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1. Inledning 

 
Det är år 2015 och försommar i Sverige. Ekonomin är på uppgång och regeringsstyret har 
under föregående år åter överlämnats till en rödgrön regering. I övriga Europa börjar länder 
som Grekland och Spanien äntligen få ordning på ekonomin och de högernationalistiska 
vindarna tycks för en tid falna. Efter valåret 2014 och Decemberöverenskommelsen tycks de 
politiska hjulen äntligen rulla på som vanligt i Sverige.  
 
 Under våren 2015 har dock ett orosmoln börjat torna upp sig i söder, i Syrien har sedan den 
Arabiska våren 2011 en rad konflikter eskalerat. Rapporter från FNs flyktingorgan (UNCHR) 
börjar under sommaren strömma in om att konflikterna i den syriska regionen tilltar och att 
flyktingströmmarna växer. År 2015 rasar ett inbördeskrig mellan rebellgrupper, 
Assad-regimen och en relativt ny grupp som kallar sig Islamiska Staten (IS). Svensk medias 
intresse för den syriska oroshärden är stor och nyheter strömmar in till svenska 
mediakonsumenter, den som vill följa utvecklingen i Syrien har ett stort utbud av nyheter.  
 
Att Sveriges flyktingpolitik har varit turbulent det senaste halvåret har gått få förbi. Under 
kriser tenderar politiska beslut att fattas fort under pressade omständigheter och en rådande 
tidsbrist. Kriser tenderar även att ställa större krav på mediers rapportering, till följd av 
många och snabba politiska beslut samt åtgärder inrikes och utrikes ökar nyhetsmängden och 
dess efterfrågan hos madiekonsumenterna.  
 
Under september 2015 till januari 2016 förändras flyktingpolitiken drastiskt i Sverige. Det 
stora intresset som media väckt för flyktingfrågan i Sverige tycks få en annan innebörd i den 
inhemska politiken när en flyktingström blir till en flyktingkris.  
 
Den här uppsatsen tar avstamp i dagordningsteorin och ämnar bringa klarhet i hur den 
mediala framställningen av flyktingfrågan sett ut i Dagens Nyheter och om det tycks finnas 
något samband med hur den svenska folkopinionen i flyktingpolitiken svängt under 
flyktingkrisen. 
 
 
2. Syfte och frågeställning 
 
Att det under kriser uppstår en förvirring och osäkerhet inför var partier står inom ett visst 
berört politiskt område är inte särskilt märkligt när det sker snabba politiska förändringar 
under en kort tid, och det är till stor del medias ansvar att tydliggöra den politiska diskursen 
för mediakonsumenterna/folket.  
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Att studera nyhetsrapportering och opinionsförändringar under kriser blir därför extra 
intressant, de kommer i ett skeende av oroliga tider där många faktorer ställs på prov, inte 
minst på beslutsfattare och journalister.  
 
Granskning av krishantering inom myndigheter är vanligt förekommande för att utreda vad 
som kan ha gjorts annorlunda. Liksom myndigheter granskas bör även massmedier granskas 
och deras rapportering utvärderas. 
 
Kandidatuppsatsen har till syfte att tillämpa dagordningsteorin på ett relativt nytt område i 
svensk kontext, flyktingpolitiken. Dagordningsteorin slår fast att media har makten att 
överföra en politisk dagordning, prioriteringen av olika politiska frågor, till opinionen, dvs 
styra vilka samhällsfrågor som vi tycker är mest relevanta. Media har även dagordningsmakt 
att i ett enskilt politiskt ämne överföra prioriteringar av vilka aspekter som bör prioriteras i 
frågan.  
 
Med detta som teoretisk utgångspunkt avser studien att ge oss mer kunskap om medias 
dagordningsmakt i flyktingfrågan.  
Med avstamp i dagordningesteorin, vill vi ta reda på hur medias rapportering rörande 
flyktingfrågan, med fokus på Dagens Nyheter, i huvudsak sett ut under perioden september 
2015 - januari 2016. Samt om eventuella förändringar i nyhetsrapporteringen avspeglas i 
förändringar i folkopinionen rörande flyktingpolitiken under samma period.  
 
För att besvara uppsatsens frågeställning ställs tre frågor; 
 

1. Återspeglar den svenska opinionens prioritering av flyktingfrågan på den politiska 
dagordningen medias dagordning?  Detta för att finna svar på om media tycks ha en 
dagordningsmakt rörande flyktingpolitiken.  

 
2. Hur ofta tillskrivs olika attribut som berör humanitära aspekter, resursaspekter och 

säkerhetspolitiska aspekter i det publicerade materialet om flyktingfrågan i Dagens 
Nyheter under perioden september 2015 - januari 2016? 

 
3. Återspeglar massmedias tillskrivning av olika attribut/teman under månaderna 

september 2015, oktober 2015 samt december 2015 opinionen i frågan “Bör sverige 
ta emot fler eller färre flyktingar? ”? 

 
De politiska skiftningar som sker hos opinionen kan många gånger vara tätt sammanknutna 
med den bild som media förmedlar av krisens olika händelseförlopp. Genom att studera ifall 
medias diskurs sammanfaller med opinionsförändringar under flyktingkrisen kan vi skaffa 
oss verktyg för att förutspå politiska opinionsförändringar i liknande framtida kriser utifrån 
massmedias agerande. Då det finns begränsningar för en c-uppsats omfång och resurser 

5 



studerar vi inte  orsak och verkan, men kanske kan resultatet för studien bidra till vidare 
studier som kan gräva djupare i denna fråga.  
 
Dagordningsteorin är kanske en av våra mest studerade teorier inom statsvetenskapen och det 
är svårt att ifrågasätta medias dagordningsmakt inom en rad olika områden. Min förhoppning 
är att med dagordningsteorins verktyg studera hur dagordningsmakten kommer till uttryck 
under en kris som berör ett politiskt känsligt område som präglas av av både humanitära 
aspekter och resursfrågor.  
 
 
3. Teori  
Denna del av uppsatsen har till syfte att överskådligt presentera dagordningsteorin med fokus 
på de delar som är relevanta för uppsatsens syfte.  
Denna del är till för att ge oss ett teoretiskt verktyg med vilket vi kan öka vår förståelse och 
reflektera kring på vilket vis massmedia inverkar på opinionen. Det är samtidigt en teori som 
möjliggör att vi kan studera en eventuell förändring i nyhetsrapporteringen rent kvantitativt.  
 
Den tidigare forskning som format dagordningsteorin tydliggör vilka faktorer som inverkar 
på massmedias förmåga att överföra politiska prioriteringar till opinionen och ger oss på så 
vis vägledning i valet av metod i analysen av Dagens Nyheters nyhetsdiskurs rörande 
flyktingkrisen år 2015.  
  
 
3.1 Dagordningsteorin 
 
Redan 1922 lade samhällsforskaren och journalisten Walter Lippmann grunden för 
dagordningsteorin även om han inte använde dess nuvarande term vid den tiden.  
 
Walter Lippmann är kanske mest känd för att ha varit en av de första att i 
samhällsvetenskapen introducera begreppet Cold War,  kallt krig. Som politisk kommentator 
och journalist fördjupade han sig i medias politiska inverkan på den folkliga opinionen. År 
1922 publicerade han sitt verk Public Opinion , vilket senare kom att betraktas som en 
klassiker och öppnade upp ett nytt forskningsområde i samhällsvetenskapen.  
 
Den tes Lippmanns presenterade om medias inflytande grundade sig på uppfattningen om att 
människan är inkapabel att skaffa sig full kännedom om världen, att den är alldeles för 
komplex och stor för att vi ska kunna uppfatta dess helhet och förstå den. Därför menade 
Lippmann att alla människor har i grunden olika verklighetsuppfattningar och syn på världen 
och vi skapar våra egna bilder av verkligheten till stor del genom medier. (Lippman,1922) 
 

6 



I sin betraktelse om kopplingen mellan medias rapportering och opinionens 
verklighetsuppfattning refererade inte Lippmann till uttrycket agenda setting, 
dagordningsmakt , utan begreppet på teorin som vi känner till den idag kom först senare att år 
1972 presenteras av två andra forskare. 
 
År 1963, däremellan studerade även samhällsforskaren Bernard Cohen massmedias 
inflytande på väljarna. Den observation som Cohen presenterade i en av sina texter var att 
massmedia "may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is 
stunningly successful in telling its readers what to think about. The world will look different 
to different people depending on the map that is drawn for them by writers, editors, and 
publishers of the paper they read ."  (Cohen, B, 1963).  
Den text Cohen publicerade var bara en försmak av den forskning som skulle komma. 
 
Begreppet dagordningsteorin  introducerades i artikeln”The Agenda-Setting Function of Mass 
Media” 1972 i Public Opinion Quarterly, av två professorer inom journalistik, Donald Shawi 
och Maxwell McCombs vid, vid Univerity of North Carolina, Chappel Hill.  Det var först då 
som teorin fick sin utförliga form och formaliserades.  
 
De inledande orden och essensen av artikeln är som följer: 
“In choosing and displaying news, editors, newsroom staff, and broadcasters play an 

important part in shaping political reality. Readers learn not only about a given issue, but 

also how much importance to attach to that issue from the amount of information in a news 

story and its position. In reflecting what candidates are saying during a campaign, the mass 

media may well determine the important issues—that is, the media may set the “agenda”of 

the campaign.”  (McCombs & Shaw, 1972) 

Shawi och McCombs studerade ett stort antal medborgares politiska prioriteringar, 
dagordningar, i North Carolina i valet 1968 mellan B.Johnson och Richard Nixon och kunde 
finna evidens för att dessa tydligt korrelerade med de politiska frågor som fått utrymme i 
massmedia. Man kunde så påvisa att massmedia tydligt överförde politiska prioriteringar, en 
politiska agenda, till opinionen. (McCombs & Shaw, 1972).  
 
 
3.2.1 Dagordningsmaktens orsak och verkan  
 
För att övergripande förstå den tankemodell som ligger bakom teorin om dagordningsmakten 
och vikten av teorin så presenteras här Figur 1 som illustrerar dagordningsmaktens process. 
Den visar hur folkopinonen, media och politiker påverkas och inverkar på varandras 
dagordningar. (Rogers & Dearings, 1988) 
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Figur 4: Three Main Components of the Agenda-Setting Process: The Media Agenda, Public 
Agenda and Policy Agenda. (Rogers & Dearing, 1988) 
 
Vad som våra medier väljer att publicera både initierar och kommer av vad läsarna prioriterar 
för nyheter. Men medias dagordning kan även indirekt påverkas av och påverka politikernas 
prioriteringar av samhällsfrågor.  
Vilka nyheter som media väljer att publicera beror även självklart på den omvärldsbevakning 
som den har att tillgå. För de händelser som ligger långt bort från människors vardag har 
media ett större ansvar att rapportera sanningsenligt och granskande om dessa händelser. 

 

 

3.2 “ Second-level agenda setting”   - Dagordningsteorins andra nivå  

Från att dagordningsteorin ursprungligen berörde massmedias förmåga att överföra politiska 
prioriteringar till folket kom teorin med tiden att omfatta ytterligare en nivå. Den andra nivån 
av dagordningsteorin fokuserar på hur massmedia även styr hur vi uppfattar politiska frågor 
genom hur de figureras och de attribut som tillskrivs vilket vi sedan associerar till den 
politiska frågan.  

Enligt teorin har massmedia alltså inte enbart förmågan att styra vad vi har åsikter om utan 
även hur vi tänker om dess politiska frågor. Dagordningsmakten över attribut sammanförde 
ett annat samtida begrepp, gestaltningsmakt,  kanske mer känt i sin engelska term framing 
med dagordningsteorin.  (McCombs & Shaw, 1972).  

Exempel på olika begrepp och teorier som har införlivats i dagordningsteorins andra nivå är; 
statusfördelning, stereotypisering, imageutveckling och gatekeeping. Här redogörsp för några 
centrala begrepp som ofta förekommer inom Second-level agenda setting  och är av relevans 
för denna uppsats syfte.  
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3.2.1 Framing -  Inramning 

 

“Framing” , syftar hur media ramar in  eller gestaltar  till exempel en viss politisk fråga.  
När man studerar medias gestaltning av ett visst politiskt ämne handlar det mycket om vad 
som inkluderas och vad som inte inkluderas. Som Walter Lippmann konstaterade är världen 
allt för komplex och stor för att individen kan förstå eller uppfatta den i dess helhet 
(Lippman, 1922).  

Så ter sig världen till stor del även för vår massmedia. Vi kan inte och bör inte betrakta en 
tidning som Dagens Nyheter eller någon massmedia som en fullkomlig länk mellan 
verkligheten och individen. Även tidningens journalister kan inte uppfatta alla aspekter som 
berör ett visst objekt. Omedvetet och medvetet sållar Dagens Nyheter, liksom alla andra 
nyhetskällor, vad som ska inkluderas i gestaltningen av objektet.  

Uppsatsen kommer att studera hur Dagens Nyheters inramning av flyktingpolitiken och 
flyktingkrisen sett ut under den valda perioden, vilka attribut som dominerat i gestaltningen.  

På den andra nivån av dagordningsteorin finner vi många likheter med gestaltningsteorin 
(framing theory). Trots invändningar från vissa forskare har bland annat McCombs menat att 
gestaltningsteorin bör ses som en del av dagordningsteorins andra nivå. 
 
3.2.2 Priming  
Priming  är ofta ett förekommande ämne när man talar om dagordningsteorins andra nivå. 
Den är tätt sammankopplad till accessibility axiom  som kommer beskrivas mer utförligt 
senare i detta kapitel. När man talar om priming  i massmedias effekt på opinionen handlar det 
som vi tidigare var inne på, om att den information vi får via massmedia skapar associationer 
till ett visst objekt (politiskt ämne). Människan har en tydlig tendens att sammankoppla vissa 
objekt med vissa attribut som ofta förekommit i samband med objektet.  

Utan att fördjupa oss alltför mycket i psykologiska faktorer har det att göra med vår hjärnas 
funktion att lagra information. Desto oftare och närmare i tiden vi exponerats för att ett visst 
objekt i samband med ett visst attribut i media desto troligare är det att vi kommer ta detta 
attribut med i beräkningen när vi resonerar kring det objektet (McCombs & Shaw 1972).  

 

3.2.3 Inverkande faktorer på medias dagordningsmakt 

Jesper Strömbäck är en svensk forskare som skrivit mycket om massmedias roll i samhället. I 
sin bok “Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation ” (2014) 
lyfter Strömbäck fram olika avgörande faktorer som inverkar på hur väl en nyhetsmedia 
förmår att föra över prioriteringarna till mediekonsumenterna.  

Strömbäck konstaterar att en medias dagordningsmakt beror på dess trovärdighet och tyngd i 
samhället. De medier som har hög trovärdighet får ett större inflytande på opinionen. 
(Strömbäck, 2014) 

I en undersökning som Ipsos genomförde i mars 2016  konstaterades att Dagens Nyheter har 
ett relativt högt förtroende bland mediekonsumenter. Av de medier som ingick i 
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undersökningen rankades Dagens Nyheter som den mest pålitliga median efter Public 
Service, SR och SVT.  50 procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de hade ett 
stort förtroende för Dagens Nyheter.  

Dagens Nyheter hade därmed ett högre förtroende bland de tillfrågade än t.ex. Aftonbladet 
där 21 procent uppgav att de hade ett stort förtroende för kvällstidningen. (Ipsos, 2016) 

Det som bör noteras är att Ipsos undersökning är gjord på uppdrag av Dagens Nyheter, vilket 
gör att man kanske bör betrakta siffrorna med en viss beaktan. Resultatet går dock i linje med 
den undersökning som TNS-Sifo gjorde på beställning av Mediabarometern där förtroendet 
för Dagens Nyheter mättes till 47 procent i mars 2016. (TNS-Sifo, 2016) 

 

3.3 Psykologiska processer -  Axiom 

Vi bör kort nämna den del av dagordningsteorin som berör de psykologiska aspekter och 
mekanismer som John Zaller (1992) skrev om i sin bok The Nature and Origins of Mass 
Opinion , publicerad 1992.   Den här delen av dagordningsteorin kommer främst att kort 
beröras i diskussionsdelen av uppsatsen. 

Zaller presenterade en modell vid namn RAS (Recieve, Accept och Sampel). Modellen 
grundar sig på fyra axiom som inverkar på hur mottagliga individer är för eventuell politisk 
information.  

Att de benämns som axioma grundar sig i att de anses vara vedertagen fakta, de kan kanske 
verka något simplistiska och överflödiga men vi bör ändå redogöra för dem:  

1. Reception Axiom  - ju mer en individ engagerar sig i ett politiskt ämne ju större är 
sannolikheten att denne exponeras och är mer mottaglig för detta politiska ämne.  

2. Resistance Axiom  - Människan tenderar att vara mindre mottaglig för den information 
som strider mot deras tidigare åsikter, eftersom denne till naturen vill vara konsekvent 
och därför föredrar denne information som redan går i linje med de åsikter och bild av 
verkligheten som den skaffat sig.  

3. Accessibility Axiom -  Människan har lättare att dra sig till minnes det som ligger nära i 
tiden. Det innebär att vi tenderar att lättare associera och drar slutsatser från den 
information som presenterats den senaste månden än ett år tillbaka om inte 
informationen har repeterats.  

4. Response Axiom -  Givet Accessibility Axiom  tenderar individer att basera sina svar i 
undersökningar utifrån den information som de senast exponerats  för istället för att 
överväga information som ligger längre bak i tiden.  (Zaller, John R. 1992)  

 
 

4. Metod 
 
Syftet med detta avsnitt är att presentera valet av metod, material, val av nyhetskälla, tidpunkt 
och avgränsning som ligger till grund för analysen.  

10 



Dessa metodval som jag redogör för öppnar upp för en kortare diskussion i slutet av 
metodkapitlet  rörande studiens validitet, generaliserbarhet och reabilitet. Vidare följer en 
opreationalisering av vissa centrala begrepp. 
 
4.1 Val av metod  
 
Metoden för uppsatsen kommer huvudsakligen att vara kvantitativ. I följande stycken 
presenteras studiens metod och tillvägagångssätt i analysen två olika delar.  
 
 
För att besvara uppsatsens frågeställning kommer studien söka studera följande punkter; 
 

1. Inledningsvis söker vi svar på frågan om Dagens Nyheters kvantiteten av 
nyhetsrapportering flyktingfrågan korrelerar, återspeglar den svenska opinionens 
prioritering av flyktingfrågan på den politiska dagordningen över en längre tid. Detta 
för att finna svar på om media tycks ha en dagordningsmakt rörande flyktingpolitiken.  

2. Med hjälp av dagordningsteorins verktyg genomför vi sedan en kvantitativ analys, där 
vi söker svar på hur flyktingfrågan framställts i Dagens Nyheter under perioden 
september 2015 - januari 2016.  

3. Slutningen studerar vi om den svenska opinionens åsikt i frågan “Bör sverige ta emot 
fler eller färre flyktingar? ” tycks korrelera, återspegla massmedias tillskrivning av 
olika attribut/teman under månaderna september 2015, oktober 2015 samt december 
2015? 

 
 
4.1.2 Analys Del 1 
I den första delen av analysen, har vi inledningsvis för syfte att studera punkt 1, ovan nämnt. 
För få klarhet i hur ofta Dagens Nyheter har rapporterat om ämnet flyktingar över en längre 
tid, samt jämföra förändringarna i nyhetsmängden 2015 med tidigare år och kontrollera om 
frekvensen av nyhetsartiklar i ämnet förändras.  
Vi söker i den här delen av analysen svar på frågan om Dagens Nyheters frekvensen av 
nyheter rörande flyktingfrågan tycks korrelerar, återspegla proportionellt det faktiska antalet 
asylsökande som söker sig till Sverige under tidigare år.  
Vi studerar även om den svenska opinionens prioritering av flyktingfrågan på den politiska 
dagordningen över en längre tid tycks återspegla de följande två faktorerna.  
 
Denna del kommer baseras på statistik rörande asylinvadringen taget från Migrationsverket 
för tidigare år, statistik rörande opinionens dagordning från SOM- undersökningarna samt 
Ipsos och slutligen data för flyktingpolitikens mediala utrymme i Dagens Nyheter från 
DN.arkiv. Data från dessa fyra olika källor kommer att studeras och jämföras. 
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Vi använda det teoretiska verktyget föra att studerar om det är troligt att Dagens Nyheters har 
förmågan att överföra politiska prioriteringar till folket inom flyktingpolitiken. 
 
 För att kunna öka studiens generaliserbarhet något från Dagens Nyheter till svensk 
massmedia så kommer även statistik rörande Aftonbladets nyhetsrapportering inkluderas i 
denna del av analysen. 
 
 
4.1.3 Analys Del 2:  
Analysdel 2 ämnar att utifrån dagordningsteorins olika delar studera punkt 2 (ovan nämt) hur 
frekvent olika kategorier av attribut(ord) förekommit i Dagens Nyheters under flyktingkrisens 
olika skeenden, perioden sept 15 - jan 16 och där med studera ifall det skett även skett en 
förändring i vad för ämnen som Dagens Nyheter tillskriver flyktingfrågan under krisens olika 
skeenden.  
 
Vi delar in och studerar olika attribut(ord) om tre kategorier, ord som berör humanitära 
aspekter, ord som berör resursaspekter och ord som berör säkerhetspolitiska aspekter. Vi 
analyserar frekvensen av hur ofta olika ord/attribut av dessa kategorier omnämns i samband 
med flyktingfrågan.  
 
Del två i analysen som berör dagordningsteorins andra nivå har en kvantitativ metod.  
För att skapa en tydlighet och ge olika ord/attribut sitt sammanhang så kommer det att 
presenteras en tidslinje för olika händelser som varit av varit avgörande för medias 
rapportering rörande flyktingpolitiken under och innan den studerade perioden.  
 
Siffrorna för hur ofta attributen (orden) förekommer i Dagens Nyheter presenteras i tabeller, 
där man kan se för varje månad mellan september 2015 - januari 2016 hur ofta attributet 
förekommit med objektet. 
Frekvensen för attributet/ordet kostnad  redovisas till exempel under huvudaspekten resurser.  
 
Eftersom dagordningsteorins andra nivå fokuserar främst på medias förmåga att inverkan på 
våra associationer till vad för teman vi kopplar till objektet så har inte uppsatsen för syfte att 
kvalitativt studera vad attributen har för innebörd i de enskilda artiklarna utan enbart studera 
hur frekvent olika teman förekommer tillsammans med objektet där av den kvantitativa 
metoden att räkna  ord. 
 
Tabellerna från analysdel 2 sammanställs till diagram, detta för att åskådliggöra resultatet 
tydligare. 
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4.1.4 Analys Del 3 
Förutom att vi studerar olika attributs frekvens har vi även möjlighet att studera om den 
svenska opinionens åsikt i frågan “Bör sverige ta emot fler eller färre flyktingar? ” återspeglar 
massmedias tillskrivning av olika attribut/teman under månaderna september 2015, oktober 
2015 samt december 2015. 
 
Vi förutsätter då att dessa tre teman/kategorier åberopar olika saker hos läsarna: 
 
Resurser är en huvudkategori som berör ämnen som ekonomi, budget, vinster, kostnader, 
arbetsmarknad etc.  Attribut som berör resurser strider mycket emot de humanitära aspekterna 
som åberorar vår skyldighet  att hjälpa flyktingar medan ämnen som berör resurser syftar det 
vad som kan vinnas eller förloras,  vad som kostar eller inte kostar.  Kategorin resurser 
markerar en mycket mer pragmatisk inställning till flyktingkrisen och frågan på om vi ska ta 
emot fler eller färre flyktingar än humanitära aspekter.  
 
Min hypotes är att de humanitära aspekterna åberopar och återspeglar en välvilja gentemot att 
ta emot och hjälpa människor, medan aspekter rörande resurser problematiserar frågan och 
korrelerar i större utsträckning en mer negativ inställning i frågan om vi ska ta emot fler 
flyktingar i sverige.  
Aspekter/ord som berör säkerhet åberopar ett ställningstagande om försiktighet. 
 
Min teori är att om medias tillskrivning av olika attribut återspeglar opionsläget i frågan “Bör 
sverige ta emot fler eller färre flyktingar? ” bör frekvensen för attribut som berör Humanitära 
aspekter återspegla andelen som vill ta emot fler flyktingar samt att frekvensen för attribut 
som berör Resursaspekter kommer återspegla den andelen som ställer sig negativt till att ta 
emot flyktingar under månaderna september 2015, oktober 2015 samt december 2015. 
 
Det är mycket viktigt att påpeka att vi i vårt begränsade utrymme, inte kan och inte heller 
strävar efter att i denna studie bevisa orsak och verkan. Vi kan endast studera om dessa 
kategorier korrelerar eller inte med opinionen i flyktingfrågan under den berörda perioden.  
Om så skulle vara att de korrelerar så finns det insitament för framtida studier att utforska hur 
vida opinionens åsikt är ett resultat av medias gestaltning av flyktingfrågan eller om t.ex. 
media innehåll beror av opinionens åsiktsskiftningar. Att säga vad som beror av vad i en 
sådan här fråga kräver stora resurser och kanske är det inte ens möjligt att räkna ut vad som 
egentligen är orsak och verkan.  
 
4.2 Val av nyhetskälla 
 
Dagens Nyheter är oberoende liberal. Eftersom tidningen inte har ett politisk särintresse som 
styrs av en intresseorganisation eller politiskt parti så anser jag inte att den avviker märkvärt i 
sitt nyhetsutbud från övrig kvällspress och dagspress i Sverige.  
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Dagens Nyheter politiska färg är någonstans mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet som 
är två andra stora rikstäckande nyhetskällor i Sverige vilket ökar möjligheten att generalisera 
slutsatserna av analysen i uppsatsen.  
 
Fördelarna med att välja en större dagstidning är många. Dagens Nyheters papperstidning 
läses uppskattningsvis av 793 100 personer mellan 15 och 79 år,  samt har DN cirka 1,5 
miljoner unika webbläsare varje vecka.  (DN, 2016).  
 
Valet av en tidning som inte har för huvudsyfte att verka som lokaltidning var självklart. DN 
har som många andra tidningar ett generellt större fokus på Stockholmsområdet jämfört med 
andra delar av Sverige och de ger även ut en del som berör det lokala utbudet av kulturliv, 
resturangliv och bostad. Trots detta anser jag att man kan man anse att Dagens Nyheter i 
första hand är så gott som rikstäckande i nyhetsrapporteringen. Det antagandet har varit en 
nödvändighet för analysen då vi vill öka studiens generaliserbarhet geografiskt. Dagens 
Nyheter har rapporterat om olika kommuners flyktingmottagande under perioden sept 2015- 
jan 2016 även om det självklart inte har varit lika koncentrerat som de enskilda kommunernas 
lokalpress.  
 
Dagens Nyheter har som tidigare nämnt i stycket 3.2.3 Inverkande faktorer på medias 
dagordningsmak t ett relativt högt förtroende bland svenska stora dagstidningar enligt olika 
mätningar. Detta borde innebära att DN även har en större förmåga att inverka på opinionen 
vilket gör den extra intressant att studera.  
 
Alla nyhetsmedier, press, TV och radio i Sverige skyddas av tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. Många nyhetskällor har en tydlig pressetisk hållning som de går 
efter.  
Så här skriver Dagens Nyheter själva om sin pressetik.  

“DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. 
Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och 
trovärdighet.”(Dagens Nyheter, 2016-10-19) 

 

4.3 Avgränsning 
 
Som tidigare klargjort finns det inget som i dagordningsteorins första och andra nivå som 
pekar på att media har förmågan att styra folks åsikter i en viss fråga mer än att de har makten 
att inverka på opinionens politiska dagordning och möjligheten att påverka vilka attribut och 
teman opinionen tillskriver en viss politisk fråga.  
Syftet med den här kvantitativa studien är inte  att söka reda på om massmedias rapportering 
har påverkat  opinionens åsikt i frågan för eller emot svensk flyktingpolitik. En sådan frågan 
skulle vara alldeles för komplicerad att svara på, och dess omfattning sträcker sig långt 
bortom en c-uppsats tids- och resursramar. Nej den här uppsatsen syftar snarare till att bringa 
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klarhet i hur och om opinionens åsikt i frågan “Bör sverige ta emot fler flyktingar?” 
korrelerar  med medias diskurs i gestaltningen av flyktingpolitiken med dess olika attribut, 
samt hur opinionens politiska dagordning korrelerar  med massmedias rapportering i 
flyktingfrågan.  
 
Uppsatsen är i första hand av en beskrivande karraktär och i andra hand en kvantitativ 
diskursanalys.  
 
Med dagordningsteorin som teoretiskt verktyg är vi vidare endast intresserade av vad för 
attribut som tillskrivs flyktingfrågan, vi är alltså inte intresserade av om en viss artikel hävdar 
att flyktingströmmen är bra eller dålig för ekonomin, utan enbart att ekonomin som attribut 
tillskrivs flyktingfrågan i media.  
 
För att urskilja en eventuell diskurs, förändring, krävs att studien omfattar ett visst tidsspann. 
Under perioden september 2015 - januari 2016 sker många förändringar inom 
flyktingpolitiken vilket självklart kommer att prägla flyktingfrågans kontext i media. Därför 
är det viktigt att inte välja en alltför kort tidsperiod så att analysen kan omfatta dessa 
skiftningar i gestaltningen av fylktingpolitisken.  
 
På grund av omfattningen av artiklar och den relativt långa perioden som uppsatsen avser att 
studera så används en mer kvantitativ metod där vi inte går in i enskilda artiklar om det inte 
finns någon med extra utmärkande drag som tydliggör hur nya teman tar sig in i medias 
gestaltning av flyktingfrågan. Att välja en längre tidsperiod hade även gjort uppsatsen allt för 
ytlig.  
 
Vissa delar av dagordningsteorin kommer inte att på djupet att diskuteras eller beaktas på 
grund av ett begränsat utrymme. En sådan del av dagordningteorin är den som berör de fyra 
axionomerna, av dessa kommer vi inte att på djupet diskutera Resistance Axiom  och 
Accessibility Axiom  som berör de psykologiska effekterna för hur mottaglig individen är för 
olika nyheter. Valet beror på att detta lätt skulle leda oss in på sidospår som drar oss mer mot 
den kognitiva psykologin och beteendevetenskapen.  
 
 
4.4 Statistiska källor  - Material 
 
Uppsatsen analys utgår till stor del från en mängd olika statistik rörande opinion inom 
migrationspolitiken. Källor vars statistik som huvudsakligen förekommer som analysens 
underlag är; 
* SOM- undersökningarna, genomförda och sammanställda av Göteborgs universitet  
* Novus samlade väljarbarometer för perioden jan 2015 - 2016 
Migrationsverkets statistik rörande antal asylsökande år 1987-2015, pressutlåtande samt 
verksamhet- och utgiftsprognoser jan 2015 - jan 2016.  
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Iposos/DN statistiska undersökningar rörande opinionen inom flyktingpolitiken 
DN och Aftonbladets mediaarkiv 
 
4.5 Opereationalisering  
 
“Flyktingfrågan i Sverige ” 
Vi definierar flyktingfrågan  som alla ämnen som berör diskussionen om flyktingar i svensk 
press. Det kan vara flyktingar som eller som är på väg att söka sig till Sverige eller annat 
land. Alla artiklar som innehåller sökordet flyktingar/asylsökande   i Dagens Nyheters 
nyhetsarkiv kommer att tillskrivas flyktingfrågan. Genom att lägga till olika ord i samband 
med sökning av ordet “flyktingar” kan vi se vilka ämnen/attribut som tas upp i samband med 
huvudämnet. Hur media skriver om “flyktingfrågan” anser vara det samma som hur de 
skriver om flyktingpolitik eller migrationspolitik men kanske i en något vidare bemärkelse. 
Det behöver inte handla om en politik i det berörda ämnet även om de så oftast är. Det är för 
inget att man säger att “allt är politik”.  
 
4.5.1  Migrationspolitik och Flyktingpolitik 
Uppsatsen ämnar att studera att gestaltningen och  
“Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för 
återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även 
samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om 
svenskt medborgarskap.” (Migrationsverket) 
 
Liksom många andra politiska områden innefattar migrationspolitiken en rad olika politiska 
aspekter. De aspekter som präglat politik rörande invandring har i de senaste partivalen berört 
ämnen så som kostnader, bostadssituationen, utbildning, integration och arbetsmarknad. Man 
bör därför beakta att politik rörande migration är komplex pågrund av alla dessa aspekter och 
det politiska ämnet kan vara svårt att avgränsa. Flyktingpolitiken som kan ses som en del av 
invandringspolitiken den och har i större utsträckning präglats av humanitära aspekter om 
flyktingars grundläggande rättigheter att söka en fristad från krig, oro och förföljelse. 
 
4.5.2 Definition av en kris 
När man talar om kriser brukar man vanligtvis identifiera dess trigger, alltså vad det är som 
har utlöst krisen det kan röra sig om ett krig, en terrorattack, en naturkatastrof, epidemi eller 
till exempel ekonomiska kris.  
En kris präglas ofta av dess förutsägbarhet och det råder oftast en tidspress under vilken 
snabba beslut måste tas för att hantera krisen.  
För att en händelse ska deffineras som en kris krävs det att den utgör ett hot mot ett centralt 
värde eller intresse. Samt att det ska råda en viss osäkerhet om utkomsten.  
 
Val av sökord/attribut 
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Se analysdelen. 
 
4.6 Generaliserbarhet, Reabilitet och Validitet  
 
4.6.1 Generaliserbarhet  
Metodens generaliserbarhet kan diskuteras. Stora dagstidningar som Dagens Nyheter, 
Aftonbladet, Svenska Dagbladets huvudsakliga uppgift är att hålla dess läsare upplysta om 
vad som händer i samhället, deras nyhetsinnehåll tenderar att omfatta samma ämnen då de 
har för avsikt att vara rikstäckande. Dagens Nyheter fokuserar dock något mer på Stockholms 
området.  
Genom att jag under författande har exponerat mig för det nyhetsutbud som Dagens Nyheter 
presenterat är det svårt att objektivt kunna bedömma hur medias framställning av 
flyktingpolitiken sett ut generellt. För att avgör exakt till vilken utsträckning Dagens 
Nyheters getaltning och prioritering av flyktingfrågan representerar andra stora massmediers 
behövs mer studier.  
 
4.6.2 Reabiliteten 
Metodens reabilitet är i min bedömning god. Eftersom metodvalet till stor del är kvantitativt 
och frekvensen för teman mäts i hur ofta ett tema förekommer i artiklar inte kan påverkas av 
några andra faktorer än hurvida Dagens Nyheter och statistiska byrårer som Ipsosm inte 
reviderar en del av det publicerade materialet.  
Något som bör noteras är att sedan uppsatsen började skrivas har DN ändrat sitt arkiv vilket 
gör att vissa figurer som kommer presenteras angående ämnens frekvens inte längre finns att 
tillgå på deras hemsida.  
 

Den data som presenteras och behandlas i uppsatsen över antal artiklar som berör ett visst 
ämnes baseras på Dagens Nyheter sökbas över publicerade artiklar online, det kan skilja sig 
från det tryckta matierialet.  

När jag påbörjade analys arbetet såbestämde mig för att använda DNs egna sökdatabas 
framför andra sökbaser. Det finns andra datasöksbaser som är mer användarvänliga som listar 
månadsvis antal ariklar som berör ett visst ämne i DN, men dessa avviker ofta från DNs egna 
datasöksbas på grund av att de inte alltid omfattar allt DNs matierial som publicerats online 
vilket har gjort att jag valt att hålla mig till DNs egna sökdatabas för att minimera antal led 
bort från DNs egna sida och få ett så realt resultat som möjligt. Sökresultaten samlades in i 
maj 2016, sedan dess har DN uppdaterat sin sökdatabas, vilket gör att när du söker ett ord så 
får du upp artiklar med alla former av ordet, så var det inte när jag arbetade med analysen i 
maj 2016.  

Så länge inte artiklar revideras eller att jag räknar fel bör alltså inte analysen lida av metoden.  
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4.6.3 Validiteten  
I analysens andra del har metodvalet gjorts kvantitativt av praktiska skäl rörande 
begränsningen av tid, men den har också valts av den anledningen att fullt ut försöka studera 
hur väl gestaltningen med teman överensstämt med verkligheten genom att studera den på de 
enkla metoder som ligger till grund för dagordningsteorin. Dagordningsteorin har fått en stor 
tyngd inom den statsvetenskapliga och beteendevetenskapliga forskningen vilket jag upplever 
motiverar metodvalet som rätt instrument att välja.  
Analysinstrumentet i den andra delen av anlysen mäter i hur många artiklar som ett visst 
teman förekommer objektet “flykting ” om det inte är ett tema som vi vet endast förekommer i 
ämnet “flykting”, då kan man ta med dess frekvens i artiklar utan att ta hänsyn till om ordet 
“flykting” förekommer eller ej i artikeln. Att jag valt att ordet “flykting” och inte 
“flyktingpoltik”  som är det egentliga objektet för studien har att göra med att man i media 
ofta diskuterar politiska återgärder som berör “flyktingar” eller “asylsökande” än själva 
“flyktingpolitiken” . Som operationaliseringen visar på utgörs flyktingpolitiken i huvudsak av 
de politiska aspekter som berör gruppen flyktingar.  
 
 
5.0 Bakgrund - Flyktingkrisen 
 
För att bringa klarhet och skaffa oss perspektiv till den tid i svenska flyktingpolitik som 
media skildrar under perioden september 2015- januari 2016 bör vi mycket kortfattat 
presentera de föreliggande händelserna för “flyktingkrisen”  i Sverige.  
 
5.1   Presentation av flyktingkrisens trigger.  
Den 17onde december 2010 satte en ung arbetslös akademiker vid namn Muhammed 
Bouazizi eld på sig själv i protest mot orättvisan i landet. Det var en eld som slog gnistan till 
en revolution som vi idag benämner Arabiska våren .  
Under ett mycket snabbt händelseförlopp spred sig en protestvåg mot flera regimer i 
Nordafrika och Mellanöstern, människor stod upp och krävde av sina ledare demokratiska 
rättigheter.  
Protesterna kom även att spridas till Syrien under år 2011. Syrianernas tidigare 
förhoppningarna om att den unge presidenten Bashar Assad, vars familj regerat i 40 år, skulle 
demokratisera landet var sedan länge borta, Assad hade blivit känd för sin brutalitet mot 
regimmotståndare och det syriska folket krävde en demokratisering.  
Under 2011 började olika beväpnade rebellgrupper agera i Syrien, en av dem var den Fria 
syriska armén som bildats av desertörer från den syriska armén. Vapen och pengar 
strömmade in i Syrien och konflikterna trappades upp. EU och USA riktade stark kritik mot 
president Assad för hans militära metoder mot folket och införde ett vapenembargo mot 
Syrien. Assad hade dock fortsatt starkt stöd hos flera andra arabstater och Ryssland försåg 
och förser än regimen med vapen, vilket slutligen gjorde att EU lyfte sitt vapenembargo.  
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I grannländerna blev den syriska konflikten påtaglig och i Libanon stred shiamuslimer för 
Assad och sunnimuslimer för rebellgrupperna. Sunniislamska Saudiarabien försåg 
oppositionella som stred mot Assad med vapen och pengar. Maktbalansen berodde mycket på 
hur de internationella intressena såg ut och maktbalansen skiftade ett flertalet gånger mellan 
rebellgrupper och Assadregimen.  
 
Inbördeskriget ändrade karaktär under åren. Från att år 2011 när det syriska folket 
protesterade mot regimen för demokratisering så kom med tiden andra aspekter att prägla 
oroligheterna, så som religiösa tillhörigheter där islamska grupper ställs emot varandra. 
Religiösa minoriteter som kristna och alawiter tvingades på flykt av olika rebellgrupper.  
 
Det mediala intresset i Sverige för den arabiska vårens efterföljder dalade efter något år och 
under den här perioden skrevs det relativt lite om konflikterna i Syrien, men rapporteringen 
om hur många som är på flykt uppdaterades löpande via FNs flyktingorgan UNHCR.  
Den 16 december 2011 precis innan oroligheterna bryter ut i Syrien registreras att 8000 
syrianer befann sig på flykt, ett år senare den 16onde december år 2012 har antalet uppgått 
till 452 826 registrerade flyktingar, under 2013 skedde en kraftig ökning och den 16onde 
december år 2013 är 2,299 705 personer på flykt.  
16onde december 2014 – 3,211 480 och den 17onde december 2015 4,390 439. 
(UNHCR,2015) 
 
Snart är mer än hälften av Syriens befolkning på flykt och många börjar söka en fristad i 
Europa. Främst Tyskland och Sverige.  
 
 
5.2 Antalet asylsökande i Sverige 
 
Under år 2015 inkom totalt 162 877 asylärenden till Migrationsverket, vilket var en 
fördubbling från föregående år då det totalt inkom 81 301 asylärenden och trefaldigt så 
många som år 2013 då det inkom 54 259 asylärenden.  
 
Figuren nedan visar antalet asylsökande i Sverige från 1984 till 2015. 
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Figur 1.Antalet asylsökande i Sverige från 1984 till 2015 (Källa: Migrationsverket) . 
 
 
5.3 Statistik rörande opinionen under perioden september 2015 - januari 2016 
 
Under hösten och vintern 2015 sker en rad förändringar inom den svenska flyktingpolitiken. 
Flyktingkrisen präglas av en rad olika skeenden som ger upphov till snabba kast i 
riksdagspartiernas flyktingpolitik samtidigt som den politiska opinionen rörande 
flyktingmottagandet och partistöd har svängt. Det här stycket har för avseende att ge läsaren 
en så god bild som möjligt över de skiftningar som sker i den svenska opinionen rörande 
flyktingpolitik och partisympati under krisen. 
 
5.3.1 Partistöd 
Lämpligtvis inleder vi med att bekanta oss med undersökningar som granskat partistödet. 
Vanligt är att olika opinionsundersökningar varierar något i resultat men oftast så de fångar 
upp ungefär samma skiftningar om antalet respondenter är nog stort.  
  
Vilket tidigt noterades i insamlingen av statistiskt material rörande väljarbarometrar var att 
om man jämförde enskilda väljarbarometrar så skilde sig ofta statistiken markant även om 
väljarstödets svängningarna för de enskilda partierna överensstämde något sånär.  Det finns 
alltså goda skäl att granska en enskild väljarbarometrar med försiktighet.  
 
För att minska risken för att uppsatsen tar fasta på missvisande undersökningar använder vi 
oss därför av TSN-Sifo som omfattar varje månad ca 1940 stycken respondenter. TNS- Sifos 
väljarbarometer genomförs varje månad, med undantag för juli månad. 
 
"Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag?" 
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Figur 2 Väljarbarometern, januari 2016  Källa: TNS-Sifo  
 
I januari 2016 ligger Socialdemokraterna på 23,2 procent, vilket då var det lägsta värde 
TNS-Sifo någonsin uppmätt för Socialdemokraterna.  

Krisen i flyktingfrågan och dess lösning verkar inte ha höjt stödet för regeringen. 
Flyktingfrågan har tagit utrymme av andra frågor som välfärdsfrågorna där 
Socialdemokraterna annars är starka.  

Socialdemokraterna förlorar stöd till Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
Soffan tar också emot en tydlig ström väljare. 

 I januari 2016 tycks politikens inriktning på flykting och integration ha gynnat Moderaterna 
men även att Decemberöverenskommelsen nu mer är skrotad.  (TNS-Sifo, 2016) 

Frågan många ställer sig i januari är dock om det är det är Moderaterna som lockar väljare 
eller om det är missnöjet med Socialdemokraterna som får de socialdemokratiska väljarna att 
vandra över till Moderaterna. 

 
5.3.2 “Anser du att Sverige ta emot fler eller färre flyktingar idag?”  
 
DN/Ipsos  har under år 2015 genomfört fyra mätningar rörande opinionen rörande 
flyktingpolitiken, undersökningarnas resultat publicerades i DN. Frågan som ställdes var 
“Anser du att Sverige ta emot fler eller färre flyktingar idag?”  
 
I februari 2015, långt innan flyktingströmmen kulminerar i Sverige, ansåg 36% av de 
tillfrågade i undersökningen att Sverige bör ta emot färre flyktingar, 41% ansåg att Sverige 
bör ta emot fler flyktingar och 23% ansåg att Sverige bör varken ta emot fler eller färre 
flyktingar. 
I september 2015, i flyktingkrisens första skede sker en vändning i opinionen. Då ansåg 
endast 30% av de tillfrågade i undersökningen att Sverige bör ta emot färre flyktingar. 
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Andelen som ansåg att Sverige bör ta emot fler flyktingar ökade till 44% och endast 26% 
ansåg att Sverige bör varken ta emot fler eller färre flyktingar. (DN/Ipsos, 2015) 
 

 
Figur 3: “Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?”  Källa: DN/Ipsos 2015 
 
I oktober 2015 svänger i opinionen igen. Då anser 42% av de tillfrågade i  
undersökningen att Sverige bör ta emot färre flyktingar, 26% ansåg att Sverige bör ta emot 
fler flyktingar och 32% ansåg att Sverige bör varken ta emot fler eller färre flyktingar. 
 
I den senaste undersökningen som genomfördes i december 2015 ansåg 55% av de tillfrågade 
i undersökningen att Sverige bör ta emot färre flyktingar, 19% ansåg att Sverige bör ta emot 
fler flyktingar och 23% ansåg att Sverige bör varken ta emot fler eller färre flyktingar.  
Ipsos undersökte även hur inställningen till flyktingmottagandet såg ut utifrån 
partitillhörighet.  
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Figur 4. Svar efter partisympati på frågan; Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre 
flyktingar?   Källa: DN/IPSOS, 2015 
 
Som man kan utläsa från figuren ovan anser är Sverigedemokraternas sympatisörer i samtliga 
fyra mätningar den mest negativt inställda gruppen till flyktingmottagandet. I december är det 
endast Vänsterpartiets och Miljöpartiets vars sympatisörer i majoritet anser att Sverige bör ta 
emot fler flyktingar. Samtliga partier hade flest positivt inställda till ett ökat 
flyktingmottagande i september.  
 
5.3 Väljarnas osäkerhet  
 
Att Sveriges flyktingpolitik har varit turbulent det senaste halvåret har gått få förbi. Under 
kriser tenderar beslut fattas fort under en pressad situation där det råder tidsbrist. Att det 
därför uppstår en förvirring och osäkerhet inför var partier står inom ett viss berört politiskt 
område är därför inte särskilt märkligt.  
 
Under den rådande mandatperiod som inleddes år 2014 har det rått en osäkerhet i svensk 
politik. Efter supervalåret 2014 som var nära att sluta i ett extraval förväntade sig nog många 
väljare en lugnare politisk period när Decemberöverenskomelsen väl var påskriven och satt i 
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verket. När hösten 2015 kom med flyktingkrisen var många oförberedda och politiska 
händelser fick det politiska landskapet att ändra geografi ytterligare.  
 
Under hösten år 2015 seglade flyktingpolitiken upp som den markant viktigaste frågan bland 
svenska väljare, hela 53% av väljarna ansåg att invandring och integration vara den viktigaste 
politiska frågan, samtidigt som det rådde en förvirring om vad partierna egentligen tyckte i 
frågan, vilket har visat sig i väljarbarometrarna. (SOM-institutet 2016)  
 
Novous har år 2014 och 2015 genomfört två stycken undersökningar där man bett de 
deltagande respondenterna att beskriva med tre ord vad de känt kring de politiska turerna 
sedan valet i september 2014.  De orden som nämnts mest frekvent i den senaste 
undersökningen år 2015 var är kaos 12%, rörigt 10% och oro 9%. 

 
Figur 5Beskriv med tre ord vad du känner kring de politiska turerna sedan valet i september 
2014.” (Källa: Novous 2016) 
 
Att väljarna upplever politiken svåröverskådlig under denna period kan även indikerar att 
massmedia inte varit framgångsrik i att åskådliggöra den partipolitiska diskursen . 
 
 

6. Analys  
Analysen är uppdelad i tre delar.  
Del 1: Medias dagordningsmakt i flyktingpolitiken,  
Del 2; Medias tillskrivning av attribut till flyktingfrågan  
samt Del 3:Opinionen i flyktingpolitiken och massmedias gestaltning av flyktingfrågan.  
 
Varje del är uppdelad i olika underkapitel och min förhoppning är att strukturen i Analysen är 
så pass tydlig att det underlättar för läsarna att följa med i analysen.  
En del av resultaten kommer att diskuteras löpande i uppsatsen. 
 
6.1 Analys del 1 - Medias dagordningsmakt i flyktingpolitiken 
 
Under hösten år 2015 seglade Integration och Invandring upp som den  
markant viktigaste frågan bland svenska väljare.  40 procent av de tillfrågade ansåg i en 
mätning som genomfördes av Ipsos/DN  i januari 2016 att invandring var den viktigaste 

24 



politiska frågan. Jämförelsevis är det en ökning med 20 procent sedan den senaste 
Ipsos-undersökningen som skedde i juni 2015, då 20 procent ansåg att integration och 
invandring var den viktigaste samhällsfrågan.  
Undersökningen i januari 2016 omfattade 1231 intervjuer. 
 
Bland de tillfrågade männen var det 43% som ansåg att frågan om Integration/Invandring 
vara den viktigaste på dagordningen, därefter prioriterad 17% av männen arbetsmarknaden 
som den viktigaste frågan. 37% av kvinnorna ansåg att frågan om Integration/Invandring var 
den viktigaste och därefter kom skola och utbildning med 23%. 
Oavsett vilken åldersgrupp eller partitillhörighet man studerade ansågs frågan om 
Integration/Invandring vara den viktigaste på dagordningen för grupperna med undantag för 
miljöpartister som ansåg miljöfrågan vara den viktigaste (se figur nedan). 
 

 
Figur 6 
 
Som går att utläsa av figuren ovan anser Sverigedemokraternas och Alliansens väljare att 
Integration/Invandring är den mest relevanta samhällsfrågan, därefter följer de rödgröna 
partiernas.  
 
I de nationella SOM-undersökningarna som genomförs av Göteborgs universitet så 
sammanställs årligen statistik rörande opinion, medier och samhälle. En av de frågor som 
studerats är vilka frågor eller samhällsproblem som svenskar tycker är viktigast idag.  
  
Figuren nedan är ett urklipp ur medborgarnas dagordning över viktiga samhällsproblem.  
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figuren visar hur många procent av de tillfrågade som anser att Integration/migration är det 
viktigaste samhällsproblemet.  
  

  

 
Figur 7: Medborgarnas dagordning över viktiga samhällsproblem 
Källa: SOM-institutet, Svenska Trender 2016.  
 
Som-undersökningarna från Göteborgs universitet visar att de politiska frågor som väljarna 
anser vara de viktigaste på dagordningen varierar över tid. En trend som har blivit allt 
tydligare är att en allt större del av befolkningen sedan år 2011 anser att frågor som berör 
invandringen är viktigast.  I den senaste SOM-undersökningen uppskattade man att 53% av 
befolkningen ansåg att integration/immigration var den viktigaste samhällsfrågan år 2015, det 
är den högsta noteringen sedan man startade undersökningen år 1987. Det kan jämföras med 
den näst högsta noteringen som var år 1993 då man uppskattade att 26% av befolkningen 
ansåg att denna samhällsfråga var den viktigaste på dagordningen. (SOM-institutet 2016) 
 
Kurvan i figuren nedanför presenterar figur 8  som en kurva över utvecklingen. 

.  
Figur 8: “Viktiga samhällsfrågor” (2015: 53%) Källa SOM-institutet, 2015 
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Både DN/Ipsos och SOM-institutets undersökningar pekar alltså på att år 2015 är det en 
ovanligt hög andel personer som anser att migration är den viktigaste samhällsfrågan. 
Eftersom Ipsos mätningen endast omfattade 1231 personer och Som-undersökningen 2016 
4829 personer bestämmer vi oss för att förlita oss på Som-undersökningens resultat i första 
hand.  
 
När man studerar kurvan för antalet asylsökande per år i Sverige finns det mycket som pekar 
på att ämnet integration/migration prioritering på den politiska dagordningen hos 
respondenterna är kopplat till denna faktor.  
O m vi jämför kurvan i figur 8 med kurvan för antalet asylsökande olika år i Sverige tycks 
kurvorna samvariera (se figur nedan). 
 
 
 

 
  Figur 9 
 
Vi ser att en av de toppar för kurvan om respondenternas prioritering migrationsfrågans  år 
1992 och 1993 sammanfaller med Bosnienkriget och den ökning asylsökande som kom till 
Sverige i samband med kriget. Även den stegring för ämnets relevans som inträffar vid 2011 
och den topp på ämnets relevans som vi ser idag på 40 procent (Ipsos, januari 2016), som inte 
innefattas i den grå kurvan sammanfaller med att antalet asylsökande kraftigt stiger 2015. 
   Vi kan utifrån detta statistiska material dra slutsatsen att migrationfrågans relevans för 
väljarna sannolikt ökar i samband med att antalet asylsökande i Sverige tilltar. Kurvorna 
korrelerar.  
 
För att intresset för frågan om invandringen hos svenskarna ska tillta när invandringen till 
Sverige ökar krävs dock att det finns en tillgång till information om mängden asylsökande. 
En informationskälla för väljarna är Migrationsverket som kontinuerligt redovisar antalet 
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inkomna asylärenden i Sverige. Troligtvis söker väljarna inte informationen hos 
Migrationsverket på egen hand utan den förmedlas genom medias rapportering. När 
invandringen är hög så tilltar generellt den mediala rapporteringen om detta.  
 
Dagens Nyheters arkiv kan en få fram en kurvar för hur frekvent ordet 
“asylsökande”,”flykting” ordet “flyktingpolitik”  är det senaste åren i Dagens Nyheter. 
Figuren nedan visar hur stor andel av tidningens publicerade materialet som innehåller de 
sökta orden.  
 
 
 
 
 
 
Figur Andel artiklar som innehåller ordet asylsökande.

 
 
 
Figur 10;  Procenttalet i kurvan visar hur andelen artiklar som ordet asylsökande 
förekommer i.  År 2016 förekommer ordet i 4% av alla artiklar. ( arikv.dn .se) 
 
Om vi zoomar in i figuren kan vi se att medierapporteringen rörande ämnet asylsökande  och 
för in markeringar för årtalen mellan 1990 och 2016 så ser vi andelen artiklar ämnet 
förekommer i ökar runt åren 1992, 2011 och för att sedan göra en snabb stegring runt 2015 
och 2016. Kurvan tycks alltså stödja teorin om att åtminstone den här nyhetskällans 
rapportering rörande migration tilltar när mängden asylsökande ökar i Sverige. 
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Trots att kurvan i figuren inte är så detaljrik på information ser man att den går i linje med de 
två andra kurvorna i figur 9.  
 
För vi samman de tre olika kurvorna för antalet asylsökande, andel artiklar rörande 
“flyktingar” i DN och procentandelen som anser att migration är den viktigaste 
samhällsfrågan.  Vi finner att kurvorna tycks samvariera. 

 
Figur 11 Beskrivning: Figuren åskådliggör de tre olika kurvorna för antalet asylsökande, 
andel artiklar rörande “flyktingar” i DN samt procentandelen som anser att migration är 
den viktigaste samhällsfrågan. 
 
 
6.1.1 Orsak och verkan 
Vi har inget större skäl att tro att Dagens Nyheter inte skulle vara representativ för övrig 
media i sin frekvens i rapporteringen om flyktingar under de här åren, vilket troligtvis gör det 
möjligt att generalisera resultatet något.  
 
För att kunna hävda att media har dagordningsmakt när det kommer till flyktingpolitiken 
krävs att det första villkoret är det är uppfyllt, att kurvorna korrelerar. Det första villkoret är 
alltså uppfyllt.  
  
Det kurvorna indikerar är att det råder en samvariation, men enbart en samvariation av folkets 
och medias dagordning bekräftar inte helt och hållet medias dagordningsmakt i 
migrationspolitiken. Det kan kanske tyckas motsäga teorin då massmedia anses vara 
opinionens/folkets fönster utåt, men för att kunna visa på att media har en dagordningsmakt 
för detta politiska område måste vi kunna påvisa att det skett i en kronologisk ordning, dvs att 
förändringarna i rapporteringens kvantitet föregick motsvarande förändringar i opinionens 
prioritering av flyktingpolitiken .  
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I Chappel Hill-studien som McCombs och Maxwell genomförde år 1972 jämförde man 
allmänhetens politiska dagordning i opinionsundersökningen med nyhetsinnehållet under de 
veckor som föregick  undersökningen samt under dagarna som undersökningen utfördes.  
 
Med den data vi har att tillgå i den här studien kan vi alltså inte bevisa att en ökad 
rapportering föregått ett ökat intresse av frågan, men kurvornas samvariation ger oss i alla fall 
skäl att tro att så skulle det kunna vara.  
 
Hade kurvorna inte alls samvarierat hade det varit omöjligt att anta att media har 
dagordningsmakt i flyktingfrågan, och därmed inte heller möjligt att genomföra denna studie. 
Resultatet är alltså glädjande för vår uppsats.  
 
6.2  Analys Del 2: Medias tillskrivning av attribut till flyktingfrågan  
 
Det här är den delen av analysen är den mest omfattande. För att göra det så lätt som möjligt 
för läsaren att följa med i texten så är Analys del 2 uppdelad i olika underkapitel där vi bland 
annat försöker att hålla en tidsordning i olika skeenden som inträffar från september 2015 till 
januari 2016.  
 
 
6.2.1  Nyheter rörande Syrien i Dagens Nyheter 
 
Innan och under den tid mediautrymmet upptogs av nyheter rörande Sveriges 
flyktingmottagande år 2015 så har rapporteringen om kriget i Syrien och de som söker asyl 
haft ett stort mediautrymme.  
 Genom att göra en sökning i Dagens Nyheters (DN) arkiv tar vi reda på om det skett en 
förändring i andelen artiklar som rör ämnet “Syrien” och “asylsökande”.  
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Figur 12:  Andelen av publicerade artiklar i Dagens Nyheter som berör Syrien (röd linje) och 
asylsökande (svart linje) angivet i procent. 
 
Resultatet visar att sedan år 2011 då oroligheterna bröt ut i Syrien har rapporteringen ökat 
markant om krisläget i landet, speciellt under året 2015. 
 
Frekvensen för hur ofta Syrien nämnts i DNs artiklar visar den svarta linjen i figuren ovan. 
Kurvan börjar stegra kraftig år 2012 och den 16 februari 2016 kan man utläsa att ämnet 
Syrien förekommer i ca 8% procent av allt material som DN publicerade under 2016. Under 
perioden 17 augusti 2015 - 16 februari 2016 har DN på sin hemsida publicerat 1600st olika 
artiklar som på något vis berört ämnet Syrien.  
 
Den svarta linjen i figur 12 visar frekvensen för hur ofta ordet “asylsökande” förekommer i 
DNs publicerade material. Om man jämför den svarta och röda linjen kan man utläsa att strax 
innan ämnet “asylsökande” tilltar i frekvens så har en ökning i rapporteringen om kriget i 
Syrien förekommit.  
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För att få ytterligare en klar bild om hur frekvent ämnet Syrien har varit i tryckt media kan vi 
titta på Aftonbladets nyhetsrapportering rörande Syrien. 

 
Figur 13. Antal nyheter publicerade i Aftonbladet rörande Syrien 2011-2015 
 
Som informationen visar i figur 13 så har även Aftonbladet artiklar rörande Syrien markant 
ökat i antal sedan 2011. Det vittnar om att det troligtvis alltså inte bara är Dagens Nyheters 
rapportering rörande Syrien som har tilltagit. 
 
Om vi får tro dagordningsteorin finns det skäl att anta att medias ökade rapportering rörande 
oroligheterna i Syrien och asylsökande ökat opinionens intresse för flyktingfrågan. Samt 
bidragit till en ökad mottaglighet hos mediekonsumenterna för den stora nyhetsmängd som 
senare berörde flyktingströmmen som nådde till Sverige i september 2015. Enligt 
dagordningsteorin är det en sorts effekt av priming.  Se Accessibility Axiom  i kapitel 3.3. 
Psykologiska effekter.  

Genom att media redan föregått med en stor kvantitet av nyheter rörande oroligheterna i 
Syrien har de på så vis ökat sannolikheten för att mediekonsumenterna skulle komma att 
engagerar sig i den syriska flyktingfrågan i Sverige när den kommer upp på nyhetsagendan 
vid senare tid. Frågan är dock om det finn skäl att tro att media har haft samma primingeffekt 
när det gäller nyheter som berör flyktingar av andra nationaliteter, det ska vi gå in djupare på 
i nästa kapitel.  

 

6.2.2 Framing  och priming  av gruppen asylsökande 

I det här stycket av analysen avser vi att studera hur Dagens Nyheter har ramat in gruppen 
flyktingar, i avseende på kön och nationalitet, samt hur det kommit till uttryck i medias 
dagordningsmakt i flyktingfrågan.  
 
6.2.3 Nationalitet  
Vi ska i det här stycket studera hur Dagens Nyheter gestaltat gruppen flyktingar i avseende på 
nationalitet och hur det förhåller sig till verkligheten. Vi diskuterar kort utifrån 
dagordningsteorin hur gestaltningen kan inverka på opinionen 
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Under år 2015 söker totalt 162 877 personer asyl i Sverige. Av dessa kommer flest från 
Syrien 51 338, Afghanistan 41 564 och Irak 20 857.  Vi kommer främst fokusera på dessa tre 1

grupper av asylsökande i det här kapitlet.  (Migrationsverket, 2016) 
 
I september 2015 ansöker totalt 10 960 personer från Syrien asyl i Sverige, 4 235 personer 
från Afghanistan och 3 509 från Irak, av dessa tre grupper utgör syrierna ca 59%, afghanerna 
23% och irakierna 19% i september. Andelarna för de asylsökandes ursprungsland från dessa 
tre länder skiljer sig dock de följande månaderna kraftigt från september 2015, i november 
2015 sökte totalt 29 988 personer asyl i Sverige från dessa tre länder, då kom 14 688 personer 
från Afghanistan (49%), Syrien 9 631 (32%) och Irak 5669 (19%) asyl i Sverige. 
(Migrationsverket, 2016) 
 

Ursprungsland Sept 15 Okt 15 Nov 15 Dec 15 Jan 16 Totalt: 

Afghanistan 4 235 
(ca 23%) 

11 645 
(c 36%) 

14 688  
(ca 49%) 

5 305 
(ca 48 %) 

1 417 42 981  
(36,1%) 

Syrien 10 960 
(ca 59%) 

12 974 
(40,5%) 

9 631  
(ca 32%) 

3 093 
(ca 28%) 

2 554 53 892 
(45,3%) 

Irak 3 509 
(ca 19%) 

7 494 
(ca 23,5%) 

5 669  
(ca 19%) 

1 995 
(ca 18%) 

1 243 22 101 
(18,6%) 

Totalt 18 704 32 113 29 988  10 939 
 

5214 118 974 
(100%) 

Tabell 1: Migrationsverkets statistik rörande asylansökningar  
 
I oktober övergår antalet asylsökande från Afghanistan antalet asylsökande från Syrien. 

Figur: Antal asylsökande från Syrien, Afghanistan och Irak jan 2015 - dec 2015. 
Källa: Migrationsverket 
 

1 Migrationsverket, statistik rörande; Asylsökande - de största ursprundsländerna, 2015  
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Vi undersöker hur ofta ofta Syrien, Afghanistan och Irak förekommer med orden 
“flyktingar”och “Sverige ” i samma artikel under perioden september 2015- januari 2016. 
Vi är intresserade av hur ofta Dagens Nyheter tillskriver objektet “flyktingar” attributen 
“Sverige” och “Syrien”/”Afghanistan”/”Irak”.  
 

Ord:  Sept-15 Okt -15 Nov-15 Dec-15 Jan. -16 Totalt: 

Syrien 98  49 98 46 28 319  

Afghanistan 27 24 48 27 19 145 

Irak 30 30 41 22 14 137 

Totalt: 155 103 187 95 61 601 

Figur: Antal artiklar som berör  
 
Vi kan av tabellen utläsa att Syrien förekommer i totalt 319 artiklar publicerade på Dagens 
Nyheter under perioden september 2015 - januari 2016 tillsammans med orden “flyktingar” 
och “Sverige” medan Afghanistan förekom i 145 artiklar och Irak 137 artiklar.  
Vi kan inte med vår sökmetod avgöra hur stor andel av dessa artiklar som är särskilda från 
varandra. 
 
Om andelen artiklar som tillskriver objektet “flyktingar” + “sverige” attributen 
“Afghanistan”/”Syrien”/”Irak” hade varit proportionerliga med antalet flyktingar som sökt 
asyl i Sverige från respektive land så hade det publicerats 217 artiklar med attributet 
“Afghanistan”, 272 artiklar med attributet “Syrien” samt 112 artiklar med attributet “Irak”.  
 
Det förväntade antalet ges av: andelen flyktingar från land x totalt antal artiklar) 
 
Vi kan alltså se att det råder ett underskott av publicerade artiklar i Dagens Nyheter som 
berör flyktingar från Afghanistan jämfört med hur stor andel asylsökande från Afghanistan 
utgör av de tre länderna som vi jämför. I november skrivs det mer dubbelt så många artiklar 
om flyktingar från Syrien jämfört med flyktingar från Afghanistan trots att det en större andel 
flyktingar som söker asyl i Sverige från Afghanistan.  
Vi kan dock se att antalet artiklar i Dagens Nyheter som berör  “flyktingar”, “Sverige” och 
“Afghanistan” kulminerar i November precis som antalet asylsökande från Afghanistan i 
Sverige gör.  
 
Vi kan se att antalet artiklar i Dagens Nyheter den “flyktingar” och “Syrien” kulminerar i 
November och September, men i oktober när flest syrier söker asyl i Sverige sjunker antalet 
artiklar.  
Reflektion: 
Om man genom dagordningsteorins glasögon betraktar hur Dagens Nyheter har rapporterat 
om asylsökandes nationalitet kan man tänka sig att när det väl framgår i nyheterna att en stor 
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andel av de flyktingar som söker sig till Sverige inte flyr kriget i Syrien så har DN inte haft 
en lika stor priming-effekt  på opinionen  rörande gruppen afghanska flyktingar.  När man talar 
om priming  i massmedias effekt på opinionen handlar det som vi tidigare var inne på, om att 
den information vi får via massmedia skapar associationer till ett visst objekt (politiskt ämne). 
Människan har en tydlig tendens att sammankoppla vissa objekt med vissa attribut som ofta 
förekommit i samband med objektet.  

Den bild som DN gett i kvantitativa mått av flyktingarna som söker sig till Sverige har 
troligtvis först och främst skapat associationer till kriget i Syrien och inte situationen i 
Afghanistan,  Vilket säkert kan vara avgörande för mediekonsumenternas förmåga att 
engagera sig för flyktingar från Syrien, men inte Afghanistan som även de ofta kommer från 
orosdrabbade områden. 

Sannolikt är att om man studerar nyhetsrapporteringens omfattning rörande oroshärden i 
Syrien har dess omfattning varit en bidragande faktor till en ökad medvetenhet och intresse 
för syrianernas kritiska situation som kommit att driva dem på flykt, men inte ett lika stort 
intresse för de afghanistanska flyktingarna. 

Om vi tar steget bort från dagordningsteorin är det svårt att inte reflektera över att den 
ökade publiciteten om oroligheterna i Syrien rimligtvis kan ha bidragit med och återspeglat 
en ökad empati för den syriska befolkningen och på så vis berett vägen för en mer 
flyktingvänlig opinion i september 2015. Men när andelen afghanska flyktingar blev större än 
den syriska så sjönk också opinionens välvilja att ta emot fler flyktingar eftersom man inte 
ansåg deras asylskäl inte vara lika goda som syrianernas. Den bild media förmedlat tidigare 
motsvarade helt enkelt inte den bild man hade bildat sig en uppfattning om hur det svenska 
flyktingmottagandet skulle se ut.  

 
6.2.4  Flyktingfrågan och dess interna dagordning 
 
I detta stycke av analysen presenteras de olika attribut som varit framträdande i Dagens 
Nyheters rapportering rörande flyktingpolitiken under den valda perioden sept 2015 - januari 
2016.  Redogörelsen för hur frekvent dessa teman förekommer i samband med ordet; 
“flykting”/“asylsökande” kommer att redovisas i tabeller.  
 
Man kan kritisera valet av attribut-/ordsök, man kan tycka att det finns ord som uteblir och 
ord som borde plockas bort. Målet med den här analysdelen är att visa på hur ofta media 
tillskriver flyktingfrågan ett antal olika attribut under den studerade perioden för att förstå hur 
gestaltningen kan inverka på dagordningen för flyktingfrågan. Vad vi mediekonsumenter 
kommer att prioritera för frågor och aspekter i är enligt dagordningsteorin direkt beroende av 
vilka attribut som media tillskriver ämnet.  
Vi kan inte ta med alla attribut det skulle göra analysen både urvattnad och allt för 
omfattande.  
 
Jag har tagit del av den kvalitativa studie som Andersson, Sjögren och Rask författat rörande 
Göteborgs-Postens gestaltning av flyktingar, asylsökande och migranter. I deras 
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kandidatuppsats analyserades medieinnehållet under perioden juli-september 2015 och 
identifierade tretton olika teman som.  
 
Deras studie visade att "Av dessa teman skildras sökorden flykting, asylsökande och migrant 
främst tillsammans med temat Problematik. Därefter förekommer de oftast i samband med 
Offer. Efter dessa två teman är Politik det vanligast förekommande temat.” ( Andersson, 
Sjögren och Rask, 2015) 
 
Flera av de kvalitativa gestaltningsstudier som genomförts kring flyktingkrisen 2015 visar på 
att det skett en diskurs i gestaltningen av flyktingfrågan. Samtliga studier som jag har funnit 
har varit kvalitativa medieanalyser och därav analyserat kortare tidsperioder.  
 
Den största skillnaden mellan den här uppsatsen och Andersson, Sjögren och Rasks studie är 
att jag inte kommer att gå in på enskilda artiklar. Författarna var först och främst intresserade 
av att kvalitativt studera hur olika artiklar i Göteborgs Posten gestaltade gruppen flyktingar 
under perioden juli 2015 - augusti 2015.  
 
I en kvalitativ studie så skulle man kunna studera om media är negativt eller positivt inställd 
till Sveriges flyktingpolitik, det kan vi inte med den kvantitativa metod vi tillämpar, eftersom 
vi studerar medias gestaltning med hjälp av dagordningsteorin. 
Dagordningsteorin hävdar alltså inte att massmedia har makten att styra opinionen genom att 
tex hävda att ett stort antal flyktingar påverkar vår ekonomi negativt eller positivt mer än att 
den påverkar att folk kommer se ekonomin  som en viktig aspekt i flyktingfrågan och beaktar i 
sitt ställningstagande i frågan huruvida Sverige ska ta emot fler eller färre flyktingar. Vi är 
alltså inte intresserade av vad som sägs i ett visst ämne utan endast att man för ämnet på tal i 
flyktingfrågan.  
 
Motivering av val av sökningar på vissa ämnen:  
Vi delar in attributen i tre kategorier, attribut som berör resurser, säkerhetspolitiska aspekter 
och humanitära aspekter. 
 
Dessa tre teman/kategorier åberopar olika saker hos läsarna.  
“Resurser” är en huvudkategori som berör ämnen som ekonomi, budget, vinster, kostnader, 
arbetsmarknad etc.  Attribut som berör resurser strider mycket emot de humanitära aspekterna 
som åberopar vår skyldighet  att hjälpa flyktingar medan ämnen som berör resurser syftar det 
vad som kan vinnas eller förloras,  vad som kostar eller inte kostar.  Min tolkning är därför att 
kategorin “resurser” markerar en mycket mer pragmatisk inställning till flyktingkrisen och 
frågan på om vi ska ta emot fler eller färre flyktingar.  
 
Eftersom min studie sträcker sig över en längre period och bland annat inkluderar tiden då 
Sverige införde gränskontroller vill jag även studera attribut som berör säkerhetspolitiska 
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aspekter. Denna kategori är särskild de övriga kategorierna eftersom den är något av ett nytt 
fenomen som berör bland annat det ökade terrorhotet i Sverige.  
 
Dagordningsteorins verktyg ger oss en möjlighet att betrakta medieinnehållet i Dagens 
Nyheter rent kvantitativt och på så vis skapa kurvor över hur ofta vissa aspekter förekommer 
under en längre period och på så vis jämföra med åsiktsskiftningarna i flyktingfrågan, för att 
se om dessa kurvor korrelerar.  
 
Som sagt är inte syftet med min teori att reda ut om media påverkar människors åsikt i frågan 
om Sverige ska ta emot fler eller färre flyktingar, utan endast att studera hur ofta de olika 
attribut som tillskrivs kategorierna humanitära aspekter och resurser förekommer i 
flyktingfrågan under perioden.  Samt diskutera resultatet i ljuset av den opionsskiftning som 
skett i frågan, återspeglar medias tillskrivning av attribut opinionsförändringen?  
 
 
 
6.2.4.1   Objektet “Flyktingar” 
 
Inledningsvis undersöker vi i hur många artiklar som ordet “flyktingar” förekommer i DNs 
artiklar under den studerade perioden. Som vi ser avtar ämnet “flyktingar” i nyhetsinnehållet 
från september till januari.  
Vi kan därför förvänta oss av även att antalet artiklar med temaorden och “flyktingar” 
kommer att avta. Resultatet är viktigt eftersom vi ska ta reda på hur stor procentuell andel 
artiklarna med temaorden utgör av totalen artiklarna som berör flyktingar.  
 
I analysen kommer den procentuella andelen artiklar som förekommer med ett temaord, 
under en temakategori, räknas ut på följande vis :  
 
antal artiklar med temaordet + flyktingar  
 antal artiklar med ordet “flyktingar” 
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Figuren visar antalet artiklar per månad som innehåller ordet “flyktingar”; Sept 15; 490st 
Okt 15: 373 st, Nov 15; 423st , Dec 15 ; 271st, Jan 16: 225 st.  
 
6.2.4.2  Humanitära aspekter  
 
I september 2015 har medias rapportering rörande oroshärden i Syrien tilltagit under en tid. 
Bilder på gula gummibåtar som tar flyktingar över Medelhavet sprids, och media skildrar den 
katastrof och prövning många syrier utsätts för i oroshärden Syrien och i resan på väg till 
Europa. En av de mest kända fotografierna från september år 2015 är sannolikt det på ett 
treårigt barn vid namn Alan Kurdi vars döda kropp spolats upp på en strand i Grekland.  
 
Bilden på Alan spreds som en löpeld i internationell media och även i Sverige. Flertalet 
politiska ledare i Europa, inte minst vår svenska statsminister Löfvén, berörde Alans tragiska 
död i olika politiska framträdanden under september.   
 
Under september förekommer mängder av olika ideella engagemang för flyktingarna som 
söker till Sverige, leksaker och kläder samlas in för att delas ut på Malmö tågstation och 
manifestationen Refugees Welcome anordnades av ungdomspartier den 6 september på 
Medborgarplatsen.  
 
Några av de attribut som tillskrivs flyktingfrågan i september har med humanitära aspekter att 
göra.  
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Stefan Löfvéns tal på medborgarplatsen, den 6 september på flyktingmanifestationen 
Refugees Welcome, karaktäriserar att det finns en politisk vilja i att föra fram de humanitära 
aspekterna i flyktingpolitiken under den här perioden. 
 
Ett återkommande tema i media i september var frivillighetsorganisationer och andra rörelser, 
såsom Refugees Welcome, som värnade om en humanitär svensk flyktingpolitik.  
Genom att undersöka hur ofta dessa organisationer fördes på tal i media kan vi studera om 
utrymmet för deras politiska ställningstagande i media förändrades under perioden.  
  
Vi väljer ut attribut/sökord som associerar eller ofta förekommer med andra ämnen som berör 
humanitära aspekter och studerar hur ofta de förekommer tillsammans med ordet 
“flyktingar” under september 15 - januari 16.  
Förutom att antalet  artiklar som innehåller sökordet anges i tabellerna, så har jag även räknat 
ut hur stor procentuell andel  av alla artiklarna som berör flyktingfrågan som publicerats med 
attributet.  
 

Ord Sept-15 Okt-15 Nov-15 Dec-15  Jan - 16 

Humanitära 41 28 17 6 9 

Procentuell 
andel  

8,3% 7.5% 4% 2,2% 4% 

Alan Kurdis 29 7 5 21 4 

Procentuell 
andel 

5,9% 1,9% 1,2% 7,7% 1,8% 

Refugees 
Welcome 

24 12 5 7 0 

Procentuell 
andel 

4,9% 3,2% 1,2% 2,6% 0% 

solidaritet 
+flyktingar 

44 19 18 12 5 

Procentuell 
andel 

9% 5,1% 4,3% 4,4% 2,2% 

frivilliga + 
flyktingar 

33 25 15 16 3 

Procentuell 
andel  

6,7% 6,7% 3,5% 5,9% 1,3% 

mänskliga 11 12 13 10 8 
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rättigheter 
+flyktingar 

Procentuell 
andel 

2,2% 3,2% 3,1% 3,7% 3,6% 

totalt antal 
artiklar: 

182 103 73 72 29 

 

 
Figurbeskrivning: Diagrammet visualiserar i hur många artiklar de sökta orden under 
temakategorin humanitära aspekter förekommer sept 2015- jan 2016. 
 
Alla de attribut som vi valt att studera har samtliga förekommit allt mer sällan under perioden 
september 2016- januari 2015. Sammantaget förekommer samtliga begrepp 182 gånger i DNs 
nyhetsrapportering i september 2015 men endast 29 gånger i januari 2016.  
Vi kan se utvecklingen för varje enskilt attribut hur de minskar i frekvens.  
 
I mitt arbete så undersökte jag en rad olika attribut, ett av dom var ordet “hjälpa” tillsammans 
med “flyktingar”. I september 2015 innehöll 30,6% av alla artiklar som berörde 
flyktingfrågan ordet hjälpa men i januari 2016 så är det endast 11.1%.  Resultatet är 
intressant, eftersom det är en sådan enorm skillnad. Hur kommer det sig? Och hur kan vi 
tänka oss att det inverkar på opinionen enligt dagordningsteorin?  
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Ord Sept-15 Okt-15 Nov-15 Dec-15  Jan - 16 

hjälpa + 
flyktingar 

150 79 83 48 25 

Procentuell 
andel 

30,6% 21,2% 19,6% 17,7% 11,1% 

 
Resultaten i båda tabellerna talar mycket för att Dagens Nyheter har ändrat dagordningen för 
flyktingfrågan. I september fäster man ett mycket större fokus vid ämnen som berör de 
humanitära aspekterna i flyktingpolitiken. Man lyfter fram organisationer och frivilliga som 
arbetar för att hjälpa de som fallit offer för kriget. Man skriver om solidaritet och om Alan 
Kurdis som dog på grund av kriget i Syrien och EUs hårda asylregler. Man för upp ordet 
“hjälpa” högt upp på dagordningen och under den här tiden återspeglar medias rapportering 
mycket väl den flyktingvänliga och engagerade opinionen i Sverige.  
Ska man tolka resultaten efter dagordningsteorin, så finns det skäl att tro att i januari 2016 är 
inte attributen som åberopar de humanitära aspekterna lika högt ställda på dagordningen i 
flyktingfrågan hos opinionen då media allt mer sällan bereder plats för nyheter som rör dessa 
ämnen.  
 
 
6.2.4.2 Tema: Resurser 
 
Politiker håller tal och vinner poäng i opinionssiffrorna under början av september, men 
samtidigt uppkommer det flera indikatorer på att det råder en oro inför om den kapacitet som 
krävs av Sverige inför den allt mer tilltagande ström av flyktingar kommer att räcka.  
 
Den 9 onde oktober 2015 skriver DN att regeringen kallar till presskonferens. Vid 
presskonferensen meddelar Löfvén att man förbereder sig för en krissituation. Vid den här 
perioden anländer det mer än 1000 asylsökande per dag till Sverige och Migrationsverkets 
resurser räcker inte längre till.  
  
Den 24 november kallar regeringen åter till presskonferens,  budskapet är att man nu vill sätta 
stopp för tillströmningen av asylsökande. Regeringen lägger fram ett flertal förslag med syfte 
att minska antalet asylsökande kraftigt. Förslagen innebär att de svenska asylvillkoren 
kommer befinna sig på den miniminivå som internationella konventioner och EU-regler 
kräver.  
 
I september kan vi i Dagens Nyheter läsa rubriker som; “Rika Europas börda väger relativt 

lätt” , “Löfven: Dags att alla länder tar sitt ansvar” , “Hela Sverige ställer upp”.  Men framåt 

hösten hårdnar märkbart debatten i Dagens Nyheter. Rubriker på DNs ledarsidor vittnar om 
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att flyktingpolitiken har ändrat diskurs. Rubriker; “Nog med önsketänkande”, “Nödvändigt 
andrum”, “En dyster vecka för svensk politik” , “Så har partierna rört sig”  speglar den 
förändring som flyktingpolitiken har tagit . 
 
I media tycks man inte längre prata om en flyktingkris som drabbat Syrien utan nu om en 
flyktingkris som drabbat Sverige.  
Den svenska flyktingfrågan i media präglas snart mer av teman som berör resurser. 
Diskussionen rörande flyktingpolitiken tycks bli allt mer pragmatisk i media.  
 
Vi väljer ut attribut/sökord som associerar eller ofta förekommer med andra ämnen som 
berör/framför resursaspekter i flyktingfrågan och studerar hur ofta de förekommer 
tillsammans med ordet “flyktingar” under september 15 - januari 16  
 
Ekonomi 
I jämförelse med Migrationsverkets juliprognos ökar kostnaderna för alla anslag som 
redovisas i den nya prognosen från 31 till 60,2 miljarder kronor under 2016, det vill säga en 
ökning med 29,2 miljarder kronor. Prognosen för 2017 var att kostnaderna, jämfört med 
juliprognosens antaganden, ökar med 41 miljarder kronor till 73 miljarder kronor. 
En större del av finansieringen för asylmottagande tas från biståndsbudgeten samt lån för de 
kortsiktiga utgifterna. ( Migrationsverket,  2016) 
Ekonomin blir därför ett hett ämne i flyktingfrågan, vi undersöker hur olika attribut som 
berör ekonomi tillskrivs flyktingfrågan under den analyserade perioden.  
De sökta orden/attributen är; “arbetsmarknaden”, “bidrag”, “ekonomi”, “vinster”, 
“kostnader”, “utgiftstak” och “budget”. 
 
Boenden 
En av de största utmaningarna för Migrationsverket under 2015 har varit att finna boenden till 
de asylsökanden.  
Migrationsverket har under flyktingkrisen nästan helt förlitat sig på ”tillfälliga boenden” som 
vandrarhem, campingar, tältläger och andra liknande lösningar. På grund av den bristande 
kapaciteten hos Migrationsverket med att ordna med boenden till alla asylsökande kopplades 
Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) in. MSB bistod under den mest intensiva 
perioden under krisen med sig hjälp till Migrationsverket i upprättandet av tältläger som 
korttidsboende för de asylsökande.  
Flera av våra svenska myndigheter befann sig i krisberedskapsläge.  
 
Vi undersöker hur olika attribut som berör boende tillskrivs flyktingfrågan under den 
analyserade perioden.  
 

Ord:  Sept 15 Okt 15 Nov 15 Dec 15 Jan 16 totalt:  

Resurser +  8 27 37 26 25  
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flyktingar 

Procentuell 
andel 

1,6% 7,2% 8,7% 9,6% 11,1%  

Ekonomi + 
flyktingar 

5 25 17 18 25  

Procentuell 
andel 

1% 6,7% 4% 6,6% 11,1%  

Kris + 
Sverige + 
flyktingar 

18 28 26 30 15  

Procentuell 
andel 

3,7% 7,5% 6,1% 11,1% 6,7%  

flyktingar + 
begränsning
ar 

0 5 7 4 0  

Procentuell 
andel 

0% 1,3% 1,7% 1,5% 0%  

kostnader + 
flyktingar 

6 19 9 12 3  

Procentuell 
andel 

1,2% 5,1% 2,1% 4,4% 1,3%  

vinster + 
flyktingar 

4 5 2 6 1  

Procentuell 
andel 

0,8% 1,3% 0,5% 2,2% 0,4%  

budget + 
flyktingar 

29 47 17 19  3  

Procentuell 
andel 

5,9% 12,6% 4% 7% 1,3%  

arbetsmarkn
aden + 
flyktingar 

18 23 21 22 15  

Procentuell 
andel 

3,7% 6,2% 5% 8,1% 6,7%  

bostadsmark 2 2 3 8 7  
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naden + 
flyktingar 

Procentuell 
andel 

0,4% 0,5% 0,7% 3% 3,1%  

utgiftstak + 
flyktingar 

1 1 4 0 0  

Procentuell 
andel 

0,2% 0,3% 0,9% 0% 0%  

Totalt:  91 
(18,6%) 

182 
(48,8%) 

143 
(33,8%) 

145 
(53,5%) 

94 
(41,7%) 

 

 

 
Figurbeskrivning: Diagrammet visualiserar hur frekvensen för de sökta orden under 
temakategorin resursaspekter varierar under perioden sept 2015 till jan 2016. Flera av de 
sökta orden återfinns oftare senare i perioden än i september 2015.  
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Figur: Resurser PROCENTUEL FÖRÄNDRING  
 
Vi kan konstatera att teman som resurser, ekonomi och kris blir allt mer förekommande i 
samband med ordet flyktingar i oktober och december.  
 
 
6.2.4.3 Tema: Säkerhetsaspekter 
 
Den 12 november inför Sverige gränskontroller, i första hand är det en åtgärder för att minska 
flyktingströmmen, men också för att av säkerhetsskäl man vill veta vilka som passerar in i 
Sverige. Det finn en ökad oro att IS-anhängare obemärkt ska följa med strömmen av 
flyktingar in i Sverige och på så vis höja terrorhotet mot Sverige.  
Dagen efter, den 13 november inträffar terrordådet i Paris där ca 130 personer mister livet. IS 
tar på sig dådet.  
Fem dagar efter dådet blir säkerhetsaspekterna som berör flyktingkrisen ännu mer påtagliga 
då Sverige höjer beredskapsnivån till en fyra på en femgradig hotnivåskala. En misstanke har 
uppstått att en man med sympatier för IS ska ha planerat ett terordåd i Sverige. Allmänheten 
uppmanas att vara extra observant men att fortsätta med sitt vanliga liv, trots det är 
Stockholms tunnelbana dagarna efter ovanligt obefolkade.  
 
 I och med att Sverige höjer beredskapen kommer säkerhetspolitiska aspekter att bli ett tema 
som ofta förekommer i gestaltningen av flyktingpolitiken. 
Vi undersöker hur olika attribut som berör boende tillskrivs flyktingfrågan under den 
analyserade perioden.  
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Ord. Sept 15 Okt 15 Nov 15  Dec 15 Jan 16 Totalt 

Terrorhot + 
flyktingar 

3 - 3 4 1  

Procentuell 
andel 

0,6% 0% 0,7% 1,5% 0,4%  

Säpo + 
flyktingar 

2 11 7 6 0  

Procentuell 
andel 

0,4% 2,9% 1,7% 2,2% 0%  

Gränskontroll + 
flyktingar 

9 16 43 17 14  

Procentuell 
andel 

1,8% 4,3% 10,2% 6,3% 6,2%  

flyktingar + 
lagar  

9 9 17 10 20  

Procentuell 
andel 

1,8% 2,4% 4% 3,7% 8,9%  

Totalt per 
månad:  

23 36 70 37 35  

 

 
Figurbeskrivning: Diagrammet visualiserar hur antalet artiklar för de sökta orden under 
temakategorin säkerhetsaspekter varierar per månad från sept 2015- jan 2016. 
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FIGUR: Säkerhetsaspekter -procentuell andel. 
 
Det visar sig att attribut som har med säkerhet att göra tilltar i frekvens under november 
månad vilket överensstämmer väl med de händelser som inträffat.  
 
Nedanför visas de sammanfattande kurvorna för totala antalet artiklar inom de tre 
temakategorierna Humanitära aspekter, Resursaspekter och Säkerhetsaspekter: 
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Diagrammet visualiserar hur den procentuella andelen artiklar av totala antalet artiklar som 
berör “flyktingar” för de tre temakategorierma varierar per månad från sept 2015- jan 2016. 
 
På grund av mätmetodens utformning kan vi endast med säkerhet presentera den data som 
förklarar den procentuella andelen per temaord under huvudkategorin eftersom vi inte vet i 
hur många artiklarna som orden förekommer tillsammans.  Därför går det tyvärr inte att inte 
att säga något säkert om den totala procentuella andelen för huvudkategorin även om figuren 
nedan kan ge oss en fingervisning om den förändring som skett. Det vi bör fästa vår 
uppmärksamhet vid är kurvornas lutningar. Sammantaget så minskar antalet artiklar med 
attribut som kategoriseras som humanitära aspekter kraftigt i oktober för att sedan fortsätta 
avta. För attribut som berör resurser är det det omvända, i oktober ökar andelen och antalet 
artiklar för samtliga attribut i kategorin. Majoriteten av attributens frekvens sjunker sedan i 
november och ökar igen i december. 
 
 
 
6.3 Analys Del 3: Opinionen i flyktingpolitiken och massmedias gestaltning av 
flyktingfrågan 
 
Vi kan leka med tanken och jämföra gestaltningens diskurs rörande humanitära aspekter och 
resursaspekter och opinionens skiftning i frågan om sverige ska ta emot fler eller färre 
flyktingar.  Nog tycks det kanske råda en viss samvariation i lutningarna på kurvorna när vi 
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tittar på den röda kurvan i figuren till vänster och höger, liksom med den blå? 

  
 
Jag hade inledningsvis av skrivandet en vag teori om att ifall vi kunde se en 
diskursförändring i vilka attribut som tillskrivs flyktingfrågan, hur ofta dessa olika aspekter, 
resurser och humanitära, förekommer med flyktingfrågan, så kommer dessa två kategorier 
korrelera med opinionen i frågan utifrån antagandet att de två kategorierna åberopade två 
olika ställningstaganden i frågan:  Resurser” är en huvudkategori som berör ämnen som 
ekonomi, budget, vinster, kostnader, arbetsmarknad etc.  Attribut som berör resurser strider 
mycket emot de humanitära aspekterna som åberorar vår skyldighet  att hjälpa flyktingar 
medan ämnen som berör resurser syftar det vad som kan vinnas eller förloras,  vad som kostar 
eller inte kostar.  Min tolkning är därför att kategorin “resurser” markerar en mycket mer 
pragmatisk inställning till flyktingkrisen och frågan på om vi ska ta emot fler eller färre 
flyktingar.  
 
Min teori när jag nu ser resultaten är inte endast att de humanitära aspekterna åberopar och 
återspeglar en välvilja gentemot att ta emot och hjälpa människor, medan aspekter rörande 
resurser problematiserar frågan och korrelerar i större utsträckning en mer negativ inställning 
i frågan om vi ska ta emot fler flyktingar i Sverige utan att även attributen som berör 
Säkerhetsaspekterna kanske även de kan återspegla en del av opinionen, nämligen de som 
ställer sig osäkra i frågan på om Sverige ska ta emot fler eller färre flyktingar. Den 
kopplingen är inte självklar men det är en intressant tanke att leka med.  
 
Vi kan inte i denna studie bevisa orsak och verkan, det är inte heller vårt syfte i vårt 
begränsade utrymme. Vi kan endast studera om dessa tre kategorier korrelerar eller inte med 
opinionen i flyktingfrågan under den berörda perioden.  
Att de tycks korrelera skapar incitament för framtida studier att utforska hurvida opinionens 
åsikt är ett resultat av medias gestaltning av flyktingfrågan eller om t.ex. media endast 
återspeglar opionens åsiktsskiftningar i sin rapportering. Att säga vad som beror av vad i en 
sådan här fråga kräver stora resurser och kanske är det inte ens möjligt att räkna ut vad som 
egentligen är orsak och verkan.  
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Hur går min teori ihop med dagordningteorin? Dagordningsteorin hävdar inte att vi kan 
massmedia kan direkt påverka människors åsikt i en viss fråga, mer än att massmedia har 
förmågan att inverka på vilka attribut vi kopplar till ett visst politiskt ämne samt hur vi 
prioriterar olika politiska frågor. Kanske är det här ett resultat som även pekar på att det helt 
enkelt finns mer att utforska om dagordningsmakten?  
 
 
7. Resultat 
 
Vi har utifrån dagordningsteorin studerat hur Dagens Nyhetert gestaltat flyktingfrågan genom 
tillskrivande av olika attribut under perioden september 2015 till januari 2016 genom att 
granska vilka teman som tillskrevs objektet “flyktingar” under perioden. Genom att studera 
hur frekvent olika teman och attribut förekom i samband med objektet flyktingpolitiken under 
olika delar av perioden kunde vi tydligöra en diskursförändring i gestaltningen av 
flyktingpolitiken i Dagens Nyheter. Vi kunde se hur flyktingpolitikens context förändrades 
hur de humanitära aspekterna av flyktingpolitiken som i september vara starka inslag i 
flyktingpolitiken byttes ut till mer pragmatiska attribut som fokuserade på resurser, som 
ekonomin, bostadssituationen säkerhetsaspekter och andra faktorer som vittnade det politiska 
läget i frågan.  
  
Den allt mer globaliserade världen har försett oss med ett informationsflöde där nyheter 
sprids över nationella gränser i en rasande fart genom sociala medier, nyhetsbyråer med 
mera. Vi hålls ständigt uppdaterade om krig och oroligheter vilket troligtvis kan vara en 
bidragande faktor till svenskarnas intresse i asylpolitiken. 
 
I analysen första del studerades hur väl mediarapporteringens frekvens rörande 
asylsökande/flyktingar  korrelerade med antalet asylsökande och opinionens prioritering av 
den politiska området på dagordningen sett över en längre period. Vi kunde där se en tydligt 
se kurvornas samvariation. Det tyder på mängden rapporteringar rörande asylinvadringen 
Dagens Nyheters är följsam och anpassar sig efter verkligheten. Vi kan inte med den 
kvanititiva och jämförande metoden i den delen säga något om hur själva gestaltningen av 
asylsökande såg ut men tydligt var när att tidningens rapportering ökade så steg även 
opinionens prioritering av migrationspolitiken på dagordning.  
 
Ett mycket sannolikt händelseförlopp om orsak och verkan som överensstämmer med 
dagordningsteorin men som vi inte kan slå fast med den information vi har att tillgå är:  
 
Oroshärd -> Antalet asylsökande i Sverige ökar -> Media underrättar folket -> 
Migrationsfrågans relevans bland väljarna tilltar 
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När man studerar medias effekt på opinionen prioriteringsförmåga rör man sig i ett 
vetenskapligt område som präglas av beteendevetenskap och inte minst  psykologi. Det gör 
ämnet komplicerat och inte heller ostridbart, eftersom människan är komplicerad och det är 
lätt att gå miste om faktorer som spelar in i hur den tolkar och hanterar information som 
massmedia publicerar. Många har kritiserat dagordningsteorin att vara alldeles för bred och 
inte se till detaljerna.  Men studier som berör dagordningsteorin, inramning och priming  har 
en mycket viktig innebörd för att förstå den politiska makt som massmedia besitter i det 
politiska spelet och svängningarna i opinionen.  
 
Frågorna som väcks när man skriver om medias dagordningsmakt är många och även om det 
är många samhällsvetare som tagit sig an frågan är det svårt att säga till vilken omfattning 
svensk media utövar makt inom politiken. Vi kan reflektera kring om hur de teman som tar 
sig in i flyktingpolitiken september 2015 - januari 2016  inverkar på opinionen men några 
riktigt säkra svar får vi kanske aldrig.  
 
 
“ Det sätt på vilket människor föreställer sig världen bestämmer vid varje enskillt ögonblick 
hur de kommer att handla” ( Walter Lippmann, 1922)  
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