bilder som kolonisatörerna spred. Detta samtidigt som 

”nordisk” kultur försätts i positiv dager och framställs som överlägsen. Uppdelningar av ”vi” och 

”de Andra” tros härstamma ur ett sociokognitivt behov av att kategorisera omgivningen för att göra 

den begriplig (Camaüer & Nohrstedt 2006). 

Förespråkare av teorin åberopar Michael Billings uttryck 'banal nationalism', vilken sägs vara den 

mest vardagliga formen av nationalism. Denna kommer exempelvis till uttryck i nyhetsmediers 

intervjuer eller i något så enkelt som användandet av flaggor och kartor. I svenska medier behöver 

inte namnet ”Sverige” stå utsatt på kartan – vi vet alla vilket land de pratar om. Mer komplext kan 

den förklaras åsyfta vedertagna sanningar om Sverige bland Sveriges befolkning. Exempelvis 

föreställningen om att vi är ett jämställt land och världsledande i rättvisefrågor. Banal nationalism är  

sammanfattningsvis bildandet av nationen som en homogen kollektiv identitet i dess enklaste 

former men som även lägger grunden för en mer utvecklad nationalism (Billing 1995; Nohrstedt 

2006:264-266). Hulten (2009) menar att den banala nationalismen även förklarar varför omedveten, 

systematisk diskriminerande medierapportering sker. I och med skapandet av den egna kulturella 

identiteten beskriver man också sin motsats d.v.s. vad som inte anses tillhöra identiteten, vilket  

kallas för 'andrafiering'. Dess naturaliserande egenskaper gör alltså att kategoriseringar av 

människor och kulturer ofta passerar obemärkt. I och med detta är även förnekelsen en del i teorin.

3.5 Ny rasism

van Dijk har anammat begreppet 'new racism', först myntat av Martin Barker, vilket kan kopplas till  

begreppen och teorierna presenterade ovan. Det kan liknas vid den kulturella rasismen men med 

skillnaden att majoritetssamhället inte nödvändigtvis artikulerar minoriteter eller kulturer som 

underordnade, utan enbart som annorlunda från majoritetsbefolkningen och ”västerländsk” kultur. 

Liksom Michael Billing hävdar att den banala nationalismen föder vidare exkludering, menar van 

Dijk att ny rasism lägger grunden för mer utvecklade rasistiska värderingar. Den är även, trots sin 

tillsynes rumsrena form, effektiv när det kommer till att marginalisera minoriteter just p.g.a.  

naturaliserade åsikter om dem, inte som underordnade utan som annorlunda. Den möjliggör en 

andrafiering, vilket exempelvis sker då medier artikulerar detta och därav håller ”dom” utanför den 

kollektiva gemenskapen i samhället (van Dijk 1991). Även Brune aktualiserar detta i sina senare 

studier där hon fastställer att andrafiering av etniska minoriteter inte alltid är av negativ form.  

Flyktingar, asylsökande och invandrare kan, i uppdelningen ”vi” och ”dom”, lika gärna beskrivas 

som den bättre parten. Däremot menar hon att det trots allt får negativ effekt eftersom det bidrar till  
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att befästa kategoriseringar som ”svensk” och ”invandrare”, samt en skillnad dem emellan (Brune 

2006). 

Det är i språket som den nya rasismen florerar, exempelvis vid samtal eller möten på arbetsplatser  

(van Dijk 2000:34). Eftersom människor som är födda utomlands är starkt underrepresenterade 

inom den svenska journalistkåren, bland myndigheter samt på höga chefspositioner i samhället 

kommer den nya rasismen ofta till uttryck i de etablerade nyhetsmedierna. Detta eftersom 

journalistikens primära källor utgörs av just dessa parter (Hultén 2009). 

Brune (2004; 2006), Johansson (2006) och Löwander (1997) är några av de forskare som i sina 

undersökningar har kunnat visa konkreta exempel på hur invandrare, flyktingar och asylsökande 

övervägande förekommer i negativa kontexter i svenska nyhetsmedier. När de ges plats i innehållet  

skildras de inte sällan som problem, kriminella och/eller hotfulla gentemot samhället.  

Rapporteringen sker ur ett ”vi och dom”-perspektiv och på så vis håller nyhetsmedier stereotypa 

bilder av människor och kulturer vid liv. Camauër och Nohrstedt (2006) menar att banal nationalism 

och ny rasism möjliggör detta, vilket alltså ligger till grund för teorin om strukturell diskriminering.  

3.6 Nyheter och strukturell diskriminering

3.6.1 Generalisering och förenkling

Brune har visat hur arbetsrutiner i svensk tidningspress har satt gränssättande tekniker i system med 

hjälp av medielogiken. Genom förenkling, generalisering och polarisering skiljs ofta invandrare, 

flyktingar och asylsökande från övriga invånare vilket bidrar till andrafiering. Genom dessa 

journalistiska tekniker placerar reportrar in människor i olika kategorier och grupper, för vilka de 

får figurera som representanter. Ett exempel är rapporteringen om en gruppvåldtäkt på en ung flicka 

år 2000 där tidningarna refererande till förövarna som ”invandrarkillar”. ”Invandrarkillarna” 

beskrevs komma från en föråldrad machokultur som föraktar kvinnor. Händelsen framställdes i 

pressen som om den vore en följd av förövarnas påstådda kulturella kluvenhet, d.v.s. att de hade den 

ena foten i det gamla, traditionella bylivet och den andra i den svenska betongförorten. Kulturell  

instabilitet fick alltså förklara beteendet (Brune 2004). Enligt Hultén är detta ett exempel på hur det  

enskilda och personliga förklaras i kollektiva termer. Gärningsmännens beteende blir karaktärsdrag 

som förväntas finnas hos alla ”invandrarkillar” och som bottnar i kolonialismens föreställningar om 

”de Andra” som irrationella och våldsamma. Likaså bildas kategorierna ”flykting” eller ”svensk” 

där var grupp tillskrivs vissa egenskaper (Hultén 2009). 

Vidare kunde Brune i sin avhandling utläsa att rapportering kring enskilda utvisningsfall under 1993 
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hade stelnat till en fast berättarram där specifika roller fanns med (likt den ryska formalisten 

Vladimir Propps funktioner). Personer som riskerade att bli utvisade från Sverige fick inta den 

hjälplösa offerrollen, svenska myndigheter blev skurken och journalisten den gode hjälparen. Dessa 

generaliserade och förenklade kategoriseringar menar Brune påverkar våra förståelseramar och får 

konsekvenser för hur vi tolkar händelser. Exempelvis lägger vi automatiskt skulden på den part som 

skildras som skurk och vi känner sympati för det hjälplösa offret (Brune 2004).

3.6.2 Det journalistiska språkets logik

Forskare som Runsten (2006) och van Dijk (2000) vill i sammanhanget framhäva journalistiska 

tekniker och berättarstrukturer. De menar att andrafiering av flyktingar, asylsökande och invandrare 

är tydligast i artiklars och reportages inledande delar, exempelvis rubriker, ingresser eller 

påannonser. Detta p.g.a. att intensifierade tekniker så som metaforer, hyperbola antal och 

generaliseringar där används som flitigast eftersom mediet vill fängsla läsarens/tittarens/lyssnarens 

intresse. Det dramatiska språket tonas ned längre in i artiklar eller reportage där språket hålls mer 

specifikt och neutralt. Trots det får dessa tekniker negativ effekt eftersom det är de inledande 

delarna av artiklar och reportage som memoreras bäst av mottagarna p.g.a. att fokuseringsförmågan 

då är som bäst. Därför sätter dessa förståelseramarna, och de intensiva formuleringarna fäster sig i 

det ”kollektiva medvetandet” (Runsten 2006; van Dijk 2000).

3.6.3 Siffror och statistik

Det finns även ett samband mellan att beskriva flyktingar i metaforer och användandet av hyperbola 

sifferantal. T.ex. visade van Dijks undersökning av The Sun att uttryck som ”tens of thousands” fick 

förklara flyktingantal, istället för exakta siffror vilka användes för den brittiska polisen. Detta var ett  

sätt att leva upp till sina flod-, våg- eller storm-metaforer som använts. Specifika siffror kan låta 

vaga i förhållande till sådana (van Dijk 2000:44-48).

Även ett mer neutralt användande av siffror kan befästa bilden av flyktingar, invandrare och 

asylsökande som problem och hot. Journalistiken har på senare tid försökt ge en neutral 

rapportering och har därför använt sig av mer specifika antal och statistik, vilket kan vara svårt för 

mottagaren att ifrågasätta. Statistiken fungerar som ett legitimerande av myndigheters  

problemförklaringar, eller hyperboler och metaforer. Brune och van Dijk menar att detta ändå kan 

befästa negativa bilder eftersom statistik inte är oproblematisk då den kan bortse från många 

faktorer. Trots det accepteras den snabbt som sanning (Brune 2006:119; van Dijk 2000).

3.6.4 Synlighet
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Brune hävdar fortsättningsvis att nyhetsrapportering kan dölja flera diskriminerande diskurser. Bl.a. 

har hon i sina senare studier visat hur ett s.k. utestängande från diskursen sker, vilket innebär att 

kategoriserade personer som invandrare, flyktingar eller asylsökande inte ges möjlighet att 

formulera frågor relevanta för dem och deras intressen. De ges heller inget inflytande över hur 

texten konstruerar dem, utan de definieras av myndigheter. Här pratar ”vi” om ”dom”, där ”vi” är 

parten som tittaren identifierar sig med (Brune 2006). 

Detta kan kopplas till tendenser i svensk press rapportering om flyktingpolitik. Ett genomgående 

mönster är att journalisterna använder sig av myndigheter och politiker som huvudsaklig källa och 

låter därför dem sätta artikelns ton. De tillåts förklara situationen och komma med 

problemförklaringar utifrån samhällets perspektiv, vilket styr artiklarnas vinkel. Samtidigt  

utelämnas flyktingars egna problematiseringar av sin situation och likaså orsaker till flykten. På 

detta sätt figurerar flyktingar som exempel i myndigheters analyser vilket speglar bilden av hur 

journalistiken värderar sina källor. ”Vanliga” människor anses inte värda eller legitimerade att  

analysera komplexa situationer eller händelser (Brune 2006; Hultén 2009). Vidare menar Runsten 

(2006:196) att journalistiken använder ”vanliga” människors röster för att illustrera det redan sagda, 

eller det redan formulerade problemet. Då Runsten har analyserat teve-mediet hävdar hon att  

myndighetsrepresentanter och experter är medievana och därför har en bättre reporterröst än 

”vanliga” människor. I intervjuer inger de medievana förtroende med sin retoriska pondus, medan 

medieovana personer uppfattas som osäkra då de använder sig av utfyllnadsord. Bristande 

språkkunskaper förstärker ett osäkert intryck och gör att medieovana intervjupersoner uppfattas 

vara avvikande och besitta en låg kunskapsnivå.  

Den kanske mest effektfulla diskrimineringstekniken är att osynliggöra grupper och-/eller dess 

intressen. Det innebär t.ex. att invandrare antingen inte ges plats i nyhetsutbudet överhuvudtaget, 

eller att de förekommer som s.k. receptionister. Receptionister kallas de som exempelvis enbart  

förekommer på bild eller endast har en replik i reportaget. Sådan ytlig inkludering görs av 

kosmetiska skäl, för att mediet ska få ett mångkulturellt ansikte, men det är likväl diskriminerade  

eftersom receptionisterna står maktlösa inför hur de presenteras. Dessa tekniker kan vara lätta att 

förbise och verka föga främlingsskapande, men som ständigt återkommande grepp i nyhetsflödet får 

de negativa konsekvenser. Det bidrar till uppdelningen mellan ”vi” och ”dom” och till  

andrafieringen av människor med utländsk bakgrund (Brune 2006:110f). Enligt Löwader (1997) 

kan även inslag utan diskriminerande tekniker reproducera koloniala tankemönster enbart genom att  

återge intervjupersoners uttalanden. Är de av rasistiska slag sänker de tröskeln för vad som får 

uttryckas, trots att uttalandena inte representerar redaktionens åsikter. 
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3.7 Analysens förhållande till teori

Som ovan presenterats har alltså postkolonial teori och dess utvecklade grenar visat sig givande för 

granskning av medier eftersom allmänna uppfattningar och vedertagna sanningar går att spåra i 

språkliga och visuella diskurser (Loomba 2005; McLeod 2000). Dessa teoretiska förhållningssätt 

utnyttjas här för att koppla analysens resultat till historiens kontext, vilket skänker det en djupare 

förståelse om vad exempelvis andrafieringstendenser bottnar i. P.g.a. att teorin om strukturell 

diskriminering länkats samman med journalistikens tekniker (generalisering, polarisering m.m.) får  

denna styra analysens fokus. Den utnyttjas som en ingång till ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

empirin. 

Den teoretiska tillämpningen innebär att analysen nedan utgår ifrån att andrafiering sker genom 

rutinmässiga tekniker inom journalistiken, och bortser därmed ifrån teorier med individualistiska 

förklaringar till diskriminering. Exempelvis avvisas här idéer om att fördomar om ”de Andra” 

reproduceras genom enskilda reportrar. Vidare teorin som förklarar samhällets exkludering av 

minoriteter med brister hos de i utanförskapet, exempelvis språkkunskaper. Detta p.g.a. att sådana 

lämpar sig bättre för mångfaldsstudier av journalistkåren än för en kvalitativ innehållsanalys av 

nyhetsreportage. Eftersom denna studies syfte är att studera mönster om stereotyper är det mer 

fruktbart att utgå ifrån det strukturella. Det är först då som vedertagna sanningar och naturaliserade 

åsikter och tendenser kan granskas. Ett sådant syfte är svårt att uppfylla med de individualistiska 

utgångspunkterna. För analysen innebär även det att fokus läggs på reportagens upprepade 

tendenser (Camaüer & Nohrstedt 2006:14-28).
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4 Metod 

4.1 Urval

För att få ett lämpligt material begränsas tidsperioden till 1 september – 31 december år 2012.  

Urvalet har därefter skett genom sökningar i Svensk mediedatabas vid Kungliga biblioteket där 

nyhetsreportage, vars abstract innehållit begreppen ”flykting” eller ”asylsökande”, valts ut. Detta 

för att få ett material där dessa aktörer representeras. I nästa steg har de reportage som handlar om 

immigration till-, och integrationsfrågor i, Sverige valts ut för analys, vilket betyder att reportage 

som exempelvis behandlat syriska flyktingar i Turkiet sållats bort. Detta för att kunna få ett  

överskådligt material, passande för en kvalitativ innehållsanalys samt för att på bästa sätt uppfylla  

syftet och besvara frågeställningarna.

4.2 Presentation av metod 

För undersökningen används narrativanalys med lånade element ur van Dijks (1991; 2000) kritiska 

diskursanalys som metod. Med dess hjälp kan framställningen av flyktingar och asylsökande 

granskas genom att studera olika berättartekniker i nyhetsreportagen. Överlag är narrativanalys ett  

vitt begrepp som kan te sig väldigt olika. Den är avhängig sitt analysmaterial, forskarens/studentens 

utgångspunkter för studien samt hur hen definierat de narrativ som ska undersökas. Ibland gör den 

även utövaren beroende av att låna grepp från, eller utbyta idéer med andra områden vilket sker i  

denna uppsats i och med inslag av van Dijks metodiska grepp. Däremot är forskare relativt eniga 

om narrativanalysens syfte. De menar att forskare/studenter med metodens hjälp kan blottlägga 

maktens tekniker för att reglera våra förståelseprocesser. Den lär oss se hur människor kan komma 

att uppfatta och tolka olika situationer, t.ex. tevenyheter (Robertson 2012; 2010). 

Robertson har i sin forskning studerat narrativ då hon analyserat just tevenyheter. På så vis har hon 

undersökt teve-berättandet och hur tittarna leds in i redaktionens förståelsemönster. 

Nyhetsmedierna översätter och förklarar omvärldens händelser i redan bekanta former och 

strukturer, vilka är kulturellt gemensamma för individerna inom respektive mediums 

täckningsområde. Det komplicerade sätts in i mönster som medborgarna är bekanta med för att 

hjälpa dem förstå det inträffade (Hultén 2009; Robertson 2010; 2012). Hon tar mediers rapportering 

om ”arabiska våren” som exempel. I nyhetsförmedlingen ramades händelserna in i berättelser 

påminnande om klassiska sagoförlopp, ur vilka typiska handlingar och karaktärer kunde spåras. 

Presidenterna och makteliten beskrevs likt gamla, maktgalna kungar vilka klamrade sig fast vid 

tronen medan de unga demonstrerande fyllde platsen som goda hjältar. Samtiden var den 

skräckinjagande, yttersta tiden där hjältarna kämpade för visionen om att det eviga lyckoriket skulle  
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infinna sig. Med sådan rapportering görs händelser begripliga genom klassiska sagomönster. Vi 

förstår direkt vem som anses vara ”god” respektive ”ond” och vilka vi bör alliera oss med 

(Robertson 2012). 

Även om exemplet ovan kan tyckas ytligt och förenklande poängterar det narrativanalysens 

viktigaste funktion, d.v.s. att försöka granska hur någonting har förpackats för att det ska förstås på 

ett visst sätt. Tekniken i exemplet är inspirerad av den ryske formalisten Vladimir Propps olika 

funktioner. Genom att analysera 100 ryska sagor kunde Propp utläsa mönster vad gällde karaktärer 

och handlingar samt dess relation till varandra, vilket han benämnde 'funktioner'. Det kunde 

exempelvis vara ”den gode hjälten” och ”räddningen”, eller ”välgörare” och ”erkännandet” 

(Robertson 2012). 

I denna analys är det nödvändigt att även utförligare analysera ordval, då reportagens beskrivande 

begrepp laddas olika och har tydliga referenser till kolonialismens uppfattningar om ”de Andra”, 

vilket inte kan förbises. Robertson förespråkar dock ingen specifik teknik för en sådan analys 

(Robertson 2012), och därför hämtas inspiration från van Dijks (2000) kritiska diskursanalys, vilken 

även går igen i Johanssons (2006) och Brunes (2004; 2006) forskning. Kritiska textanalyser de gjort 

utifrån teorin om ny rasism. Detta för att tränga ännu djupare in i hur reportagen vill att flyktingar 

och asylsökande ska uppfattas.

4.3 Motivering och kritiska överväganden 

Narrativanalysen har sin styrka i att den ser till vad som har naturaliserats och söker granska det 

som kvantitativa metoder förbiser. Eftersom journalister har tolkningsföreträde påverkar deras 

tolkning mottagarens förståelse och därför är det fruktbart att granska vad ”vanliga” tevetittare 

möjligtvis missar. Exempelvis naturaliserade kontraster mellan ”nordisk” kultur och ”de Andras” 

som i detta fall. Med narrativanalys görs det genom att undersöka strukturer i narrativ, t.ex. hur 

funktioner florerar, för att se hur redaktionerna för in oss i sina förståelsemönster. Med en kritisk 

utgångspunkt kan metoden alltså hjälpa utövaren att se hur aktörer marginaliseras (Robertson 

2012).  

Narrativanalys och van Dijks grepp som utnyttjas bygger på tolkning och är därför subjektiva, 

vilket har varit vanliga ingångar för kritik. Förmågan att nå sanna, legitima resultat har ifrågasatts  

p.g.a. att tolkningar av samma material inte alltid ser likadana ut eftersom vi förstår information  

genom personliga erfarenheter. Denna kritik är viktig och bör tas på allvar. Som forskare eller 

student läser man material med sitt forskningsproblem framför ögonen vilket kan leda till att fler  
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infallsvinklar blundas för (Robertson 2012). Robertson nämner en klassisk fråga: 

”Hur vet jag, frågar ofta den skeptiska, att alla läser texten på det här sättet och inte bara du?”  (Robertson 

2012:254). 

Detta ställer krav på utövaren som måste upprätthålla hög transparens i sitt arbete vilket innebär att  

lägga alla korten på bordet genom att dels tillgängliggöra materialet för läsaren så att hen själv kan  

göra egna överväganden. Är materialet svåråtkomligt bör forskaren/studenten även styrka sina 

resonemang med citat och diskussioner om alternativa resonemang. Vidare betyder det att utövaren 

bör leda läsaren genom tolkningarna så att de blir lätta att följa och ta till sig. Viktigt att poängtera  

är att utövaren med narrativanalys inte gör anspråk på att föra fram sanning, utan istället att öppna 

upp för kritiska överväganden (Robertson 2012).

I analysen nedan läggs stor vikt vid hur Aktuellt och Rapport förmedlar valda narrativ. Enligt 

Robertson (2012) innebär det att analysen har starka kopplingar till en litteraturteoretisk tradition,  

med dess fokus på utläsning, dramaturgi och bildspråk vilket kan diskuteras huruvida det är bäst 

lämpat för analyser av medier. Dock kan argumenteras för att genren nyhetsreportage är en friare 

form av journalistiskt berättande i jämförelse med exempelvis nyhetsartikeln. Den är inspirerad av 

ett litterärt formspråk och därför kan det vara fruktbart att även använda en metod som tar fasta på 

just det (Sundelin 2008). 

Det är som sagt viktigt att vara uttömmande i sin analys av valt narrativ, men p.g.a. mängden 

material i denna analys är det omöjligt att beskriva allt i minsta detalj och därmed behandlas här  

inte vissa sekvenser. Reportagen innehåller exempelvis fler bilder än vad som kan presenteras och 

därför bildas en ny narrativ utifrån det ursprungliga reportagets. Vidare har även Aktuellts och 

Rapports reportage grundats på flera narrativ i reportrarnas insamlingsfas, exempelvis intervjuer, 

dokument m.m. som sedan tolkats och format nya narrativ. Detta är givetvis oundvikligt men dock 

viktigt att poängtera att narrativ på dessa sätt existerar på olika nivåer (Robertson 2012:253). 

4.4 Analytisk flexibilitet

Eftersom uppsatsen avser undersöka eventuell stereotyp rapportering; tendenser att placera 

flyktingar och asylsökande i kategorier som t.ex. problem eller annorlunda, hämtas inspiration 

utifrån Propps strukturering. Tanken är att uppdaga mönster och specifika tekniker i hur reportagen 

framställer olika aktörer. Vidare att undersöka om, och i så fall på vilket sätt aktörer tillskrivs  

handlingar eller egenskaper typiska för det kollektiv/kategori de förpassas till. För att däremot 
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undvika en torr analys där nyhetsreportagens aktörer ska tvingas in i Propps klassiska 31 funktioner, 

har den istället anpassats efter de presenterade teoretiska ramarna och söker funktioner typiska för 

området. Därför uppmärksammas kategoriseringar som tidigare forskare kunnat utläsa, exempelvis 

de koloniala troperna: annorlunda, obildad, offer, exotisk m.fl.. Samtidigt stängs inte dörren för 

klassiska funktioner så som skurk och ondska, eller hjälte och godhet. 

Denna narrativanalys utgår ifrån Robertsons (2012; 2012) tillämpning av metoden men samtidigt 

anammas vad hon kallar för smyckeskrin-modellen. Hon argumenterar för att forskaren/studenten 

ska behandla tidigare forskning som ett smyckeskrin, d.v.s. rota runt och plocka ut grepp och 

analysverktyg som passar för analysens material, samt att fritt lämna det som anses onödigt. Ett 

sådant förhållningssätt till metoden kan vara nödvändigt eftersom det inte finns någon färdig mall  

för hur narrativanalysen bör användas. Vidare menar Robertson att det inte finns, och heller inte ska 

finnas, någon form av narrativanalys som är bättre än någon annan. Istället är det viktigt att låta 

materialet styra analysens utformning. Med det sagt ges inte tillåtelse att behandla materialet på  

liknande sätt som metoden, och blunda för delar som anses onödiga. Tvärtom är det extra viktigt att  

analysen täcker alla delar i de narrativ som undersöks och att utövaren är konsekvent i metoden som 

valts (Robertson 2012). I regel med detta kombineras narrativanalysen med utvalda textanalytiska 

verktyg i van Dijks kritiska diskursanalys (1991; 2000).

4.5 Analytiska verktyg

4.5.1 Textanalystiska verktyg 

van Dijk har i sina studier av brittiska dagstidningar lagt stor vikt vid journalisters ordval och 

framförallt metaforer, vilka han menar har stor effekt för hur en artikel eller annat journalistiskt  

material tolkas. Han har kunnat visa att brittisk tabloidpress beskriver situationer och människor 

olika beroende på vilka de är och vad som anses vara problematiskt. Det är exempelvis skillnad på 

användningen av begreppen ”terrorist”, ”rebell” och ”frihetskämpe”. Våldsamma människor som är 

allierade med sitt land får sällan stämpeln terrorist. Den benämningen lämnas istället vanligtvis åt  

att skildra araber (van Dijk 2000:34-48). 

Ett av van Dijks exempel är en artikel om illegala flyktingar i The Sun. Rubriken lyder: 

”BRITAIN INVADED BY AN ARMY OF ILLEGALS”

Här används ord som ”invaded” och ”army” för att beskriva immigranter som vistas olagligt i 

Storbritannien. Orden är negativt laddade eftersom de konnoterar både våld och krig. De 
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porträtterar flyktingarna som hotfulla (van Dijk 2000:42f). Detta kan jämföras med metaforer som 

”flyktingvåg” eller ”asylströmmar” vilka Brune stötte på i sina undersökningar. Istället för 

krigsreferenser åberopar de naturkatastrofer vilka likaså tillskriver flyktingar och asylsökande 

hotfulla egenskaper (Brune 2006). Utifrån dessa tillvägagångssätt analyseras liknelser i SVT:s 

reportage nedan. Analysen ämnar då undersöka vad metaforer, liknelser och beskrivningar får 

tittaren att förknippa reportagens aktörer med, samt vad detta får för följder.

van Dijk (2000; 1991) och Johansson (2006) har vidare kunnat visa hur meningsuppbyggnad och 

mer exakt bruket av passiv eller aktiv form, bidrar till att befästa stereotypa bilder av invandrare,  

flyktingar och asylsökande. Då som kontrasterade från ”svenskar” eller ”britter”. van Dijk kunde 

bl.a. i The Sun se skillnader i hur texten framställde flyktingarna respektive brittiska myndigheter.  

Genom att försätta flyktingarna i passiv form samtidigt som brittisk polis förpassas in i aktiv, 

framstod polisen som den handlingskraftiga parten medan någonting görs åt, eller för, den passiva 

flyktingen (van Dijk 2000).

Johansson (2006) har dragit liknande slutsatser då han undersökt framställningen av invandrare i 

den svenska lokalpressen. Han menar, på samma sätt som van Dijk, att journalister tenderar att 

oreflekterat använda sig av ord och meningsuppbyggnader som försätter invandrare i passiva roller. 

I artiklar rörande arbetslöshet i Örebrokuriren och Nerikes Allehanda används uttryck som ”har 

svårt att få jobb” och ”med hjälp av” då invandrare åsyftas, vilket är att skildra dem som 

overksamma i negativ kontext. På detta vis förpassas de in i en offerroll och beskrivs i kontrasterade 

termer till invånarna födda i Sverige. Johansson påpekar att även arbetslösa medborgare med svensk 

bakgrund kostar pengar för samhället, men att detta inte pekas ut som ett generellt problem som det  

görs med arbetslösa invandrare i de granskade tidningarna. 

Johansson visar i ytterligare ett exempel hur artiklar beskriver ”invandrar-täta” områden som 

”segregerade” medan bostadsområden där det nästan uteslutande bor högutbildade människor födda 

i Sverige aldrig benämns som segregerade från resten av samhället. Detta leder till att befästa 

negativa uppfattningar om invandrare i Sverige. Den passiva formen spär på bilden av dem som en 

belastning för samhället (Johansson 2006). Detta styrks av bl.a. Brunes (2006:93) mätning av 

Dagens Nyheters, Sydsvenska Dagbladets och Aftonbladets rubriker som visar att i 8 fall av 10 

framställs ”svenskar” som den aktiva parten medan ”invandrare” i 3 av 4 fall framställs som passiva 

objekt för åtgärder och uttalanden, vilket återkopplar till vad som diskuterats i teorin om synlighet. 

4.5.2 Visuella verktyg 
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Robertson (2010:32) har i sina studier visat att det finns olika sätt att se hur nyhetsmedier använder 

tekniker för att beröra och engagera sina tittare. Hon menar att utövare bör undersöka vart reportern 

placerar sig mellan reportagens aktörer och tittaren. För att reda ut detta kan utövaren bl.a. ställa  

frågor som: ser vi demonstrationen bakom reportern uppifrån ett hustak eller placeras vi mitt i den? 

Figurerar reportern som en auktoritär allvetare eller låter hen aktörer själva formulera sig? 

Detta får följder för hur tittaren engageras i vad som rapporteras. Då personer som riskerar 

utvisning själva får tala till tittaren väcks sympati för de drabbade. Däremot menar Robertson att det  

är skillnad på sympati och engagemang. Sympati behöver inte betyda att tittaren kan identifiera sig  

med personen som riskerar utvisning, vi kan tycka synd om människor utan att engagera oss vidare. 

Spelar reportern däremot på identifieringsfaktorer som kan få tittaren att känna ”det här kan hända 

mig” väcks ett engagemang som inte försvinner lika lätt. Genom att fokusera på särskilda 

igenkänningsfaktorer kan berättaren/reportern styra vilken part tittaren ska engagera sig med, samt 

vilken som enbart ska observeras (Robertson 2010:31f).

 

En vanlig tevetittare som rensar vardagsrumsgolvet från leksaker samtidigt som hen ser 

nyhetsreportagen som analyseras nedan tänker oftast inte på kameravinklar, bilder eller avstånd. 

Trots det kodar hen det omedvetet. En politiker filmad ur ett grodperspektiv uppfattas som 

mäktigare än en som filmas ur ett fågelperspektiv t.ex.. Klassiska grepp är även att visa ”vanliga” 

personer på nära avstånd, halvbild eller närbild, medan exempelvis politiker filmas på längre 

avstånd. Detta för att markera vem tittaren ska känna sig socialt jämställd med. Historiskt sett har  

nyhetsmedier filmat personer som anses annorlunda eller vara ”den Andre” snett från sidan. Detta är 

skildringstekniker vi är så pass vana vid att vi inte lägger märke till dem, men trots det formar de 

vår förståelse. Robertson liknar det vid att vi omedelbart tolkar rökmoln vid fötterna på en seriefigur 

som hög fart (Robertson 2012:244). Också bilder är iögonfallande och har en tendens att memoreras 

och engagera läsare/tittare. De har samma uppgift som rubriker, ingresser och påannonseringar, 

d.v.s. att fånga mottagarens intresse. Hultén hävdar att dramatisering och andrafiering sker även i 

dessa. Fördomsfulla föreställningar reproduceras inte sällan genom fotografier av förorten 

föreställande betongblock, klotter eller graffiti (Hulten 2009).

4.5.3 Berättarstruktur 

Som beskrivits är narrativanalysens syfte att undersöka hur händelser berättas, vilket delvis 

tillvägagångssätten som ovan redogjorts för undersöker. Men en viktig del är även att se hur 

”berättelsen”, i det här fallet reportagen, har strukturerats. Detta innebär att studera hur tid och rum 

konstrueras samt vilka teman reportagen spelar på/koncentreras kring. Detta görs genom att 
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undersöka reportagens fokus, d.v.s. vad i en händelse som berättas och visas; hur den vinklas. Till 

materialet bör frågor ställas, exempelvis: tas tittaren till platsen genom bilder, musik eller text/tal?  

Alla nyhetsreportage har en s.k. nyhetskrok och kretsar därav kring aktuell tid, men här kan även 

finnas fler dimensioner (Häger 2009). Följs en rak tidslinje eller hoppar reportaget mellan nutid, 

dåtid och framtid? Reportaget kan vara en uppföljning av något tidigare inträffat eller spela på 

historiska referenser. Olika strukturer föder olika tolkningar, ett reportage från personers privata 

bostäder och bilder på barns ledsna ögon uppfattas annorlunda än ett som utspelar sig i 

Migrationsverkets korridorer fyllt med inslag av grafisk statistik. Vidare kan en händelse förstås 

olika beroende på om reportern enbart redovisar händelseförloppet, eller om den jämförs med 

tidigare händelser (Robertson 2012; 2010). 

4.6 Tillvägagångssätt/analytisk struktur

Enligt Robertson är det viktigt att identifiera och definiera de narrativ som ska undersökas. Detta för  

att analysen ska bli lätt för läsaren att följa och förstå, men också för att underlätta för sig själv som 

utövare. Genom att identifiera narrativ gör man nämligen tydliga avgränsningar, varpå det sedan är 

lättare att hålla analysen konsekvent. Samtidigt har man då också förtydligat för läsaren vad som 

menas med narrativ, vilket många forskare ofta är väldigt otydliga med (Robertson 2012).

De narrativ som analysen nedan fokuseras kring är redaktionernas vinkling av de rapporterade 

händelserna, eller mer exakt deras problemformuleringar. Detta författas på ett deskriptivt plan 

huvudsakligen i en bilaga till uppsatsen, där varje reportages narrativ sammanfattas. Bilagan är till  

för att analysen ska bli lätt att följa samt upprätthålla hög transparens. I den beskrivs:

− ett abstract (en sammanfattning av narrativen – utgörs enkelt av reportagets påannons)

− en orientering (tid, plats och deltagare i narrativen)

− en komplicerande handling (rubbning av tidigare jämviktstillstånd i narrativen)

− en upplösning (vad som slutligen hände i narrativen)

− en coda (återför perspektivet till nutid) 

(Robertson 2012)

Själva analysen fokuseras kring frågorna vad berättas? och hur berättas det?. Med den senare 

undersöks narrativens diskurs och det är först då tolkningarna av reportagets problemförklaringar 

utreds (Robertson 2012). Hela analysen håller en makronivå, d.v.s. alla reportage studeras 

övergripande. Det är alltså upprepade tendenser, mönster som främst uppmärksammas med hjälp av 

de analytiska verktyg som beskrivits ovan. Detta med anledning av de teoretiska ramarna för 

undersökningen, vilka utgår ifrån att diskriminerande tekniker sker strukturellt inom nyhetsmedier 
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(därav granskas upprepade tendenser), samt begränsat utrymme. När mönster i materialet redogörs 

får dock specifika exempel, typiska för mönstret, illustrera tendensen eftersom alla inte kan 

beskrivas, även det p.g.a. begränsat utrymme.  

De framställningsmönster som denna studie uppmärksammar är de som påverkar den förmedlade 

bilden av flyktingar och asylsökande. Hur dessa aktörer upplevs undersöks alltså genom att 

bestämma vilka egenskaper de tillskrivs i och med olika berättartekniker. Detta betyder att det  

kategoriskt-formbaserade sättet att utnyttja narrativanalysen tillämpas, vilket innebär att stilistiska  

karaktärsdrag hos bestämda enheter i narrativen granskas (Robertson 2012). 

Analysen är strukturerad efter reportagens berättarstrukturer och berättartekniker, d.v.s. varje avsnitt  

berör en teknik. Hela undersökningen kan vidare förklaras bestå av två delar i och med att 

begreppen berättarstruktur- och teknik här skiljs åt. Den första delen ägnas åt att undersöka 

reportagens övergripande berättarstrukturer genom att titta på likheter och skillnader i hur teman, 

tid och rum konstrueras i reportagen. Två strukturer har kunnat urskiljas och det är utefter dessa 

som analysens första del anpassas. Här analyseras hur de ser ut, samt vad de får för olika betydelse 

för hur flyktingar och asylsökande uppfattas. I nästa del analyseras reportagens berättartekniker och 

vad de får för betydelse för representationen av flyktingar och asylsökande. Detta är satt i ett eget 

avsnitt p.g.a. det faktum att de diskriminerande teknikerna som här analyseras stundtals löper över 

de två berättarstrukturernas gränser. Teknikerna har ibland tillämpats i exempelvis alla reportage 

eller också i tre, men alltså oavsett grundstruktur. Porträtteringar av flyktingar och asylsökande som 

offer eller ovanligt många i antal kan exempelvis påfinnas i båda berättarstrukturerna. Här granskas 

journalisters (och experters) ordval, metaforer, jämförelser, statistik, kompositions- och bildval samt 

vilka aktörer som tillåts uttala sig och hur. Det även i denna del som den kritiska textanalysen görs 

där van Dijks (1991; 2000) grepp används. Återigen är det upprepade tendenser som påverkar 

tolkningen av aktörer som uppmärksammas vilket illustreras med exempel ur reportagen. 

Inför avsnittet ”5.2.2 Vem får tala, och om vad?” bör påpekas att Aktuellt och Rapport ibland låter  

göra två olika reportage på samma fråga/händelse när något nyhetsvärderats högt. Detta för att ge 

tittaren en utförligare rapport. Det betyder att reportagen kan representera skilda aktörer där 

exempelvis det ena presenterar den konkreta ”lilla människan” medan det andra framför ett bredare 

samhällsperspektiv. Reportagen är alltså sammanlänkade men båda inkluderar inte alla parter. I det  

studerade materialet har Aktuellt den 13:e november, och Rapport den 29:e oktober gjort på detta  

sätt (se bilaga). I dessa fall, då redaktionen alltså gjort ett medvetet val att dela upp representationen 

på två reportage, vill jag poängtera att en undersökning av inkluderingstekniker av flyktingar och 
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asylsökande här görs i de reportage som inkluderar dem. Resultatet blir inte legitimt om reportagen 

behandlas som oberoende av varandra, eftersom en analys då skulle argumentera för att 

redaktionerna osynliggör aktörer. Förhållandet reportagen emellan skulle då förbises, vilket innebär 

ett falskt förhållande till empirin. 
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5 Analys 

5.1 Berättarstrukturer

De åtta granskade reportagen följer två berättarstrukturer uppdelade efter vad reportern formulerar 

som bakgrunden/anledning till ”händelsen”. Den första, vilken sex reportage följer (Aktuellt 

21.11.2012; 13.11.2012ab; Rapport 02.12.2012; 29.10.2012ab), berör frågan om Sveriges 

kommande flyktingmottagning under året 2013. Den andra, dit de två resterande reportagen hör 

(Aktuellt 06.09.2012; Rapport 08.10.2012), behandlar ensamkommande flyktingbarn, s.k. 

”Dublinfall”3, vilka Migrationsverket beslutat att utvisa från Sverige. Dessa blir avgörande för hur 

reportagen byggs upp. Fortsättningsvis benämns första strukturen 'Prognosreportage', då dessa är 

grundade på framtidsanalyser, och den andra 'Situationsreportage' eftersom de utgår ifrån inträffade 

och specifika händelser.  

5.1.1 Situationsreportage

Situationsreportagen är utformade på ett visst sätt eftersom de för en ståndpunkt ur vilken de riktar 

skarp kritik mot Migrationsverket och regeringen. Typiskt för detta är exempelvis hur reportern i 

Rapports reportage den 8:e oktober låter fyra aktörer (diakon i Linköping, ”Tariq”, god man, 

Miljöpartiet) representera kritiken mot avvisningarna av ensamkommande barn och unga, medan 

endast en aktör (Migrationsverket) får bemöta kritiken och representera en annan ståndpunkt 

(Rapport 08.10.2012). I och med detta tar tittaren lättare ställning med reportagets fördömande 

hållning. Ytterligare ett mönster i strukturen är att flyktingbarnen presenteras varsamt för 

omvärlden. Reportrarna låter dem endast figurera i bild under skyddade former; i båda fallen döljs 

exempelvis deras ansikten, i Rapport medverkar ”Tariq” under falsk identitet och i Aktuellt  

intervjuas inte Ali. Resterande aktörer får sedan reflektera över situationen, alternativt tala om 

pojkarna (Aktuellt 06.09.2012; Rapport 08.10.2012). 

Då Aktuellt och Rapport lyfter fram de konkreta exemplen (Ali och ”Tariq”) koncentreras 

berättandet kring temat ensamhet. I t.ex. Rapports reportage görs det genom att låta ”Tariq” förklara 

sin personliga historia ur vilken det framgår att han numera inte har någon familj. Vidare genom att  

intervjua övriga aktörer om flyktingbarns rädsla inför ensamheten och den utsatthet det medför 

(Rapport 08.10.2012). Aktuellts reportage, där Ali inte intervjuas, filmas en pojke sittandes ensam i 

ett rum medan reportern i voice-over förklarar Alis historia (Aktuellt 06.09.2012). 

5.1.2 Prognosreportage

3 Asylsökande som kommit till Sverige via ett annat EU-land. Enligt Dublinförordningen ska dessa skickas tillbaka 
till det EU-land de först kom till för att söka asyl där.
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Prognosreportagen tar en annan form p.g.a. att de inte rapporterar om händelserna som följder av en 

viss aktörs handlande. Mönster i dessa är att problemförklaringarna behandlas som oundvikligt 

sprungna ur samtiden, d.v.s. länders oroligheter, ekonomiskt svåra tider samt tuff arbets- och 

bostadsmarknad. Här förs ingen specifik riktad kritik gentemot någon av aktörerna vilket gör att 

berättaren/reportern fyller en uppvisande roll, istället för en pådrivande och argumenterande som i 

Situationsreportage. T.ex. artikuleras situationen i Syrien samt Sveriges få hyresrätter som 

anledning till tillfälliga boenden för flyktingar och asylsökande i ett av Rapports reportage, vilket  

lyfter handlingarna från Migrationsverket (Rapport 29.10.2012a). Denna berättarstruktur gör att 

reportagen uppfattas som ”neutrala” i sin hållning vilket ger tittaren ett mer öppet utgångsläge för  

ett ställningstagande (Aktuellt 21.11.2012; 13.11.2012ab; Rapport 02.12.2012; 29.10.2012ab). 

Denna struktur presenterar vidare flyktingar och asylsökanden på ett annorlunda sätt i de reportage 

där de representeras (två reportage belyser andra aspekter av frågan och representerar andra aktörer, 

se ”Metod” s. 23-24). Typiska drag i dessa reportage är att flyktingar och asylsökanden inte skyddas 

av reportern. Deras ansikten förekommer ofta i bild, de namnges, de intervjuas och de får även 

försvara sig och sin situation. Reportagen har även fokuserat intervjuerna kring andra teman, vilka 

kan beskrivas som mer samhälleliga (Aktuellt 21.11.2012; 13.11.2012a; Rapport 02.12.2012; 

29.10.2012b). Ett exempel på mönstret är Rapports reportage från den 2:a december. Flyktingen 

Gulnas Karari tillfrågas om asylboendens funktion och övriga aktörer får problematisera 

kommuners hantering av boendefrågan (Rapport 02.12.2012). 

5.1.3 Strukturernas betydelse för tolkning av flyktingar och asylsökande 

De olika strukturerna gör att tittaren får olika relationer till, och uppfattningar om, representerade 

flyktingar och asylsökande. Som redan nämnt leds tittaren tydligare mot ett visst ställningstagande i  

Situationsreportage, medan Prognosreportage till synes har ett öppet förhållningssätt (däremot kan 

de fortfarande leda tittaren i viss riktning vilket diskuteras i kommande avsnitt). Med personliga 

historier som spelar på ensamhetsfaktorn bjuds tittaren in till att sympatisera med flyktingbarnen i  

Situationsreportage och reportrarna leder en på så vis in i redaktionens förståelsemönster. De 

utvisningshotade barnen upplevs genom detta som offer, sköra och utsatta, vilket kan kopplas till 

kolonialismens artikulering av ”de Andra” samt Brunes (2004) teori om fasta berättarramar för 

enskilda utvisningsfall. Här blir alltså asylsökande några som måste hjälpas av journalisterna vilka i  

sin tur tar rollen som den gode medhjälparen, medan Migrationsverket utgör skurken. Till skillnad 

från detta lyfter inte Prognosreportage fram flyktingars personliga historier och anledningar till  

flykten. Istället syftar de till att informera om flyktingars och asylsökandes problematiska situation i  

Sverige, vilket är ett grepp som endast gör tittaren till en betraktare av ”dom” eftersom reportagen 
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inte uppmuntrar till ett vidare engagemang för dessa aktörer (Robertson 2012:31). Det samhälleliga 

fokuset bjuder inte in till identifikation eftersom människor födda i Sverige har svårt att känna igen 

sig i flyktingarnas beskrivna situation vilket bidrar till en uppdelning av ”vi” och ”dom”. Mer 

universella teman som ensamhet är lättare att identifiera sig med vilket har utnyttjats i  

Situationsreportage för att tittaren ska ta ställning för representerade flyktingbarn. Detta visar att val  

av berättarstruktur får följder för hur tittaren tar till sig händelsen. Skillnaden mellan reportagen 

som är vinklade ur ett samhällsperspektiv och de som spelar på flyktingbarns utsatta situationer är 

alltså att de senare klart argumenterar för flyktingarnas räkning. Journalisternas ambition är att  

hjälpa dem och verka för förändring. Ambitionen är god men ur ett postkolonialistiskt perspektiv 

sker ändock en andrafiering av aktörerna. Liksom Brunes (2006) senare studier visat kan 

andrafieringen verka för flyktingarnas fördel, men eftersom negativa egenskaper och handlingar är 

återkommande inslag även i Situationsreportage (så som hjälplös, offer, instabil) upplevs de oavsett 

som annorlunda och bristfälliga.

5.1.4 Konstruktion av rum

Gemensamt för båda strukturerna är att de inledningsvis konstruerar rum/plats genom att ta tittaren 

till platsen där reportagen utspelas, eller delvis utspelas. Detta görs genom miljöbilder vilka sedan 

följs upp och bekräftas i texten av reportern. Men eftersom Prognosreportage berör flyktingpolitik 

utifrån ett samhälleligt perspektiv, medan Situationsreportage lyfter fram anledningar till flykt,  

skiljer sig valen av rum. Typiskt för Prognosreportage är att börja i utbildningslokaler där tittaren 

görs till ”en fluga på väggen” och får betrakta undervisningen. I t.ex. Aktuellts reportage den 13:e 

november positioneras tittaren i ett klassrum där en kvinna försöker läsa en enkel mening, varpå 

hon läser fel och stakar sig. I voice-over förklarar sedan reportern att vi befinner oss i SFI:s lokaler 

(Aktuellt 13.11.2012a). Typiska drag i den andra strukturen är att, med miljöbilder, bygga upp en 

annan slags stämning. T.ex. visar Rapports reportage från den 8 oktober inledningsvis bilder inifrån 

en kyrka där tittaren placeras bakom en pojke som, med tända ljus bredvid sig, berättar om hur hans 

familj mördats. Reportern följer sedan upp med problemförklaringen (Rapport 08.10.2012). Hur 

platsen konstrueras hänger alltså ihop med reportagens fokus. Utbildning/anpassning, som SFI:s 

lokaler associeras med, är centralt i integrationsfrågor och det förknippas vidare med kraven som 

samhället ställer på asylsökande och flyktingar. Kyrkan konnoterar istället en slags fristad dit alla är  

välkomna. Återigen gör detta att tittaren uppfattar flyktingbarnen som i behov av hjälp och övriga 

flyktingar förknippas med problemkontexter, exempelvis samhällsbörda. I sammanhanget bör det 

även lyftas fram att reportagen som representerar asylsökande och flyktingar, oavsett 

berättarstruktur, alltid inleds med det konkreta/personliga exemplet (Aktuellt 21.11.2012; 

13.11.2012a; 06.09.2012; Rapport 02.12.2012; 29.10.2012b; 08.10.2012). Detta kan vidare kopplas 
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till Runstens (2006) och van Dijks (2000) teori om att nyhetsproduktens inledande delar är de som 

memoreras bäst av mottagaren, vilket betyder att reportagen använder exemplen och dess miljö för 

att forma tittarens förståelse.  

5.1.5 Konstruktion av tid 

Tid bestäms och konstrueras i texten redan i reportagens påannonsering, oavsett struktur. Där 

förklaras exempelvis om reportaget är en uppföljning av en etableringsreform (Aktuellt 

21.11.2012), behandlar ett stundande problem (Aktuellt 13.11.2012b; Rapport 02.12.2012; 

29.10.2012a) eller rapporterar om något som nyligen inträffat (Aktuellt 06.09.2012). Ofta 

kombineras även dessa som i t.ex. Aktuellts reportage från den 13:e november där en 

framtidsprognos och dagsläget behandlas (Aktuellt 13.11.2012a). Ett intressant drag i tre av 

reportagen som följer strukturen Prognosreportage, samt i ytterligare en påannons av Aktuellt 

(29.10.2012) vilka sände Rapports reportage, är att de gör tillbakablickar till Sveriges 

flyktingmottagning på 90-talet under kriget på Balkan (Aktuellt 13.11.2012ab; Rapport 

29.10.2012a). Parallellen görs i texten, men två av reportagen konstruerar det även genom 

arkivbilder (Aktuellt 13.11.2012b; Rapport 29.10.2012a). I och med detta ges tidsbestämmelsen 

ytterligare en dimension eftersom reportagen förs in i historiska förståelsemönster. Resultatet blir att  

år 2013 förknippas med år 1992 vilket är Sveriges rekordår i antal asylsökande. Tillbakablickarna 

intensifierar därav problemkontexten och får situationen att framstå som mer hotfull. (se vidare i  

avsnitt 5.2.4) 

5.2 Berättartekniker 

5.2.1 Representation av flyktingar och asylsökande

Samtliga reportage försätter flyktingar och asylsökande i roller som börda, offer eller passiva vilket 

till stor del beror på att de beskriver dem som några/något samhället ska ta hand om eller lösa. I de 

sex reportage som berör prognosen om ett ökat flyktingmottagande 2013 är rollerna samhällsbörda, 

obildad och passiv framträdande. Som nämnts har de ett fokus på kommuners och statens ekonomi 

samt Sveriges bostads- och arbetsmarknad, och det är för dessa områden som ett ökat 

flyktingmottagande sägas vara problematiskt (Aktuellt 21.11.2012, 13.11.2012ab; Rapport 

02.12.2012, 29.10.2012ab). Ett typiskt exempel i materialet på hur dessa funktioner blir 

framträdande är i Aktuellt (13.11.2012a) där de väntade flyktingarna beskrivs (och skildras) ha låg 

utbildningsnivå och stå långt ifrån arbetsmarknaden, detta av både journalister och auktoritära 

källor. Exempelvis säger Aktuellts nyhetsankare: 

”Orsaken är få jobb och låg utbildningsnivå hos flyktingarna som kommer nu.” (Aktuellt 13.11.2012a)
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Samma reportage lägger stor vikt vid att visa att det konkreta exemplet – flyktingen Shukri Sadeka 

varken fått arbete eller lärt sig svenska språket trots att hon bott i Sverige i två år. En framträdande 

del, trettio sekunder av det totalt tre minuter och fem sekunder långa reportaget, visar hur hon i  

skolbänken försöker läsa en enkel mening, men Shukri Sadeka stakar sig och läser fel. Det är alltså 

vanligt att reportrar och experter uttalar sig om flyktingars och asylsökandes kunskapsnivå på ett 

negativt sätt, och i Aktuellt (13.11.2012a) har de även ”visat” det. 

I reportagen där flyktingbarn behandlas (Rapport 08.10.2012; Aktuellt 06.09.2012) tillskrivs de 

asylsökande och flyktingarna karaktärsdrag likt instabila offer. Rollen är även framträdande i 

Rapports reportage om tillfälliga boenden (Rapport 29.10.2012b). T.ex. beskrivs flyktingar reagera 

på dåliga boendeförhållanden med våld och anlagda bränder och utvisningshotade barn sägs ”gå 

under jorden”, skada sig själva och ta psykisk medicin (Rapport 29.10.2012b, 08.10.2012). Förutom 

en sådan skildring, försätts flyktingar och asylsökande i alla granskade reportage (dock i olika 

utsträckning) ofta i passiv form i meningsuppbyggnaden då reportrarna och experterna talar om 

dem. Exempelvis säger de ”få jobb” (Rapport 02.12.2012) istället för t.ex. hitta jobb. Samtidigt 

försätts regeringen, kommuner och staten i en aktiv roll. De beskrivs ”stå för försörjningen” 

(Aktuellt 13.11.2012a) och ”ser till att” (Rapport 29.10.2012a). 

 

Dessa framställningar kan kopplas till Brunes (2004) och Hulténs (2009) teori om förenkling och 

generalisering. Reportagen har delvis genom dessa tekniker kategoriserat flyktingar och 

asylsökande som ett kollektiv med bristfälliga egenskaper. Framställningarna som passiv, offer, 

instabil, obildad påminner om kolonialismens beskrivningar av ”den Andre”. Flyktingar framstår 

som annorlunda från den ”nordiska” identiteten om att vara rationell, bildad och självständig 

(Hultén 2009). Funktionerna förstärks av att reportagens auktoritära källor beskrivs lösa situationer, 

d.v.s. något görs för flyktingar eller åt dem flyktingar och asylsökande. 

Här kan dock argumenteras för att nyhetsmedier ofta placerar in aktörer, som utgör det 

personliga/konkreta exemplet, i offerrollen för att trycka på t.ex. allvarlighetsgrad i situationen även 

då det inte behandlar flykting- eller integrationsfrågor. Pensionärer som offer är ett exempel. 

Däremot är det sällan sådana samtidigt framställs som obildade eller instabila, vilket sker i det här  

fallet.    

5.2.2 Vem får tala, och om vad?

Ett tydligt mönster i SVT:s rapportering är att det antingen är reportrarna eller deras primära källor  
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som analyserar situationer, medan asylsökande och flyktingar får utgöra exempel i deras 

resonemang. Mönstret stämmer alltså överens med Brunes (2006) och Runstens (2006) teori om 

diskriminerande inkludering. Detta sker i fyra av de åtta granskade nyhetsreportagen och då kan två 

inte räknas hit eftersom de främst för fram myndighetsperspektivet (se ”Metod” s. 23-24) (Aktuellt 

13.11.2012a; Rapport 02.12.2012; 29.10.2012b; 08.10.2012). 

I t.ex. Rapport (02.12.2012) intervjuas två personer från Blekinges kommun och en person från 

Blekinge länsstyrelse vilka får definiera, förklara och analysera kommuners ”nej” till att ta emot fler  

flyktingar. Det är dessa aktörer, samt reportern, som genom att diskutera vad detta innebär för 

framtiden leder reportaget framåt. Precis som Runsten (2006) påpekat inkluderas sedan flyktingarna 

som exempel på vad auktoriteterna redan sagt. Asylsökande Gulnas Karari får kort svara på hur hon 

skulle känna inför att bo kvar på asylboende, vilket reportern och källan från länsstyrelsen redan 

fastslagit som något negativt. Hon tillåts inte kommentera eller problematisera situationen på ett  

samhälleligt plan vilket är anmärkningsvärt eftersom övriga Karlskronabor får svara på sådana 

frågor (Rapport 02.12.2012). 

För att ta ytterligare ett på mönstret exempel kan samma tendens utläsas ur ett av Aktuellts  

reportage från den 13:e november vilket också tar upp kommuners ovilja att ta emot fler flyktingar.  

Här får Shukri Sadeka, som beskrivs ha det svårt att komma in i det svenska samhället ännu efter 

två år, enbart uttala sig om vilka jobb hon sökt samt att hon tidigare jobbat i sitt hemland Somalia.  

Den problematiserande nivån lämnas åt auktoritära källor (Aktuellt 13.11.2012a). Dessa olika 

inkluderingar fungerar som statusmarkörer, vilka talar om att flyktingar och asylsökande inte är lika 

kapabla att analysera sin omgivning som reportagens övriga aktörer. Markörerna bidrar till att 

porträttera dem som obildade offer och människor födda i Sverige samt auktoritära källor som 

intelligenta. Flyktingar och asylsökande upplevs då som annorlunda från den tidigare nämnda 

”nordiska” identiteten (Brune 2006; Runsten 2006). Mot detta kan argumenteras att denna 

inkluderings/exkluderingsteknik ofta används, d.v.s. att auktoritära källor styr nyhetsvinkeln oavsett 

vem/vilket det personliga/konkreta exemplet är.  

Bland dessa reportage där tekniken förekommer är det endast ett som sökt igenkänningsfaktorer för 

att uppmana tittaren till vidare engagemang. Detta är Rapports reportage från den 8:e oktober vilket  

spelar på ensamhet. Resterade låter aktörerna uttala sig, d.v.s. får tala till tittaren vilket Robertson  

(2010) menar spelar på sympatifaktorn, men längre än så tas inte tittaren. Detta aktualiserar Brunes 

(2006) teori om att nyhetsmedier sällan låter flyktingar och invandrare vara aktörer som tittaren ska 

identifiera sig med. I sammanhanget bör även klargöras att trots att Rapports (08.10.2012) reportage 
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koncentreras kring ensamhet finns koloniala troper som offer och instabil närvarande, vilket ändå 

hindrar en vidare identifiering med representerade flyktingar och asylsökande.         

5.2.3 Metaforer

I båda Aktuellts reportage från den 13:e november samt i ett av Rapports från den 29 oktober 

florerar bildliga liknelser, metaforer vilka bidrar till att porträttera flyktingar och asylsökande som 

hotfulla. Dessa uttrycks av både journalister och källor. Reportrarna liknar kommande asylsökande 

och flyktingar vid t.ex. ”flyktingströmmarna” och ”stora flyktingvåg” (Aktuellt 13.11.2012b; 

Rapport 29.10.2012a). De tillåter även Migrationsministern och Växjös kommunalråd uttrycka sig i 

termer om ”tickande socialbidragsbomb” (Aktuellt 13.11.2012a) samt ”hög inströmning” (Rapport 

29.10.2012a) vilket enligt Löwander (1997) är att legitimera bruket av dem. Dessa liknelser med 

naturkatastrofer och explosioner ramar in den rapporterade händelsen/situationen i en 

problemkontext som leder associationerna till katastrofproblem. Det gör att situationen tolkas som 

hotfull vilket formar en negativ uppfattning av Sveriges flyktingmottagande. Exempelvis:  

människan kan inte kontrollera en flodvåg, där är vi maktlösa. Sådana situationer föder frustration 

och desperation av att vidta åtgärder för att skydda sig mot utomstående krafter. 

Vidare kan i sju av reportagen utläsas att asylsökande och flyktingar beskrivs i termer som 

”rekordmånga” (Rapport 08.10.2012), ”så pass hög”(Rapport 29.10.2012a) eller ”öka kraftigt” 

(Aktuellt 21.11.2012). Detta sker ibland i samband med metaforerna presenterade ovan, men också 

utan dem (Aktuellt 21.11.2012; 13.11.2012a; 06.09.2012; Rapport 02.12.2012; 29.10.2012ab; 

08.10.2012). Här bör även påpekas att dessa tekniker är en del i journalistikens intensifiering och 

används, precis som bl.a. Runsten (2006) och van Dijk (2000) hävdat, i reportagens inledande delar 

för att med dramatik få tittaren intresserad. Men som beskrivits i metodkapitlet får de alltså likväl  

effekt. 

5.2.4 Historiska jämförelser 

Som tidigare nämnts jämförs prognosen för 2013 års asylsökande i Sverige, i tre av de åtta 

studerade nyhetsreportagen, med flyktingmottagningen under krigen på Balkan i början på 90-talet  

(Aktuellt 13.11.2012ab; Rapport 29.10.2012a). Exempelvis sägs:

”Och inte sen Balkankriget i början av 90-talet har det varit så många.” (Aktuellt 29.10.2012) 

”Inte sen kriget i Balkan i början av 90-talet tros så många söka asyl i Sverige.” (Rapport 29.10.2012a)

Längre in i Rapports (29.10.2012a) reportage finns grafiska bilder med statistik inlagda av vilka en 

kritisk tittare förstår att jämförelsen inte är fullt rättvis. Beräknat antal asylsökande till Sverige år  
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2013 är 54 000. År 2011 var siffran 44 000 och år 1992 sökte 84 000 asyl. Påståendena är 

visserligen sanna, siffran för 2013 är den högsta sedan 1992, men däremot är det en stor skillnad i 

antal mellan åren, närmare bestämt 30 000 människor vilket inte nämns. I Aktuellts två reportage 

(13.11.2012ab) ges tittaren heller inga statistiska uppgifter som styrker jämförelsen vilket betyder 

att den där lättare tas för sanning, även av den kritiske. 

Jämförelsen går att koppla till teorin om intensifieringstekniker, som enligt van Dijk (2000:44-48) 

lever upp till reportrarnas uttryck som ”kraftig ökning”, ”våg” eller ”ström”. Den låter tittaren tolka 

situationen i ramarna av 90-talets flyktingmottagande vilket leder associationerna till ett annat läge  

än var Sverige faktiskt befinner sig idag. Detta får situationen att framstå som mer hotfull och 

påverkar tittarens inställning i negativ riktning snarare än positiv. Troligtvis uppfattas flyktingar och 

asylsökande som problem och som ett hot utifrån. Eftersom två påannonseringar artikulerar 

jämförelsen, då även utan statistik, kan detta ytterligare kopplas till teorin om det journalistiska  

språkets logik. Denna tidiga intensifiering memoreras bäst utav tittaren (Runsten 2006:195f). 

5.2.5 Visuella tekniker

Med hjälp av bilder förstärks/befästs intrycken av kris- eller problemsituation i tre av de reportage 

som berör frågan om ökat flyktingmottagande under år 2013 (Aktuellt 13.11.2012b; Rapport 

29.10.2012ab). Dessa visar bilder på människor sittandes och ståendes utmed husväggar ute på 

gator. Omkring sig har de flätat plastbagage och resväskor. Det finns även en tendens att filma små 

utrymmen där många människor vistas. Aktuellt har exempelvis från gatan filmat ett hus med 

många balkonger med paraboler, där flera unga män trängs på en utav dessa. Vidare visar Rapport 

(29.10.2012b) bl.a. en matsal på ett tillfälligt asylboende där människor får trängas vid borden 

medan de med uppgivna blickar tittar in i kameran. Omedvetet kopplas bilderna ihop med resa,  

flykt, trängsel och kaos vilket förstärker reportagens problemformulering om en kommande kris och 

placerar flyktingar och asylsökande i en problemkontext (Hultén 2009).   

Som beskrivits i metoddelen kan positionering och kameravinklar illustrera olika statusegenskaper.  

Dock kan inga upprepade tekniker för detta urskiljas ur analysmaterialet. Istället följer samtliga 

reportage en till synes okontroversiell mall där aktörer filmas avskalat, rakt framifrån vilket  

troligtvis beror på att de ingår i genren kortare nyhetsreportage. Möjligtvis hade mer varierade 

tekniker kunnat förekomma i exempelvis längre samhällsmagasin eller i kortare dokumentärer av 

Dokument inifrån i vilka formspråket är annorlunda. 

5.3 Ett reportage i rätt riktning 
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Trots mönster som pekar på en andrafiering och negativ bild av flyktingar och asylsökande finns 

spår av försök till en mer rättvis rapportering. Denna påfinns i Aktuellts reportage den 21:a 

november där reportern besöker Grönlunds, en utbildning som yrkesutbildar flyktingar samtidigt 

som de introduceras i det svenska samhället. Reportaget utmärker sig bland materialet rörande 

tekniker för hur flyktingar representeras. Detta är alltså inget mönster i materialet vilket analysen 

fokuserats kring, men det behöver ändå uppmärksammas som ett alternativ till hur rapportering av 

immigrations- och integrationsfrågor kan se ut. Till skillnad från de reportage som uppvisar klara 

markörer om status samt ”vi” och ”dom”, tillåts flyktingen Omar Mohammad Khaled här formulera 

ett samtal utifrån hans egna intressen. Han figurerar inte som exempel i experters analyser eller som 

bekräftelse på det redan sagda. Istället resonerar Omar Mohammad Khaled kring sin situation och 

även kring mer övergripande ämnen, t.ex. möjligheter på den svenska arbetsmarknaden samt hur 

utbildningen fungerar. Han tvingas inte in i försvarsposition där han behöver redogöra för vilka jobb 

han sökt likt Shukri Sadeka (Aktuellt 13.11.2012a). Här får han, liksom övriga källor, 

problematisera och analysera situationen. Detta gör att Omar Mohammad Khaled och övriga 

utbildningsdeltagare framstår som aktiva och hungriga på arbetslivet. Reportern har lyft fram dem 

som ett positivt inslag i ett reportage som först öppnade med negativ jobbstatistik från 

arbetsförmedlingen om flyktingar och dess anhöriga, samt uttalanden om en kraftigt ökande 

flyktinginvandring. Reportaget har alltså också visat på diskriminerande tekniker inledningsvis. 

Däremot, istället för att ha söka upp exempel som befäster statistiken, förutspår reportern och 

Grönlunds lärare en ljus yrkesframtid för deltagarna. Här tillåts även en representant från 

arbetsförmedlingen förklara utredningens siffror och vilka uppgifter som den inte visar. Detta 

innebär att reportaget inte generaliserar situationen utifrån en negativ utredning, d.v.s. kategoriserar  

alla flyktingar som passiva, obildade offer. Därav uppleves inte flyktingarna i reportaget som 

underlägsna övriga deltagare och uppdelningar av ”vi” och ”dom” reproduceras inte på samma sätt. 
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6 Slutsatser & diskussion

6.1 Värdering av resultat 

Analysens resultat gör inte anspråk på att föra fram den absoluta sanningen eftersom tolkningarna 

skulle kunnat te sig annorlunda om analysen utförts av en annan student/forskare. Med det sagt är 

studien trots det ett värdefullt inlägg i forskningen om journalistikens representation av invandrare,  

flyktingar och asylsökande p.g.a. att resultaten är framtagna med en konsekvent använd metod, och 

visar på möjliga tolkningar utav materialet. Det kan liknas vid att slutsatserna nedan för fram en 

sanning, istället för sanningen. Vidare innebär uppsatsens begränsade material, en avgränsning som 

var tvungen att göras för att anpassa studien efter en kandidatuppsats form och utrymme, att 

resultaten inte kan påstås svara för hela Aktuellts och Rapports utbud. Detta innebär att försiktighet 

bör vidtas för generaliseringar av dem. Många av slutsatserna nedan baseras på tydliga, upprepade 

drag i materialet, men analysen visar även på ett reportage som inte kan rättas in i leden fullt ut,  

vilket är ett vidare skäl till en försiktig generalisering. Som tidigare påpekat granskar 

studenten/forskaren material med sitt forskningsproblem framför ögonen och detta får ibland 

konsekvenser för utläsningen. Därför är det viktigt att analysen även uppmärksammar detta 

reportage; det är en indikator på transparens och trovärdighet (Robertson 2012).

6.2 Slutsatser och dess koppling till frågeställningar och teori      

Utifrån presenterade resultat kan även denna studie, likt tidigare forskning, se att flyktingar och 

asylsökande framställs som problematiska i nyhetsutbudet. De får inta roller som passiva och 

obildade, eller instabila offer, ibland våldsamma. Samtidigt framstår reportagens övriga aktörer som 

dess motsats; intervjuade personer födda i Sverige samt auktoritära källor, framställs som 

intelligenta, rationella, ansvarsfulla och aktiva. P.g.a. denna polarisering får tittaren svårare att  

identifiera sig med flyktingar och asylsökande, vilket befäster ett ”dom” som både annorlunda och 

underordnade (Robertson 2010; van Dijk 1991; 2000). Resultaten aktualiserar Brunes (2006) teori 

om att i svenska nyhetsmedier talar ”vi” om ”dom” där ”vi” är de som tittaren upplever sig tillhöra.  

Oavsett om reportagen har goda avsikter och intar platsen som den gode hjälparen eller inte, så kan 

detta kopplas till kolonialismens uppdelningar av människor och kulturer. Dessa egenskaper och 

roller som studerade reportage förpassar in aktörerna i, fungerar som markörer för ”vi” och ”dom”, 

där ”våra” egenskaper påminner om kolonialismens formulering av den ”västerländska” identiteten 

och ”deras” med de koloniserades/”Orientens”. SVT:s ”vi” förknippas med angenäma förmågor 

medan ”dom” tillskrivs bristfälliga. Det blir alltså tydligt hur en slags banal nationalism, en bild av  

en ”nordisk” identitet som ansvarsfull och intelligent upprätthålls i materialet. En gemenskap från  

vilken flyktingar och asylsökande exkluderas (Loomba 2005; Nohrstedt 2006). Detta återknyter till 

uppsatsens syfte samt två första frågeställningar: Innehåller de studerade nyhetsreportagen  
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markörer om ”vi” och ”de Andra”, och i så fall hur tar de sig uttryck? och Vilka egenskaper  

tillskrivs flyktingar och asylsökande i studerade nyhetsreportage, och hur kan de förstås?. 

Uppsatsens sista frågeställning: Vilka tekniker används omedvetet/medvetet för en andrafiering av  

flyktingar och asylsökande? (samt den första) besvaras genom analysens uppmärksammade 

berättartekniker. Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att andrafiering sker i och med typiska 

journalistiska tekniker, vilket bekräftar teorin om mediers strukturella diskriminering av invandrare,  

flyktingar och asylsökande. Detta eftersom den förekommer och blir tydlig genom förenkling, 

generalisering, polarisering och intensifiering – dramatiska metaforer och historiska jämförelser.  

Detta betyder att diskriminering av flyktingar och asylsökande inte sker i enstaka fall eller av 

enstaka personer, resultaten tyder istället på att diskrimineringen är inrotad i rutiner och därmed har  

naturaliserats (SOU 2006:021). Analysen aktualiserar därmed också Brunes (2004; 2006) och 

Hulténs (2009) teori om sambandet mellan att tillskriva aktörer kollektiva egenskaper (d.v.s.  

journalistikens förenkling och generalisering) och andrafiering bl.a.. Aktuellts och Rapports 

representationsteknik kan liknas vid att ”bunta ihop” flyktingar och asylsökande till grupper med 

egenskaper som anses oönskade. Ett av analysens mest framträdande mönster är skildringen av 

dessa aktörer som ett hot gentemot det svenska samhällets system, d.v.s. ekonomin, arbets- och 

bostadsmarknaden. Denna upplevelse ges i och med egenskaperna som reportagen tillskriver 

flyktingar, vilka enligt analysen är passivitet och okunskap, i kombination med beskrivningar av 

dem som ”rekordmånga”. Förenklat kan flera reportage påstås måla upp en bild om risk för 

systemkollaps då floder av flyktingar, outbildade och oförmögna att arbeta, ska leva på kommuners 

och statens resurser.

Analysen aktualiserar även teorin om mediers diskriminerande inkludering/exkludering av aktörer 

i/från diskurser. T.ex. i Prognosreportage är det auktoritära aktörer, så som kommunalråd och 

länsstyrelser, som tillåts sätta tonen och analysera situationer, varefter aktörer som flyktingar får  

anpassa sig och figurera som exempel. Reportagen visar tydligt hur reportrarna värderat sina källor 

olika, vilket här innebär att representerade flyktingar fråntas chansen att påverka hur de framställs  

och ges då inte möjligheten att ifrågasätta den kategori de har förpassats in i, eller egenskaperna 

som följer med den. Istället får deras medverkan i reportage med sådan diskriminerande inkludering 

en stagnerande effekt av bilden om ”kollektivet” passiva, obildade flyktingar, eftersom de valts ut 

för att bevisa t.ex. en experts tes om att trycket på socialbidrag kommer att öka (Brune 2006; 

Runsten 2006). 

Vidare stämmer analysens resultat överens med teorin om att andrafiering av flyktingar och 
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asylsökande ofta är tydligast i reportagens inledande delar, där mottagarens uppmärksamhet ska 

fångas. I materialet blir en andrafiering framträdande i naturkatastrof-metaforer, generaliseringar  

samt historiska jämförelser vilka alla tillämpas som flitigast under reportagens påannonseringar.  

Detta bidrar till en stigmatisering av ett ”vi och dom”-förhållningssätt eftersom en påannons har en 

stor genomslagskraft (Runsten 2006; van Dijk 2000). Resultaten visar även att andrafiering sker 

illustrativt, exempelvis med bilder på resväskor och trånga utrymmen fyllda med folk. Sådant som 

enligt Hultén (2009) och Robertson (2012) också har en tendens att memoreras av tittaren. För att 

dra det ett steg till kan dessa intensifieringstekniker påstås ha ett samband med mediemarknadens 

kommersiella påtryckningar. Även om SVT inte gör konkret vinst på höga tittarsiffror går det inte 

att bortse från att deras nyhetsprograms format har anpassats efter marknadens konkurrens och 

efterfrågan. Utöver inledande nyhetssammandrag puffar programmens nyhetsankare genomgående 

för ämnen och inslag som kommer tas upp senare i programmet i syfte att hålla kvar tittaren. 

Bildliga liknelser om naturkatastrofer samt stereotypa, illustrativa bilder följer samma logik; locka  

och fängsla. Detta skulle inte SVT behöva ägna sig åt i samma utsträckning om deras nyheter inte 

behövde stå sig någorlunda i konkurrensen. Istället skulle då exempelvis det mer neutrala, specifika 

språket som används längre in i reportagen kunna hållas redan från inledningen (Häger 2009; van 

Dijk 2000). 

Analysen har vidare uppdagat hur andrafiering av aktörer kan ske i syfte att gynna exempelvis 

flyktingbarn, samt hur reportage kan rikta skarp kritik gentemot sina auktoritära källor. Detta 

innebär att Situationsreportage stämmer överens med de fasta berättarramarna som Brune (2004) 

kunnat utläsa ur rapportering om enskilda utvisningsfall eftersom rollerna hjälplöst offer, god 

medhjälpare och skurk kan urskiljas. Trots det är det inte jämförbart med en polarisering som 

tillskriver flyktingar och asylsökande annorlunda men positiva egenskaper och övriga aktörer 

negativa, d.v.s. en ”positiv” andrafiering, utan här har finns en positiv/hjälpande avsikt. Däremot 

betyder sådan berättarstruktur att flyktingar och asylsökande tillskrivs mindre hotande egenskaper 

än de som representeras i Prognosreportage. Sätts Situationsreprotagen inte i relation till de övriga 

(Prognos)reportagens representation kan skildringen av flyktingbarnen upplevas som föga 

främlingsskapade, men det är just i sammanhanget som även denna rapportering stigmatiserar en 

stereotyp bild av ”de Andra”; den bryter inte mönstret om koloniala roller (Brune 2006).        

6.3 Resultat och SVT:s uppdrag

Eftersom denna studie är gjord på ett begränsat material, åtta nyhetsreportage, kan inte resultaten 

generaliseras och sägas stå för hela SVT:s programutbud, inte heller hela Aktuellts eller Rapports. 

Däremot är reportagen en del av utbudet och kan diskuteras utifrån det förhållandet. 
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Jag vill påstå att denna uppsats uppdagar en form av etisk problematik runt en genomgående punkt i 

SVT:s tidigare presenterade uppdrag. Där står:

”Programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och som helhet präglas av folkbildningsambitioner. SVT 

ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald 

av åsikter och meningsyttringar.”4

 

Utifrån granskningen av reportagens inkludering/exkludering av flyktingar och asylsökande kan det 

ifrågasättas huruvida Aktuellt och Rapport givit utrymme åt en mångfald av åsikter och 

meningsyttringar i studerade reportage. Analysen har uppdagat en inkluderingsteknik i stora delar 

av materialet där de representeras genom att bekräfta auktoriteters redan förutspådda teorier och 

analyser, vilket inte är att leva upp till målet i sändningstillståndet. Istället för en mångfald av  

åsiktsyttringar kan detta snarare beskrivas som en ytlig representation där flyktingar och 

asylsökanden fungerar som receptionister (Brune 2006). Detta uppdagar en form av 

definitionsproblematik; vad menas med en mångfald av åsikter och meningsyttringar? När vissa 

aktörer inte tillåts analysera ”händelsen” likt andra, utan på förhand är bestämd att endast få 

upprepa eller befästa teoriförklaringar, kan det då liknas vid att få uttrycka sin åsikt och mening? 

För att ge problematiken ytterligare ett spinn uppdagar analysens resultat, både 

inkluderingstekniken men även hur flyktingar och asylsökande skildras i stort, frågan om hur 

rapporteringen verkar för folkbildning samt huruvida reportagen gjorts utifrån en medvetenhet om 

SVT:s genomslagskraft. För faktum kvarstår att även om alla här uppmärksammade tekniker inte 

tillämpas i alla reportage, så är koloniala troper närvarande i samtliga då alla reportage kan påfinnas  

använda några av teknikerna (även Aktuellt 21.11.2012 p.g.a. inledande diskriminerande tendenser). 

Som konstaterades i inledningen ligger SVT:s nyhetsförmedling i toppen bland nyhetsmedier med 

högt förtroende hos svenska folket,5 vilket innebär att deras utbud kan påverka människors 

åsiktsbildning. I sammanhanget bör påpekas att tittarens roll inte ska förminskas. Hen är inte en 

passiv mottagare utan har tillgång till ett kritiskt tänkande och kan värdera kommunicerad 

information (Camaüer & Nohrstedt 2006), exempelvis reportagens som här undersökts. Därför har 

jag försökt vara noga med att understryka att journalisterna påverkar förståelseramarna för hur 

reportagen och dess aktörer tolkas, och att de inte diktatoriskt styr dem. Här bör självklart också 

sägas att förtroendeundersökningar kan problematiseras och anklagas för att inte vara heltäckande 

(hur har svarsrespondenterna definierat förtroende? t.ex.), men dess resultat säger ändå något. Stor 

genomslagskraft kombinerat med upprepade, naturaliserade diskriminerande inslag i 

4 http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/article122887.svt/binary/Sändningstillstånd%20från%202010   
5 http://www.welcom.se/fortroendebarometern2013.pdf   
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nyhetsrapporteringen innebär en fortsättning av exkludering av samhällets etniska minoriteter. Vissa 

här presenterade tekniker kan verka föga främlingsskapande i sig, men som ständigt återkommande 

inslag i medier får de effekt för hur människors åsiktsbildning formas och kan även bana väg för 

mer utvecklad nationalism och rasism. Detta p.g.a. en stagnation av uppdelningar av människor i 

kategorier, så som ”vi” och ”dom” (Brune 2006; Nohrstedt 2006; van Dijk 1991). Därför kan man 

fråga sig för vilken allmänhets tjänst som studiens undersökta reportage verkar för. 

6.4 Framtida forskning 

Som här presenterats har en del tidigare forskning (samt denna studie) gjorts på hur 

representationen av invandrare, flyktingar och asylsökande ser ut i medier, samt varför den ser ut 

som den gör. Detta säger oss däremot lite om hur publiker faktiskt upplever medierapporteringen. I 

sammanhanget kan det därför vara värdefullt med vidare publikstudier för att granska, och 

möjligtvis bekräfta forskares tidigare teorier som här lagts fram. Hur upplever mottagare flyktingar 

och asylsökande utifrån nyhetsrapporteringen? Med sådana studier kan även mer rättvis 

representation likt Aktuellts (21.11.2012) reportage granskas, vilket också bryter mönstret om en 

stereotyp representation av flyktingar. Visar en publikundersökning att sådan nyhetsrapportering 

inte befäster stereotypa bilder om ”de Andra” skulle detta kunna vara en ingång för att komma fram 

till lämpliga lösningar för en mer rättvis rapportering. 

En ytterligare aktuell fråga i sammanhanget är faktumet att denna undersökning befäster tidigare 

forskningsresultat, vilka alltså är offentliggjorda. Trots det ser vi inga vidare framsteg. Denna 

uppsats kan därför användas som problematisering på att utvecklingen mot en mer rättvis 

rapportering verkar vara svår att uppnå. Hur det kommer sig att vi, med all forskning i ryggen, ändå 

inte lyckas förbättra/lösa forskningsproblemet kan vara en intressant ingång för vidare forskning.
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7 Åtgärdsförslag  

Denna studie har gjorts utifrån ett makroperspektiv där mönster i materialet har fått styra analysens 

nedslag. Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att först analysera materialets  

övergripande berättarstrukturer för att sedan göra en närläsning av exempelvis två utav 

nyhetsreportagen. På så vis hade både ett makro- och mikroperspektiv tillämpats vilket möjligtvis  

hade kunnat uppdaga fler likheter, men kanske framförallt intressanta skillnader. Därigenom hade 

åtminstone två reportages tekniker kunnat studeras mer utförligt än vad som här gjorts och kanske 

hade det också underlättat för läsaren att följa analysen. Dock visar denna studies resultat att de 

granskade diskriminerande teknikerna inte förekommer i alla reportage, en närläsning av enbart två 

reportage skulle då ha kunnat missa att uppmärksamma några av dessa. Vidare hade analysen 

kunnat må bra av kvantitativa inslag för att stärka vissa tolkningar och slutsatser. Exempelvis en 

enklare undersökning om aktörers talutrymme i reportagen, d.v.s. hur många gånger representerade 

flyktingar och asylsökande får uttala sig jämfört med övriga källor, och hur länge. Detta hade varit  

givande kompletteringar i granskningen av inkluderings/exkluderingstekniker t.ex.. 
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Bilaga – analyserade reportage 

Rapport 2/12-2012, huvudsändning 19:30

Abstract:

”Ja kommuner i flera län säger nu nej till att ta emot fler flyktingar. Dom menar att dom inte har råd. Hittills har 

migrationsverket bara lyckats hitta hälften av dom platser som behövs och det gör att tusentals flyktingar 

kommer att få bo kvar på asylboenden.” (Rapport 02.12.2012).

Orientering:

Plats – offentlig, Karlskrona, arbetsförmedlingens utbildningslokaler. 

Tid – fokus på hur dagsläget ser ut samt vad det innebär i framtiden. 

Deltagare – reportern, intervjuade Karlskronabor, deltagare i tvåårig introduktionskurs Gulnas 

Karari, Blekinge länsstyrelse, Blekinges kommuner och Migrationsverket. 

Komplicerande handling:

Flera kommuner anser att de inte har råd med ett ökat flyktingmottagande och säger därför 

nej. Länsstyrelserna kan då inte hitta tillräckligt med kommunplatser i landet. Förutsätter ett  

tidigare jämviktstillstånd med färre flyktingar och kommuner som har tillräckligt med platser. 

Upplösning:

Reportern ställer Karlskrona kommun till svars för dess besked vilka menar att de tvingas 

prioritera och inte kan försörja fler människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Coda:

Låter en intervjuad Karlskronabo tar ner problemet på konkret nivå med orden: 

”Vi borde hjälpa, samtidigt måste man ta hänsyn till ekonomin. Det går ju inte att göra allt hur mycket som 

helst.” (Rapport 02.12.2012). 

Aktuellt 21/11-2012 

Abstract:

”Nu till svårigheterna för flyktingar och deras anhöriga att få jobb. Två år efter uppehållstillståndet ser det ut  

såhär: Tre av tio har nån form av arbete men två av dom har jobb med olika formar av lönebidrag. Bara knappt  

en av tio har hittat ett reguljärt jobb utanför stödprogrammen. Det här visar en utvärdering från 

arbetsförmedlingen idag. Samtidigt väntas flyktinginvandring till Sverige öka kraftigt de närmsta åren och det i 

ett läge då ekonomin viker nedåt och arbetslösheten stiger.” (Aktuellt 21.11.2012).

Orientering:

Plats – offentlig, Uppsala, Grönlunds utbildningslokaler. 

Tid – nutid. Avstämning/upptakt till utvärdering av regeringens etableringsreform för 

asylsökande och flyktingar.

Deltagare – reportern, blivande chaufför Osama Mohammad Khaled, Grönlunds utbildning, 

regeringen och arbetsförmedlingen.
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Komplicerande handling:

Ökat antal flyktingar kommer till Sverige i tider där arbetslösheten är hög. Det är svårt att  

hitta jobb. Förutsätter en tidigare jämvikt av färre flyktingar och lägre arbetslöshet.

Upplösning:

Avslutar med att återgå till Grönlunds utbildning där prognosen för deltagarna ser bra ut. De 

ser en efterfrågan på yrkeschaufförer.

Coda:

För perspektivet tillbaka till nutid genom att förklara arbetsförmedlingens orosmoln om hur 

de ska lösa situationen med fler flyktingar och en stundande varselvåg.

Aktuellt 13.11.2012a

Abstract:

”Nu ska det handla om flyktingmottagningen. Kommunerna i Kronobergs län vägrar att ta emot fler flyktingar än 

man redan gör. Och det moderata kommunalrådet i Växjö varnar för en tickande socialbidragsbomb. Orsaken är  

få jobb och låg utbildningsnivå hos flyktingarna som kommer nu. Idag så fick Växjö besök av tre av regeringens 

ministrar.” (Aktuellt 13.11.2012a).

Orientering:

Tid – nutid och framtid.

Plats – offentlig, Växjö, SFI: utbildningslokaler.

Deltagare – reportern, SFI eleven Shukri Sadeka, Växjö kommun, Migrationsverket, SFI 

lärare, tolk och man som positivt integrationsexempel.  

Komplicerande handling:

Fler flyktingar än tidigare i tider av hög arbetslöshet. De flyktingar som kommer nu påstås ha 

lägre utbildningsnivå. Förutsätter ett tidigare jämviktstillstånd av en låg arbetslöshet och färre  

flyktingar som samtidigt hade högre utbildningsnivå.

Upplösning:

Shukri Sadeka får kort berätta att hon tidigare alltid jobbat och försörjt sina barn.

Coda:

Reportern berättar att problemen är här och nu för Shukri Sadeka och att hon tampas med ett 

utanförskap från det svenska samhället. 

Aktuellt 13.11.2012b

Abstract:

”Det kommer inte heller att finnas några riktiga boenden för den stora våg av asylsökande och anhöriga som 

väntas. Närmare 100 000 människor som kommer under dom närmaste åren. Anledningen är att det finns för få  

hyresrätter.” (Aktuellt 13.11.2012b).
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Orientering:

Tid – fokus på framtiden, nutid och tillbakablickar från 90-talet.

Plats – offentlig, Sverige (övergripande), bilder på krigshärjade områden (oklart varifrån)

Deltagare – reportern, Migrationsverket, icke namngivna asylsökande.

Komplicerande handling:

Idag finns inte tillräckligt med lediga hyresrätter vilket Migrationsverket och reportern menar 

att Sverige hade att erbjuda under kriget på Balkan. Därav rubbning av tidigare jämvikt.

Upplösning:

Visar grafiska kart-bilder och statistik på hur många flyktingar som väntas komma 2013 samt 

från vilka länder de kommer ifrån. 

Coda:

Reportern berättar att det inte finns tillräckligt med lediga hyresrätter idag.

Rapport 29.10.2012a, huvudsändning 19:30

Abstract:

”Och situationen i Syrien kommer att leda till att antalet asylsökande till Sverige ökar kraftigt nästa år. 

Migrationsverket kräver nu en extra miljard i anslag. Inte sen kriget i Balkan i början av 90-talet tros så många 

söka asyl i Sverige.” (Rapport 29.10.2012a).

Orientering:

Tid – klart framtidsperspektiv men fokuserar även på dagsläget samt tillbakablickar från 90-

talet.

Plats – offentlig, Sverige (övergripande), Migrationsverket, bilder från 90-talets Sverige. 

Deltagare: reportern, Migrationsverket 

Komplicerande handling:

Reportern menar att utmaningen för migrationsverket blir att hitta bostäder åt asylsökande. 

Förutsätter ett tillstånd där detta tidigare inte varit ett problem. 

Upplösning:

Låter Migrationsverket svara på hur de hanterar de boendena som finns på marknaden.

Coda:

Reportern berättar att bostadsbristen öppnar för ”lycksökare” på bostadsmarknaden.

Aktuellt 29.10.2012

Även Aktuellt sänder Rapports reportage ovan med påannonsen:

”Och det blodiga inbördeskriget i Syrien bidrar till att antalet asylsökande till Sverige ökar kraftigt. Nästa år 

beräknas nära 55 000 människor söka asyl här. Och inte sen Balkankriget i början av 90-talet har det varit så 

många.” (Aktuellt 29.10.2012).
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Rapport 29.10.2012b, huvudsändning 19:30

Abstract:

”Ja pressen på att hitta boende ökar alltså och Migrationsverket tvingas att hyra tillfälliga boenden med kort 

varsel. Så var det med Gärdshyttan utanför Askersund. Migrationsverket vill inte ha det här boendet. Men man 

tvingas.” (Rapport 29.10.2012b)

Orientering:

Tid – nutid samt tillbakablickar från november 2011.

Plats – offentlig, Gärdshyttan, Askersunds kommun. 

Deltagare – reportern, boende på Gärdshyttan: Sayd Mohamad, Abdulhameed al Hasan, 

Abdullah Allabdullah samt fler icke namngivna, Askersunds kommun, entreprenören bakom 

Gärdshyttan, Migrationsverket. 

Komplicerande handling:

Finns för få boenden och därför används tillfälliga, dåliga boenden som Gärdshyttan 

fortfarande ett år senare. 

Upplösning:

Ställer Migrationsverket till svars för deras placering.

Coda:

Abdullah Allabdullah, boende på Gärdshyttan förklarar att döden i Syrien skulle vara 

värdigare än att leva på Gärdshyttan. 

Rapport 08.10.2012, huvudsändning 19.30

Abstract:

”Ja rekordmånga barn som kommer ensamma till Sverige och söker asyl här avvisas till andra EU-länder. Och 

enligt kritikerna beror det bland annat på den uppgörelse som Miljöpartiet gjorde med regeringen förra året.  

Många av barnen hamnar i Italien trots kritik för dåliga förhållanden där. Och vi har träffat några av dom som nu 

väntar på avvisningen.” (Rapport 08.10.2012).

Orientering:

Tid – nutid.

Plats – offentlig, domkyrkan i Linköping, riksdagshuset, Stockholm.

Deltagare – diakon Linköping, Migrationsverket, Miljöpartiet, ensamkommande asylsökande 

”Tariq”, Birgitta Elwing god man, grupp i domkyrkan.

Komplicerande handling:

P.g.a. Dublinförordingen har aldrig förr så många ensamkommande barn och unga avvisats till 

andra EU-länder. Förutsätter ett rubbat jämviktstillstånd där detta tidigare inte varit ett  

problem innan uppgörelsen mellan Miljöpartiet och regeringen.  

45



Upplösning:

Återgår till domkyrkan i Linköping där diakon Jan Johansson berättar om att det är ett lotteri 

om de ensamkommande barn och unga får stanna eller inte. 

Coda:

Återgår till domkyran där reporten berättar att man där arbetar för att ensamkommande barn 

och unga ska få nya prövningar.

Aktuellt 06.09.2012

Abstract:

”Den 15-årige afganske pojken Ali som skulle avvisas till Italien får nu stanna i Sverige tills vidare. Det 

beslutade Migrationsverket idag.” (Aktuellt 06.09.2012)

Orientering:

Tid – nutida uppföljning av beskedet om avvisningen under våren 2012.

Plats – offentlig, utanför Migrationsverkets byggnad i Stockholm.

Deltagare – reportern, Migrationsverket, Ali, god man.

Komplicerande handling:

Migrationsverket har beslutat att häva avvisningen tillsvidare med anledning av Alis 

hälsotillstånd.

Upplösning:

Reportern berättar att Alis gode man är mycket glad över beslutet.

Coda:

Reportern berättar att Migrationsverket ska se över om Alis migrationsprövning kan ske i 

Sverige istället.
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