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Abstract 
 
 
 
 
The Swedish debate surrounding the Swedish and European welcoming of refugees has 
during the last couple of years engaged actors from all spheres of society. One of the prom-
inent actors in this debate has been archbishop Antje Jackelén who has contributed with 
articles on the issue together with members of the church board as well as the other bishops 
in the Church of Sweden. These articles have been published on the debate pages of four 
major newspapers; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen and Aftonbladet. The 
aim of this research is to study the way leaders in the Church of Sweden frame the wel-
coming of refugees and asylum seekers in these newspapers between 2014-2016. By using 
a qualitative frame analysis inspired by a theory of framing used in social movement re-
search (Benford & Snow, 2000) the study will focus primarily on motivational framing, i.e. 
the way in which authors set out to inspire their audience to take action in a certain issue. 
In three of the articles collective action frames are identified, in which collective identities 
are constructed and where the writers stress the importance for people to come together and 
act towards a more humane way of handling the refugee situation. Another aim of the essay 
is to study the way in which the Church of Sweden is presented as an actor within the 
frames used in the articles. The analysis shows how the church is presented as an experi-
enced organisation, driven by the Christian faith to take action in the face of suffering. 
Finally, the result is analysed through the mediatisation of religion theory, using the con-
cept of three media functions; conduit, environment and language (Hjarvard, 2016). The 
analysis shows how the newspapers, by publishing the articles, can be interpreted to func-
tion as both conduits and environments for the religious information and messages present 
in the texts. Concerning the third function, media as language, the debate articles are inter-
preted as living up to the criteria of news value despite the use of religious imagery and 
language. However, the method and empirical material of this study did not allow for any 
conclusions regarding how the logic of debate articles have been affecting the way in which 
leaders in the Church of Sweden debate the welcoming of refugees.  
 
Key words: framing, public debate, Church of Sweden, mediatization of religion, refugees, asylum 
seekers 
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Kapitel 1 Inledning 

Debatten i Sveriges dagstidningar kring det svenska och europeiska flyktingmotta-
gandet har under de senaste fyra åren engagerat en mängd aktörer från såväl parti-
politiken som civilsamhället. En av de framträdande rösterna i debatten har varit 
Antje Jackelén som sedan sin installation som ärkebiskop 2014 varit en återkom-
mande debattör i frågan. Både ensam och tillsammans med andra svenskkyrkliga 
ledare har hon kritiserat flyktingmottagandet och redogjort för varför Svenska kyr-
kan anser att den restriktiva asylpolitiken i Sverige och övriga Europa påverkar 
människor och samhällen negativt. 
 
Forskning om religiösa aktörers medverkan på debattsidorna i svenska dagstid-
ningar har gjorts tidigare; Marta Axner analyserar i sin avhandling från 2013 de-
battartiklar som publicerats i tre svenska dagstidningar mellan 2001 och 2011. I sitt 
avslutande kapitel förslår hon ett antal teman för vidare studier av religiösa aktörers 
medverkan i svensk samhällsdebatt. Ett går ut på att studera inramningar och hur 
skribenterna legitimerar sin medverkan i debatten (Axner, 2013:195). Det är häri-
från inspirationen till denna studie hämtats men till skillnad från Axner, som hän-
visar till Robert Entmans inramningsdefinition (Entman, 1993) kommer följande 
studie utgå från det inramningsperspektiv som används inom forskningen av sociala 
rörelsers mobilisering. Att studera inramning enlig detta perspektiv är att undersöka 
hur rörelsers aktörer i sin kommunikation ”konstruerar, tolkar och beskriver verk-
ligheten och sin egen roll” (Wettergren & Jamison, 2006:20), ofta i förhållande till 
en viss fråga. Genom en kvalitativ inramningsanalys är förhoppningen att denna 
studie ska kunna belysa hur Svenska kyrkans ledare presenterar sin organisation 
och ramar in flyktingmottagandet genom att presentera problem, föreslå lösningar 
och försöka motivera människor till engagemang. 
 
För att sätta inramningsperspektivet i relation till sociologisk teori kommer resulta-
tet att tolkas med hjälp av konceptet medias tre funktioner vilket är en del av Stig 
Hjarvards teori om medialiseringen av religion. Detta gör det möjligt att diskutera 
hur dagstidningarna både begränsar och skapa möjligheter för Svenska kyrkans le-
dare att presentera kristen tro, sin organisation och dess arbete för en stor läsarkrets. 

1.1. Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka svenskkyrkliga ledares medverkan i debatten 
kring svenskt och europeiskt flyktingmottagande. Genom en kvalitativ inramnings-
analys av sex debattartiklar hoppas studien belysa hur svenskkyrkliga ledare, med 
ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen, ramar in olika aspekter av flyktingmottagandet 
samt hur Svenska kyrkan presenteras som aktör i artiklarna. Resultatet av analysen 
kommer att diskuteras utifrån Robert Benford och David A. Snows teoretiska in-
ramningsperspektiv samt Stig Hjarvards medialiseringskoncept medias tre funkt-
ioner; media som kanal, språk och miljö. Målet med studien är att beskriva hur 
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svenskkyrkliga ledare ramar in det svenska och europeiska flyktingmottagandet i 
debattartiklarna och hur Svenska kyrkan presenteras som aktör i förhållande till 
denna fråga. 

1.2. Frågeställningar 
•   Hur ramar svenskkyrkliga ledare in det svenska och europeiska flykting-

mottagandet sina debattartiklar? 
•   Hur presenterar skribenterna Svenska kyrkan som aktör i artiklarna? 
•   Kan analysen av debattartiklarna visa på dagstidningarnas funktion som ka-

nal, språk och miljö enligt Hjarvards medialiseringsteori? 

1.3. Avgränsning 
Studien är avgränsad till att undersöka svenskkyrkliga ledares medverkan i offentlig 
debatt i dagstidningar; den plats de tar på andra mediala kanaler som sociala medier, 
nyhetssändningar på TV och organisationens egen hemsida kommer alltså inte att 
studeras. Vidare står det utanför studiens ramar att dra slutsatser kring vilka konse-
kvenser svenskkyrkliga ledares medverkan i debatten har haft på läsarens attityder 
till flyktingmottagande, asylpolitik och kyrkan som organisation. Det går heller inte 
att veta hur debattsidornas medielogik, alltså de krav som dagstidningarnas redak-
törer ställer på debattartiklar, har påverkat sättet som svenskkyrkliga ledare debat-
terar på. Den fulla effekten av inramningen och hela medialiseringsprocessen kom-
mer därför inte att kunna diskuteras i denna uppsats. Däremot kan studien bidra 
med kunskap om hur Svenska kyrkans ledare valt att rama in flyktingmottagandet 
och hur de presenterar kyrkan som aktör i förhållande till frågan. Med svenskyrkliga 
ledare avses i denna studie svenskkyrkliga biskopar samt medlemmar i kyrkosty-
relsen. 

1.4. Forskningsgenomgång 
Här presenteras forskning som anses relevant för denna studie. Forskningen rör 
Svenska kyrkans medverkan på debattsidor samt religiösa och aktivistiska aktörers 
inramning av asylsökande och flyktingmottagande. 

1.4.1 Svenska kyrkans medverkan på debattsidor 
Marta Axner (2013) kartlägger i sin avhandling ”Public Religions in Swedish Me-
dia: a study on religious actors on three newspaper debatepages 2001-2011” reli-
giösa aktörers medverkan på debattsidorna i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 
och Expressen under en tioårsperiod. Syftet med studien är att undersöka och dis-
kutera aktörernas medverkan utifrån koncepten de-privatisering, offentlig religion 
och medialisering. Stort fokus läggs i avhandlingen på medielogik, i synnerhet de 
krav på nyhetsvärde som ställs på debattartiklar och religiösa aktörers medverkan 
på debattsidorna (se Teorikapitlet 2.1.2, s. 9 i denna studie). 
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Utifrån resultatet av en kvantitativ innehållsanalys av över 600 debattartiklar ge-
nomför Axner tre fallstudier på olika urval av det empiriska materialet. Det är fram-
förallt fallstudien i kapitel 6: ”A Church for the people: the Church of Sweden as a 
public utility” som är relevant för denna studie. I kapitlet använder sig Axner av en 
kvalitativ innehållsanalys och identifierar två typer av artiklar. Vanligast är de ar-
tiklar som rör svenskkyrkliga interna frågor vilka debatteras öppet av organisation-
ens representanter. Dessa har enligt Axner ett nyhetsvärde då de belyser rådande 
konflikter inom organisationen och för att skribenterna ibland förespråkar impopu-
lära åsikter som motstånd mot samkönade äktenskap och kvinnliga präster. I relat-
ion till detta diskuterar Axner huruvida artiklarna publicerats för att aktuell inform-
ation om Svenska kyrkan fortfarande anses vara relevant kunskap för allmänheten 
eller om artiklarna snarare bär på en underhållningsfaktor i och med vissa skriben-
ters ”skandalösa” åsikter (2013:139-140). I urvalet finns också artiklar där svensk-
kyrkliga aktörer debatterar frågor av mer allmän karaktär, både ensamma och till-
sammans med andra aktörer i samhället. Bland dem återfinns artiklar om flykting-
mottagande (2013:135-137). Axner anser att denna typ av artiklar uppfyller de-
battartiklars logik då aktuella sociala eller politiska frågor debatteras med målet att 
påverka både allmänheten och auktoriteter (2013:139). 
 
I sin avslutande diskussion av studiens resultat tar Axner upp det faktum att skri-
benter legitimerar sin medverkan i de frågor där de inte är självklara aktörer genom 
att lyfta varför de kan eller borde delta i offentlig debatt. Detta tolkas som en effekt 
av sekularisering och minskad religiös auktoritet (2013:187). Vidare beskriver hon 
att alla religiösa aktörer inte medverkar på debattsidorna på samma villkor. Större 
och mer väletablerade religiösa aktörer, så som Svenska kyrkan, har både mer re-
surser och fler välkända personligheter som kan bidra med artiklar. De kan därför 
lättare uppfylla de krav som ställs på religiösa aktörers medverkan (2013:189). 
Detta kan förklara varför Svenska kyrkan debatterar fler frågor än mindre aktörer 
(2013:185). Studiens resultat i förhållande till Svenska kyrkan kan sammanfattas 
med att organisationen, i och med dess resurser, har en fördel gentemot andra reli-
giösa aktörer vilket speglas på tidningars debattsidor. 

1.4.2 Inramningen av flyktingar och asylsökande 
Det finns ett flertal studier som undersöker hur flyktingmottagande och asylsökande 
ramas in i media. Majoriteten av dessa fokuserar emellertid på nyhetsmedias inram-
ning (Van Gorp, 2005, Durach, Pîrvan & Udrea, 2017, Greussing & Boomgaarden, 
2017). Relevant för denna studie är den forskning som redogör för externa aktörers 
självständiga inramning av dessa frågor. 

I studien ”De-ethnicized victims: Mediatized advocacy for asylum seeker […]” 
(Horsti, 2013) analyserar Karina Horsti debatten som uppkom när finska luterska 
kyrkan 2007 erbjudit en fristad till tre kvinnliga asylsökande som fått utvisningsbe-
slut. Tre empiriska urval analyseras i studien; texter från nyhetshetsleverantörer och 
kristna tidningar, diskussionstrådar online samt texter från så kallade inramnings-
sponsorer - bland dem aktivistorganisationen No Border Network och den evange-
lisk-luterska kyrkan. Det är de sistnämnda texterna som har särskild relevans för 
denna studie. Här används en kvalitativ inramningsanalys inspirerad av ett rörelse-
perspektiv (2013:84) och resultaten visar att både No Border Network och kyrkan 
ramar in asylsökande som offer. Kyrkan mobiliserar i frågan genom att hänvisa till 
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kristen moral, i synnerhet att älska sin nästa, och Horsti argumenterar att de asylsö-
kande presenteras som ”an instrument for practicing Christianity” (2013:85). Me-
dan kyrkan ramar in frågan utifrån ett individualistiskt perspektiv på lidande, till-
lämpar de andra organisationerna istället ett strukturellt perspektiv och hänvisar till 
rättigheter och solidaritet som anledningar till engagemang (2013:90). Analysen av 
hela det empiriska materialet visar att de asylsökande porträtteras som ”en av oss” 
genom att moderskap och kristen identitet lyfts fram medan muslimsk identitet to-
nas ner eller utelämnas (2013:91-92). Studien belyser således hur aktörer ramar in 
en fråga utefter ideologi samt vilka strategier som används för att få asylsökande 
att framstå som värdiga att stanna i Finland. 

Pierre Monforte presenterar i sin artikel ”Social Movements and Europeanization 
Processes […]” (2009) en studie där han undersöker hur franska organisationer 
med intresse för asylsökandes situation etablerat sig på EU-nivå. Som en del av 
detta utför han en inramningsanalys för att identifiera de inramningar som organi-
sationerna använder för att mobilisera människor, rättfärdiga det egna engage-
manget samt insistera på EU:s roll i asylfrågan (Monforte, 2009:412-413). Medan 
humanitära organisationer använder inramningar där praktisk hjälp till asylsökande 
är i fokus konstruerar människorättsorganisationer inramningar som relaterar asyl-
frågan till andra politiska debatter och presenterar den utifrån ett strukturellt per-
spektiv. Organisationen Ligue des Droits de l’Homme (Human Rights Leauge) lyf-
ter bland annat kampen mot rasism och kampen för grundläggande rättigheter i sin 
inramning (2009:416). Studien ger studien en inblick i hur organisationer ramar in 
asylfrågan och hur detta påverkar möjligheten för dem att etablera sig som aktörer 
på EU-nivå. 

1.5. Material 
Studiens empiriska material består av sex debattartiklar som behandlar mottagandet 
av flyktingar och asylsökande. Flyktingmottagandet sätts bland annat i relation till 
förföljelsen av religiösa minoriteter i Irak, flyktingkrisen 2015 och svensk asylpo-
litik. Artiklarna har publicerats i de svenska rikstäckande dagstidningarna Dagens 
Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Expressen och Aftonbladet under åren 
2014, 2015 och 2016. Materialet är avgränsat till de artiklar där Jackelén är ensam 
skribent eller där hennes medskribenter är svenskkyrkliga biskopar eller medlem-
mar i kyrkostyrelsen. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 
Studien utgår från två teoretiska sociologiska perspektiv; inramning och media-
lisering. Trots att dessa omfattar studiet av både produktion, distribution och re-
ception av kommunikation fokuserar denna studie endast på de faktiska texterna då 
detta är vad studiens empiriska material tillåter. 

2.1.1 Inramningsperspektivet och collective action frames 
Inramningsperspektivet utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv som förutsätter 
att verkligheten konstrueras genom att människor tillsammans tolkar sina upplevel-
ser av omvärlden (Snow, 2004:384). Att undersöka inramningar är att undersöka 
hur aktörer ”konstruerar, tolkar och beskriver verkligheten och sin egen roll” (Wet-
tergren & Jamison, 2006:20). Inom rörelseforskningen används perspektivet främst 
för att förklara varför en social rörelse lyckats eller misslyckas med att mobilisera 
människor. Rörelsens aktörer ses som aktiva meningsskapare som tolkar händelser 
och sociala företeelser för att sedan presentera dessa tolkningar med målet är att 
engagera och mobilisera människor i linje med rörelsens intressen. Denna typ av 
presentationer, inramningar, kallas collective action frames (Snow, 2004:384-385). 
 
Snow och Benford, som utvecklat detta perspektiv, menar att det finns tre huvud-
sakliga inramningsuppgifter - diagnostiserande, prognostiserande och motiverande 
inramning - som tillsammans utgör kärnan i sociala rörelsers kommunikation. Hur 
dessa utförs påverkar i allra högsta grad rörelsens mobiliseringskraft och fram-
gångar (Snow & Benford, 1988:199). När en aktör utför en diagnostiserande inram-
ning pekar hen ut ett problem och identifierar dess orsak, medan en prognostise-
rande inramning går ut på att ge förslag på praktiska tillvägagångsätt och strategier 
för att lösa problemet. Den diagnostiserande och prognostiserande inramningen står 
ofta i nära relation tillvarandra; om orsaken till ett problem presenteras som politiskt 
är det vanligt att aktören föreslår hur problemet kan lösas politiskt. Den tredje och 
avgörande uppgiften, motiverande inramning, innebär att författaren motiverar och 
uppmuntrar människor till handling genom att övertyga dem om vikten av att arbeta 
aktivt med en fråga (1988:200-202). Det är viktigt att påpeka att inramning utifrån 
detta perspektiv se som en strategisk process; inramningar utvecklas och används 
för att uppnå ett visst mål (Benford & Snow, 2000:625). Att studera inramningar 
innebär därför att det inte nödvändigtvis är aktörernas egen förståelse som studeras, 
utan snarare det sätt som de har valt att presentera en fråga för att uppnå ett visst 
mål (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017:218). 
 
En annan central och oundviklig del av inramningsprocessen är konstruktionen av 
kollektiv identitet (Benford & Snow, 2000:632). Rörelser behöver ständigt specifi-
cera vilka ”vi” är, vad ”vi” vill och hur ”vi” ska uppnå detta (Wettergren & Jami-
esson, 2006:10). Identitetskonstruktionen, argumenterar Ron Eyerman, sker också 
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med människor utanför rörelsen i åtanke. Precis som inramningen är den kollektiva 
identitet strategiskt konstruerad för att göra det möjligt för allmänheten att ta ställ-
ning till rörelsens existens och arbete (Eyerman, 2006:66). 

2.1.2 Medialiseringen av religion och medias tre funktioner 
Medialiseringsteorin utgår från att media i senmodern tid intagit en allt mer själv-
ständig roll i förhållande till andra sociala institutioner samtidigt som den integre-
rats i dessa institutioners sätt att verka. Denna dubbla utveckling kallas media-
lisering och anses leda till kulturell och social förändring då sociala aktörer måste 
anpassa sig till så kallad medielogik när de kommunicerar med varandra via medier. 
Medielogiken är de tekniska, estetiska och sociala förutsättningar som styr mediers 
sätt att verka (Hjarvard, 2011:122-124). 
 
När det kommer till religion har medialiseringen framförallt lett till förändringar i 
hur religion representeras (Hjarvard, 2012:26-27). För att sammanfatta dessa för-
ändringar utgår Stig Hjarvard, ledande forskare inom området, från Joshua Mey-
rowitzs kategorisering av medias tre funktioner. Den första funktionen, media som 
kanal, beskriver det faktum att media blivit en av de viktigaste källorna för inform-
ation om religion i moderna samhällen (Hjarvard, 2016:10). Religiösa organisat-
ioner har enligt medialiseringsteorin förlorat funktionen som kunskapsförmedlare 
och makten att definiera och rama in religion har istället tillfallit media (Lövheim, 
2015:551). För att återfå lite av den makten måste organisationerna anpassa sig till 
olika medieformat och genrer (Hjarvard, 2016:10). Detta vidareutvecklar Hjarvard 
när han resonerar om Meyrowitz andra funktion; media som språk. Han menar att 
alla genrer har sina respektive krav på hur innehåll ska utformas vilket får konse-
kvenser för hur religion och religiösa frågor representeras samt vem som tillåts re-
presentera dem i vilka sammanhang (ibid.). Den sista funktionen, media som miljö, 
innebär att media har tagit över samhällsfunktioner som tidigare utförts av religiösa 
institutioner. Media erbjuder numera människor moralisk orientering, tröst och ge-
menskap, bland annat genom att skapa vad Hjarvard kallar ”public ritual events” 
kring både tragedier och glädjeämnen. Detta bidrar enligt Hjarvard inte till sakrali-
seringen av media utan snarare sekulariseringen av tidigare religiösa funktioner 
(2016:11). Utifrån dessa tre kategorier har Hjarvard utvecklat en typologi av medi-
aliserad religion och det är framförallt journalism on religion som är relevant för 
denna studie. 
 
Journalism on religion syftar främst på professionell journalistik i nyhetsmedia och 
belyser hur medielogik begränsar religiösa aktörers möjligheter att rama in religiösa 
frågor i den offentliga politiska sfären (Hjarvard, 2012:31). Utgångspunkten åter-
finns i konceptet media som språk; journalister och andra delaktiga i produktionen 
av journalism on religion måste anpassa sig till nyhetsmediers logik för att bli pub-
licerade. Detsamma, menar Hjarvard, gäller religiösa aktörer. För att de ska få ut-
rymme i nyhetsmedia behöver de agera som trovärdiga källor och presentera rele-
vant information som anses ha ett nyhetsvärde. De bör heller inte använda sig av 
traditionella kommunikationssätt när de medverkar. Att citera Bibeln, framföra en 
bön eller predika försvårar enligt Hjarvard religiösa aktörers medverkan i denna typ 
av medialiserad religion (2012:32). Hjarvards presentation av medielogik får gehör 
i Axners avhandling där hon intervjuar redaktörer för debattsidorna på DN, SvD 
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och Expressen. De är överens om att nyhetsvärde är det viktigaste kriteriet för pub-
likationen av en debattartikel. Värdet skapas då skribenterna presenterar ny inform-
ation, skriver från ett unikt perspektiv eller har en oväntad åsikt. Vem som är av-
sändaren spelar också in; redan välkända aktörer har en större chans att publiceras 
då deras signatur ökar nyhetsvärdet på artikeln (Axner, 2013:66-67). 
 
Medialiseringsteorin har varit mycket omdiskuterad genom åren (se Lövheim, 
2015). Mia Lövheim föreslår i sin kritik av teorin en utveckling där religiösa aktö-
rers makt i förhållande till medialiseringen uppmärksammas och förändring av re-
ligion ses som en konsekvens av ett samspel mellan religion och media (Lövheim, 
2011:162-164). Hon menar att religiösa aktörer har potential att själva lotsa sig ige-
nom medialiseringsprocesser ”in order to increase the vitality and significance of 
their beliefs, values, and practices” (Lövheim, 2015:564). 

2.2. Arbetsmodell 
Enligt Benford och Snow är collective action frames ”action-oriented sets of beliefs 
and meanings that inspire and legitimate the activities and campaigns of a social 
movement organisation” (Benford & Snow, 2000:614). Genom att identifiera in-
ramningarna i artiklarna går det att svara på studiens två första frågeställningar om 
hur flyktingmottagandet är inramat och hur Svenska kyrkan framställs som aktör i 
artiklarna. Särskilt fokus kommer att ligga på den motiverande inramningen; varför 
Svenska kyrkan anser att det är viktigt för både den egna organisationen och andra 
aktörer i samhället att arbeta aktivt med frågan. I förhållande till inramningsteorin 
kommer följande fråga ställas till inramningsanalysens resultat: 
 

•   Collective action frames: Uppmanar skribenterna till engagemang och 
handling i artiklarna? Vilka kollektiva identiteter omfattas av dessa uppma-
ningar? 

 
När det kommer till medialiseringen av religion tillhör debattartiklarna en genre 
som för med sig krav på både texter och aktörer. Precis som Marta Axner skriver i 
sin avhandling har de svenskkyrkliga ledarna, i och med publikationen av debattar-
tiklarna, redan uppfyllt de krav som redaktörerna för respektive tidning ställer på 
deras medverkan (Axner, 2013:68). Vilka kraven är och hur skribenterna har an-
passat sig efter dem kan denna studie inte svara säkert på. Istället ligger fokus på 
hur debattartiklarna, och i förlängningen även dagstidningarna, kan tolkas utifrån 
de tre funktioner som Hjarvard beskriver. Följande fyra frågor har därför formule-
rats utifrån medialiseringsteorin: 
 

•   Media som kanal: I vilken utsträckning kan debattartiklarna ses som ett sätt 
att sprida information om religion? 

•   Media som språk: Uppfyller artiklarna de kriterier som Hjarvard och Axner 
menar ställs på religiösa aktörers medverkan i nyhetsmedia och på dagstid-
ningars debattsidor? 

•   Media som miljö: Kan debattartiklarna tolkas motsvara funktioner som tidi-
gare förknippats med kyrkorummet? 

•   Kan svaren på dessa frågor leda till en tolkning av dagstidningarnas funkt-
ion som kanal, språk och miljö? 
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Kapitel 3 Metod 

3.1 Material och urval 
När materialet till denna studie samlades in var syftet att undersöka Antje Jackeléns 
medverkan i debatten kring flyktingmottagandet. Då artiklarna som Jackelén skrivit 
tillsammans med andra svenskyrkliga ledare gav ett större och mer nyanserat urval 
ändrades syftet till det nuvarande; att undersöka svenskkyrkliga ledares medverkan 
i debatten kring svenskt och europeiskt flyktingmottagande. 
 
Jackeléns debattartiklar kring flyktingmottagandet i Sverige och Europa som låg till 
grund för urvalet listas på Svenska kyrkans hemsida under rubriken ”Ärkebisko-
pens debattartiklar, brev och krönikor” (Svenska kyrkan, 2017). Totalt rörde det sig 
om nio artiklar som publicerats på debattsidorna i Dagens Nyheter (DN), Svenska 
Dagbladet (SvD), Aftonbladet, Expressen och Sydsvenskan. Trots att texterna fanns 
att läsa i sin helhet på svenskakyrkan.se hämtades de från tidningarnas egna arkiv 
för att säkerställa att det empiriska materialet utgjordes av de publicerade version-
erna av artiklarna. Efter att debattartiklarna lästs igenom en första gång avgränsades 
materialet i två steg. Först gjordes valet att bara analysera de artiklar som publice-
rats i de rikstäckande tidningarna – DN, SvD, Aftonbladet och Expressen - under 
2014, 2015 och 2016. Sedan ströks de artiklar där eventuella medförfattare inte var 
representanter av Svenska kyrkan, detta för att bibehålla ett svenskkyrkligt perspek-
tiv. 
 
De sex debattartiklarna i det slutgiltiga urvalet förekom i alla fyra dagstidningarna. 
Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin, 1:a och 2:e vice ordförande i kyrkosty-
relsen har varit med och skrivit två artiklar, båda publicerade i SvD, medan en är 
underskriven av alla Svenska kyrkans biskopar. Det var särskilt den sistnämna ar-
tikeln som gjorde det tydligt att studien, i och med detta urval, inte längre under-
sökte Jackeléns bidrag till debatten utan hellre svenskkyrkliga ledares medverkan. 

 

Tabell 1. Det empiriska materialet 
Nr. Datum Tidning Titel Skribenter 
1 2014/08/23 Svenska Dag-

bladet 
Ge förföljda en fristad i Sverige* Jackelén, Lundby-

Wedin och Hagelin  
2 2015/04/25 Aftonbladet  

 
Vi har ett ansvar att hjälpa dem som flyr Jackelén 

3 2015/09/08 Expressen  Glöm inte att ”trollen” lurar runt hörnet* Jackélen 

4 2016/03/16 Svenska Dag-
bladet 

Fel att resa stängsel mot andra i nöd Jackelén, Lundby-
Wedin och Hagelin 

5 2016/06/19 Dagens ny-
heter 

Värna barnen när ni röstar om uppehålls-
tillstånden 

Svenska Kyrkans bis-
kopar 

6 2016/12/24 Expressen  Ge alla som fått asyl rätt till ett familjeliv Jackélen 

*titlar markerade med en stjärna har en annan titel på Svenska kyrkans hemsida. 
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3.2 Kvalitativ inramningsanalys 
En kvalitativ textanalys går ut på att noggrant och systematiskt läsa en text för att 
undersöka vilken mening som en skribent tillskriver en händelse, ett subjekt eller 
ett fenomen (Esaiasson et al. 2017:211). Precis som i det inramningsperspektiv som 
denna studie utgår från är det inom den kvalitativa textanalysen vanligt att se på 
mening som ett resultat av kollektiv tolkning; den är varken given eller skapad av 
enstaka aktörer utan konstruerad med hjälp av ett gemensamt språk och gemen-
samma referensramar (2017:212). Målet med denna analys är att systematisera in-
nehållet av det empiriska materialet för att kunna säga något om den mening som 
Svenska kyrkans ledare tillskriver flyktingmottagandet och kyrkan som aktör i detta 
sammanhang. 
 
Den kvalitativa analysmetod som används i denna studie kallas inramningsanalys, 
där de centrala koncepten är collective action frames. Enligt Linskilde passar en 
inramningsanalys av detta slag empiriska material som består av en viss aktörs tex-
ter i en fråga och ger muslimska aktörers medverkan i den danska debatten kring 
Mohammed-karikatyrerna som ett exempel (Linskilde, 2014:212). Metoden har en 
deduktiv ansats då att den söker redan förbestämda element i texten, något Lind-
skilde kallar inramningselementen (2014:214). De analysfrågor som ställs till tex-
ten har tagits fram med utgångspunkt i Benfords och Snows teori om de tre inram-
ningsuppgifterna och har formulerats med hjälp av de frågor som Esaiasson et al. 
föreslår i sin variant av kvalitativ inramningsanalys (Esaiasson et al. 2017:218-19). 
Den motiverande inramningen har här delats upp i två analysfrågor. Den första av-
ser undersöka hur de svenskkyrkliga ledarna uppmanar utomstående aktörer att en-
gagera sig i flyktingmottagandet medan den andra fokuserar på hur skribenterna 
beskriver Svenska kyrkans engagemang i frågan.  
 
Diagnostiserande inramning: 

•   Vad är problemet? Varför och för vem är det ett problem? 
•   Vad är orsaken? Vad, vem eller vilka anses ha orsakat problemet? 

 
Prognostiserande inramning: 

•   Vad är lösningen? Vad behöver göras och vem behöver göra det? 
 
Motiverande inramning: 

•   Varför och på vilket sätt bör människor engagera sig i flyktingmottagandet? 
•   Varför och på vilket sätt engagerar sig Svenska kyrkan i flyktingmottagan-

det? 
 
Den motiverande inramningen har här delats upp i två analysfrågor. Den första av-
ser undersöka hur de svenskkyrkliga ledarna uppmanar utomstående aktörer att en-
gagera sig i flyktingmottagandet medan den andra fokuserar på hur skribenterna 
beskriver Svenska kyrkans engagemang i frågan. Förhoppningen är att identifie-
ringen av dessa två typer av motiverande inramningar kan leda till svar på analys-
frågan om förekomsten av collective action frames och kollektiva identiteter (se 2.2 
i denna studie, s. 10) samt visa på hur Svenska kyrkan presenteras som aktör i de-
batten. Presentationen av kyrkan och eventuella kristna argument för engagemang 
i flyktingmottagandet kommer dessutom att bidra till tolkningen av debattartiklarna 
som en kanal för information om religion. För att kunna säga något om artiklarnas 
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nyhetsvärde, och därmed resonera kring huruvida debattartiklarna uppfyller de kri-
terier som Hjarvard och Axner menar ställs på religiösa aktörers medverkan i ny-
hetsmedia, kommer kontexten i vilken de publicerats att presenteras tillsammans 
med resultatet av analysen. Till sist kommer inramningselement med ett tydligt re-
ligiöst budskap, vilka kan tolkas som ”traditionella kommunikationssätt”, att an-
vändas för att besvara den tredje analysfrågan om möjligheten att tolka debattartik-
larna som funktioner vilka tidigare kopplats till kyrkorummet.  

3.3 Validitet och reliabilitet 
Kvalitativ textanalys tillåter forskaren att tolka det som inte är direkt uttalat i en text 
och lyfta fram element i texten som anses vara särskilt viktiga för att förstå texten 
som helhet. Detta minskar risken för att viktiga aspekter av kommunikationen går 
förlorade men innebär också att en kvalitativ analys aldrig kan vara helt objektiv, 
något som får konsekvenser för studiers validitet (Esaiasson et al. 2017:211). Esai-
asson et al. delar in validiteten i två delar, varav det ena är begreppsvaliditet. En 
hög begreppsvaliditet uppnås när operationaliseringen, det vill säga översättningen 
av de teoretiska begreppen till analytiska frågor och verktyg, är väl utförd. Om de 
indikatorer som forskare valt att leta efter i en text inte stämmer överens med de 
teorier som används gör de sig skyldiga till systematiska fel som minskar validiteten 
av en studie (Esaiasson et al. 2017:58-59). 
 
I den första analysen av det empiriska materialet står inramningsteorin i fokus: här 
går det att argumentera att begreppsvaliditeten är hög då analysfrågorna har inspi-
rerats av redan beprövade operationaliseringar (Esaiasson et al 2017:218-219, Lin-
skilde, 2013:214) och är väl grundad i de teoretiska definitionerna. Operational-
iseringen av medialiseringsteorin har inte hämtats från tidigare forskning men utgår 
även den från teorin. De tre frågorna har formulerats för att fånga det väsentliga i 
de tre funktionerna som Hjarvard beskriver; media som kanal, språk och miljö. Ef-
tersom dessa frågor besvaras genom en tolkning av inramningsanalysens resultat 
går det inte att lyfta fram alla aspekter av det empiriska materialet som skulle kunna 
besvara frågorna. Därför kompromissar metoden möjligheten att tolka artiklarna 
utifrån medialiseringsteorin. 
 
Linskilde skriver att en av utmaningarna med inramningsanalys är att uppnå krite-
riet om replikation; alltså att analysen av det empiriska materialet ska kunna ge-
nomföras av en annan forskare med samma resultat. Detta kräver att redovisningen 
av studiens analysmetod, tillvägagångssätt och resultat är både tydligt och transpa-
rant. Vilka kriterier som ska uppnås för att en del av en text ska klassas som ett 
inramningselement måste vara redan förbestämt och fungerar därför enligt Lin-
skilde endast på deduktiva analyser (Linskilde, 2014:213). Denna transparens och 
tydlighet är något som denna studie strävat efter att uppnå. 

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt och relation till ämnet 
När inramningsanalysen av det empiriska materialet påbörjades hade artiklarna re-
dan lästs igenom flera gånger och kontexten i vilken de publicerats hade studerats. 
Artiklarna kodades manuellt utifrån analysfrågorna, först för hand och sedan i ett 
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textredigeringsprogram. För att få en ökad reliabilitet utfördes detta steg av ana-
lysen ett antal gånger med några dagars mellanrum. Resultaten jämfördes sedan 
med varandra för att se om det fanns några skillnader mellan hur textenheterna tol-
kats. Där sådana skillnader fanns konsulterades artikeln som helhet och det mest 
trovärdiga tolkningsalternativet valdes ut. För att hitta samband mellan de motive-
rande inramningarna i artiklarna skapades ett separat dokument där de motiverande 
inramningselementen delades in i kategorier efter teman som återfanns i flera av 
artiklarna. Denna del av analysen utfördes induktivt och resulterade i fem katego-
rier; gemensamt ansvar, rättigheter, människans makt att påverka, kristen motivat-
ion och Europa har gjort det förr.  
 
Då jag både varit ideell och anställd i Svenska kyrkan samt studerat bibelvetenskap 
bär jag på en förförståelse som påverkar min analys. Jag har under arbetet med 
analysen varit medveten om detta och undvikit att dra några slutsatser utifrån den 
kunskap jag redan har om Svenska kyrkan.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
Här presenteras resultatet av inramningsanalysen: den diagnostiska inramning pre-
senteras artiklarna i kronologisk ordning tillsammans med en kort beskrivning av 
kontexten i vilken de publicerades. I presentationen av den motiverande inram-
ningen presenteras inramningselementen tematiskt för att visa på samband mellan 
artiklarna. 

4.1.1 Diagnostiserande inramning 
Artikel 1 publicerades i augusti 2014, två månader efter Islamiska Statens ockupat-
ion av Mosul (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2017). Problemet 
pekas ut som en skoningslös förföljelse av religiösa minoriteter i norra Irak och 
skribenterna är tydliga med att det inte bara är kristna som tvingas fly vad de kallar 
en humanitär katastrof. Förövaren presenteras som den ”islamistiska milisen” som 
drivs av idén om etniskt och religiöst rensade stater. 

 
Även i artikel 2 är det människors lidande som presenteras som problemet. Jackelén 
menar att det är en skam och skandal för Europa att tusentals flyktingar har drunknat 
under sin desperata flykt över Medelhavet. Orsaken till detta är enlig Jackelén att 
”Vi [Europa] har byggt en fästning vars portar inte öppnas för människor i nöd” 
(Aftonbladet, 2015). Denna artikel publiceras tillsammans med en faktaruta som 
sätter in texten i dess kontext, nämligen att nyhetsflödet vid tiden för publikation 
dominerats av den så kallade flyktingkatastrofen i Medelhavet. 

 
Artikel 3, som publicerades några dagar efter att svenska medier publicerat bilden 
på den drunknade syriske flyktingpojken Alan Kurdi (Esaiasson, Martinsson & 

Tabell 3. Artikel 2: Vi har ett ansvar att hjälpa dem som flyr (Aftonbladet, 2015) 
Vad är problemet? Varför är det ett problem? För vem? Vad är orsaken? 
Tusentals människor 
dör på sin desperata 
flykt över Medelha-
vet. 

Människor dör. 
 
 

Människor på flykt. 
 
En skandal och 
skam för Europa. 

”Vi har byggt en 
fästing vars portar 
te öppnas för män-
niskor i nöd” 

 

Tabell 2. Artikel 1: Ge förföljda en fristad i Sverige (SvD, 2014) 
Vad är problemet? Varför? För vem? Vad är orsaken? 
Förföljelsen av reli-
giösa minoriteter i 
norra Irak. 

Människor tvingas på 
flykt undan förföljelse 
och dödas för sin tro 
skull.  

Religiösa mi-
noriteter, inte 
bara kristna. 

Den islamistiska mili-
sen som drivs av idén 
om etniskt och religiös 
rensade stater. 

 



 16 

Sohlberg, 2016:11), skiljer sig avsevärt från artikel 2 trots att de båda beskriver hur 
människor farit illa på flykt. Problemet anses i denna artikel vara att Europas länder 
inte klarat av att tillsammans agera för att hjälpa flyktingarna i säkerhet. Detta är 
ett problem då det har lett till att människor berövats både rötter, historia, framtids-
tro och liv. Jackelén formulerar orsaken till att Sverige inte agerat på följande sätt: 

”När vår medmänsklighet behövdes som mest såg vi i Sverige i stället en tilltagande polari-
sering. Vi fick ett samtalsklimat där hårda ord och rentav hatretorik stod i vägen för den 
verkstad som behövs.” (Expressen, 2015) 

Under år 2016 skiftar den diagnostiska inramningen från flyktingarnas faktiska li-
dande och Europas kollektiva misslyckande att hjälpa flyktingarna till svensk asyl-
politik. Detta i och med regeringens förslag om att begränsa möjligheterna för män-
niskor att få uppehållstillstånd i Sverige, ett förslag om röstades igenom i juni 2016 
(Svenska Riksdagen, 2016) och gav upphov till Sveriges kristna råds julupprop 
samma år (Sveriges kristna råd, 2016). 
 
I artikel 4, publicerad efter att remisstiden för lagförslaget gått ut, menar skriben-
terna att de tillfälliga uppehållstillstånden som lagförslaget innebär ökar otrygg-
heten och försvårar integrationen samtidigt som de skapar höga administrativa kost-
nader. Den restriktiva flyktingpolitiken i Sverige och Europa, som lett till att grän-
ser stängts och stängsel byggts, framställs i artikeln som ett ”hot mot framtidstro, 
utveckling och universella värden” (SvD, 2016). En nästa identisk konsekvensana-
lys sker i artikel 5 (DN, 2016) som publicerades två dagar innan riksdagen röstade 
igenom förslaget för tillfälliga uppehållstillstånd. Svenska kyrkans biskopar lägger 
fokus på hur förslaget, i och med att det försvårar möjligheterna till familjeåterför-
eningen, strider mot FN:s barnkonvention – en bedömning som också gjordes i ar-
tikel 4. Orsaken till den restriktiva flyktingpolitiken i båda artiklarna bedöms vara 
ett resultat av politikers försök att hålla människor ute av rädsla för de konsekvenser 
som ökad invandring kan få för samhället samt ett hårdare debatt- och samtalskli-
mat som pekar ut flyktingen som ett hot mot den svenska välfärden.  

Tabell 4. Artikel 3: Glöm inte att ”trollen” lurar runt hörnet (Expressen, 2015) 
Vad är problemet? Varför är det ett problem? För vem? Vad är orsaken? 
Europas länder har 
inte klarat av att till-
sammans hjälpa 
flyktingar i säkerhet. 

Människor dör och far illa på 
flykt. 

Människor på 
flykt: Kvinnor, 
män och barn. 
 

I Sverige: polari-
seringen i sam-
hällsdebatten. 
 

 

Tabell 5. Artikel 4: Fel att resa stängsel mot andra i nöd (SvD, 2016) 
Vad är problemet? Varför är det ett problem? För vem? Vad är orsaken? 
a) Regeringens för-
slag om tillfälliga 
begränsningar. 
b) Restriktiv och 
kortsiktig asylpoli-
tik i Sverige och 
Europa. 

a) Ökar otryggheten, försvå-
rar integrationen, blir admi-
nistrativt kostsamt.  
b) ”hot mot framtidstro, ut-
veckling och universella vär-
den” 
 

a) Asylsökande, 
svenska sam-
hället 
b) Europa 

Regeringen och 
Europa vill hålla 
människor på flykt 
borta av rädsla för 
att samhället och 
välfärden ska ska-
das. 
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På julaftonen 2016 publicerade Expressen en debattartikel där Jackelén presenterar 
Juluppropet under rubriken ”Ge alla som fått asyl rätt till familjeliv”. I första delen 
av artikeln förklarar Jackelén hur det går att förstå julen i förhållande till det lidande 
som finns i världen. Här liknas lidandet med Maria och Josefs flykt till Egypten 
(Bibel 2000, Mark 2:13-14). Den andra delen rör Sveriges kristna råds initiativ Ju-
luppropet. I den diagnostiska inramningen är det ”praktiska och byråkratiska hin-
der” som är orsaken till ”onödigt obarmhärtiga situationer” (Expressen 2016) för 
asylsökande och flyktingar som lider både psykiskt och fysiskt när de utvisas eller 
förgäves försöker förenas med sina familjer. Lidandet illustreras genom ett vittnes-
börd från en svenskkyrklig medarbetare samt en historia om en kvinna som miss-
handlats svårt när hon försökt återförenas med sin man som fått asyl i Sverige. 

Något som blir tydligt i den diagnostiserande inramningen är att det enligt skriben-
terna främst är människor på flykt som drabbas av Europas och Sveriges sätt att 
hantera situationen. Flyktingarna beskrivs på olika sätt i artiklarna men genomgå-
ende är att deras människovärde lyfts. De beskrivs som ”yazidier, kristna, sufier, 
mandéer, turkmener och andra minoriteter” (SvD, 2014), ”människor i nöd” (Af-
tonbladet, 2015, Expressen, 2016) ”barn, kvinnor och män”, ”grannar” (SvD, 2016) 
och ”medmänniskor” (Expressen, 2015, SvD, 2016). De asylsökande är ”människor 
av kött och blod”, ”traumatiserade människor” (DN, 2016) och ”ensamkommande 
barn och unga vuxna” (Expressen, 2016). 

4.1.2 Prognostiserande inramning 
Prognostiserande inramningen är den inramningsuppgift som de svenskkyrkliga le-
darna skapar minst utrymme för i sina debattartiklar. Det är endast i två av artiklarna 
som tydliga och konkreta lösningar föreslås. I artikel 1 uppmanar Svenska kyrkan 
migrationsverket och den svenska regeringen att stoppa utvisningar till Irak, om-
pröva asylavslag och verka för lagliga och säkra flyktvägar till Europa: 

”Vi vill därför se ett moratorium för alla utvisningar till Irak […] Vi uppmanar regeringen att verka 
för lagliga möjligheter för skyddsbehövande att ta sig till Europa […]” (SvD, 2014) 

Tabell 6. Artikel 5: Värna barnen när ni röstar om uppehållstillstånden (DN, 2016) 
Vad är problemet? Varför är det ett problem? För vem? Vad är orsaken? 
Regeringens förslag 
om tillfälliga be-
gränsningar. 

Ökar otryggheten och för-
svårar integrationen. Inne-
bär höga handläggnings-
kostnader. Strider mot FN:s 
barnkonvention. 

Asylsökande 
(särskilt barn), 
svenska sam-
hället. 
 

Regeringen vill att 
färre ska söka sig till 
Sverige. Ett hårdare 
debattklimat. 

 

Tabell 7. Artikel 6: Ge alla som fått asyl rätt till familjeliv (Expressen, 2016) 
Vad är problemet? Varför är det ett problem? För vem? Vad är orsaken? 
Asylsökande utvisas 
och blir separerade från 
sina familjer. Männi-
skor utsätts för våld när 
de försöker återförenas 
med sina familjer. 

Mänskligt lidande, 
”Onödigt obarmhärtiga si-
tuationer” 

Asylsökande 
och deras fa-
miljer. 
 

Praktiska och by-
råkratiska hinder. 
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I artikel 2 ligger allt fokus på lagliga vägar till Europa, bland annat genom ökande 
flyktingkvoter, avskaffande av visum, förbättrade möjligheter till familjeåterför-
ening och sponsring (Aftonbladet, 2015). Båda dessa artiklar innehåller även upp-
maningar till FN (SvD, 2014) respektive ”världssamfundet” (Aftonbladet, 2015) att 
verka för fred i de konfliktområden som människor tvingas fly ifrån. Dessa förslag 
är dock inte de mest framträdande lösningsförslagen i texterna. I artikel 8 återger 
Jackelén Juluppropets uppmaningar utan att specificera vad som krävs för att detta 
ska bli verklighet. Detta tolkas ändå som en del av den prognostiska inramningen: 

”Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt 
till familjeliv, undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening.” (Expressen, 2016) 

 
I artikel 5 skriver Svenska kyrkans biskopar att de inte har några färdiga lösningar 
men att Europa måste ”komma samman och hitta gemensamma vägar framåt” (DN, 
2016) i fråga om flyktingmottagandet. Övriga lösningsförslag som presenteras i 
denna artikeln tolkas som en del av den motiverande inramningen. Artikel 3 erbju-
der ett långt resonemang kring främjandet av demokrati som sätt att få bukt med 
polarisering och bristande ansvarstagande i det svenska samhället. Jackelén menar 
att ”Medmänsklighet och anständighet måste erövras och övas […]” och att män-
niskor måste ”[…] tillkämpa och tillägna sig en bildning – och få stöd i processen.” 
(Expressen, 2015). Resurserna att skapa ett bättre samhällsklimat finns enligt Jacke-
lén redan i de politiska rörelser, organisationer och religiösa traditioner.  

4.1.3 Motiverande inramning 
Motiverande inramningselement återfanns i alla artiklar och kan delas in i fem över-
gripande kategorier. Den första kategorin innefattar idén om att Europa har gjort 
det förr. I artikel 2 och 4 lyfter skribenterna det faktum att Europa efter andra världs-
kriget lyckades hantera den då pågående flyktingkatastrofen medan Europa idag 
misslyckas och försöker stänga människor ute. Detta tolkas i analysen som en del 
av den motiverande inramningen och kompletteras med dessa uppmaningar: 

”Och kunde ett krigshärjat Europa för 70 år sedan, kan ett ganska välmående Europa nu!” 
(Aftonbladet, 2015) 

”All den goda vilja – politiskt och medmänskligt – som vi tillsammans mobiliserat är inte ett 
passerat skede.” (SvD, 2016) 

 
I dessa artiklar presenteras Europa som en kollektiv identitet, ett ”vi”, som även 
skribenterna är en del av. Den andra kategorin handlar om människors makt att 
påverka. I artikel 2 uppmuntras människor att påverka folkvalda politiker att verka 
för säkrare vägare till Europa: 

”Istället för att låta kriminella ligor och människosmugglare härja kan vi med vår vilja på-
verka […] våra folkvalda på alla nivåer behöver både stöd och press […]” (Aftonbladet, 
2015) 

 
I artikeln 4 ger Jackelén exempel på en positiv utveckling i Sverige där privatper-
soner börjat engagera sig i flyktingfrågan. Hon lyfter möjligheterna som finns för 
att verka för godhet men varnar också för ”trollen” och negativ utveckling; 

 ”Vår tids medielandskap möjliggör och förstärker snabba attitydförändringar och gemen-
samma initiativ, också åt godhetens håll! Samtidigt måste vi vara vaksamma […] Vi behöver 
rötter djupa nog att stå stadigt även när vinden vänder. (Expressen, 2015) 
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Makten att påverka är central i artikel 5 där Svenska kyrkans biskopar påminner 
Sveriges riksdagsledamöter att deras ställningstagande i asylfrågan är avgörande 
och lägger grunden för framtida värderingar. Biskoparna menar att ”vi” tillsammans 
behöver ”forma det samhälle vi önskar” (DN, 2016). Idén om att människor till-
sammans har makten att forma samhället återfinns även i artikel 4. Skribenterna 
menar att Europa står inför ett val och det är tydligt vad de vill att Europa ska välja, 
nämligen att återerövra medborgarskapet och välja politikstillförsikt, mänskliga rät-
tigheter och internationell rätt: 

”Europa står vid ett vägskäl: att välja eller välja bort politisk tillförsikt, mänskliga rättigheter 
och internationell rätt. Vi kan låta varianter av “blod och jord” bestämma vem som hör 
hemma hos oss eller välja att återerövra medborgarskapet i ordets fulla bemärkelse. Vi bär 
alla ett ansvar för att utforma det samhälle som vi vill ha.” (SvD, 2016) 

 
Detta exempel överlappar den tredje kategorin där inramningselementen bygger på 
idén om att det finns ett gemensamt ansvar som bör leda till handling. I alla artiklar 
förutom artikel 2 motiveras ansvaret av andra förhållanden. I artikel 1 är det en slags 
kulturell och religiös skuld som lyfts fram i slutet av artikeln: 

”I Mellanöstern finns de kulturella och religiösa rötter som gett Europa så mycket näring. 
Det är vårt gemensamma ansvar att motverka våld och odla hopp” (SvD, 2014) 

 
I artikel 4 är det istället europeiska länders välstånd som för med sig ett ansvar för 
utsatta människor: 

”[…] att resa stängsel för att skydda det egna välståndet från andras nöd kan inte vara en väg 
för ett Europa som gärna refererar till kristna värderingar Välstånd innebär ansvar. Välstånd 
förpliktigar.” (SvD, 2016) 

 
I artikel 3 argumenterar Jackelén att det är yttrandefriheten som kräver ansvar, ett 
ansvar som innefattar ett slut på lögner, obeslutsamhet och pseudodiskussioner: 

”Nu måste det vara slut på spridandet av lögner, på obeslutsamhet och pseudodiskussioner. 
Det handlar om medmänniskor, inte siffor […] yttrandefrihet kräver yttrandeansvar.” (Ex-
pressen, 2015)  

 
Den fjärde kategorin tar upp rättigheter som anledningen till att människor ska en-
gagera sig i flyktingmottagandet. I artikel 1 skriver skribenterna att förföljda reli-
giösa minoriteter har rätt att söka en fristad i Europa och Sverige (SvD, 2014). Asyl-
rätten är också en central idé i artikel 4 där den beskrivs som en mänsklig rättighet 
och mer därtill: 

”Rätten att söka asyl uttrycker ett ideal och är ett moraliskt bud. Det är en skyldighet att ge 
flyktingen en fristad. På så vis är asylrätten i princip obetingad och inte avhängig andra för-
hållanden, till exempel ett lands välstånd.” (SvD, 2016) 

 
Medan artikel 4 fokuserar på den obetingade asylrätten är det barns rättigheter som 
står i centrum i artikel 5. Där vädjar Svenska kyrkans biskopar till riksdagens ma-
joritet ”att tänka på de mest utsatta, barnen, och värna om deras rättigheter” (DN, 
2016). 
 
Den sista kategorin är kristen motivation och används sparsamt i artiklarna. Ovan 
citerades artikel 4 där skribenterna konstaterar att sättet Europa stänger flyktingar 
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ute inte är förenligt med kristna värderingar (SvD, 2016) och i slutet av artikel 3 
beskriver Jackelén att den kristna tron kan leda till förändrade perspektiv: 

”I sällskap med många andra religiösa och icke-religiösa traditioner hjälper den kristna tron 
oss att öva den blick som förvandlar en mot-människa till med-människa.” (Expressen, 2015) 

 
I artikel 2 kopplar Jackelén gästfrihet till den kristna tron genom att citera Nya tes-
tamentet: 

”Gästfrihetens ideal […] måste förverkligas i ord och handling. Gästfriheten är också en 
gåva. Som en av Nya testamentes författare säger. ”Genom gästfriheten har somliga fått äng-
lar till gäster utan att veta om det.” (Aftonbladet, 2015) 

 
Denna tanke, att flyktingar är en gåva, finns också med i artikel 6 även om den där 
inte kopplas till kristen tro. Framgångsberättelsen om en ung flykting som antagits 
till en läkarutbildning avslutas med orden ”vilken gåva till vårt land!” (Expressen, 
2016) och Jackelén menar att engagerade i kyrkan och flyktingarna de träffar kan 
vara ”en gåva för varandra” (ibid.). I samma artikel skriver Jackelén: 

”Gud själv har kommit till oss, i ett litet barn som bär på vår frälsning. Om Gud, den full-
komliga kärleken, rör vid vårt inre genom ett spädbarns outgrundliga ögon, hur kan vi då låta 
bli att försöka se på varandra med en försonande blick?” (Expressen, 2016) 

 
Detta är det tydligaste kristna motiverande inramningselementet men vilket ”vi” 
den riktar sig till är inte självklart och inte heller om den försonade blicken har 
något med flyktingmottagandet att göra. Artikeln innehåller i övrigt inga uppma-
ningar till allmänheten eller makthavare annat än att den redogör för de krav som 
Sveriges kristna råd ställer på regeringen.  

4.1.4 Motiverande inramning: Svenska kyrkans engagemang 
Svenska kyrkan som aktör nämns i alla artiklar utom artikel 3. Sättet organisation-
ens engagemang presenteras på kan delas upp i två kategorier: kyrkans praktiska 
arbete samt Svenska kyrkans motivation till engagemang. 
 
En betydande del av artikel 1 och 2 ägnas åt att beskriva de humanitära hjälpinsatser 
som Svenska kyrkan har deltagit i tillsammans med andra kyrkor, organisationer 
och nätverk. Insatserna har skett i konfliktdrabbade områden, i flyktingläger och i 
de europiska medelhavsländerna (SvD, 2014 & Aftonbladet, 2015). I artikel 5 och 
6 fokuserar skribenterna istället på Svenska kyrkans erfarenheter med att stötta flyk-
tingar och asylsökande i Sverige. I artikel 6 uppger Jackelén att 8 av 10 svensk-
kyrkliga församlingar engagerar sig i flyktingmottagandet (Expressen, 2016) och i 
artikel 5 beskriver biskoparna Svenska kyrkan som en ansvarstagande organisation: 

”Svenska kyrkan var med och tog ansvar i den akuta fasen i höstas, vi är med och tar ansvar 
i dag och vill fortsätta med det för att tillsammans med andra goda krafter bygga morgonda-
gens Sverige.” (DN, 2016) 

 
Kyrkans struktur presenteras vidare vara en fördel i arbetet med flyktingar och er-
farenheterna av detta arbete har enligt skribenterna gett dem kunskap om familjens 
betydelse för en lyckad integration: 
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“Svenska kyrkan har mött människor på flykt under lång tid. Vi vet hur betydelsefull en hel 
familj är för att känna trygghet och för att kunna bli en del av det nya landet fullt ut.” (ibid.) 

 
Anledningen till att Svenska kyrkan engagerar sig i debatten kring flyktingmotta-
gandet är skribenterna extra tydliga med i de artiklar som rör asylpolitik:  

“Att religiös tillhörighet kan leda till dödshot är nu alltför uppenbart. Svenska kyrkan förvän-
tar sig att detta omedelbart kommer att återspeglas […]” (SvD, 2014) 

”Det är inte människovärdigt att ge upp i dagens situation. Därför är Svenska kyrkan kritisk 
på flera punkter […]” (SvD, 2016) 

“Vår bedömning är att det nuvarande lagförslaget svårligen skulle tåla en sådan [barnkonse-
kvens]analys. Därför vädjar vi till riksdagens majoritet att ompröva sina ställningstaganden 
och rösta så att barnets intressen säkerställs.” (DN, 2016) 

 
I samma artiklar kopplas dessa motiveringar till kristendomen. Här beskriver skri-
benterna hur den kristna tron lett till ett engagemang för förföljda religiösa minori-
teter, människovärde och barns rättigheter. I artikel 1 förklarar skribenterna varför 
Svenska kyrkan engagerar sig för alla förföljda, oavsett religiös tillhörighet: 

”Det finns en särskild relation mellan troende i den världsvida kyrkan. I kraft av det kristna 
dopet är vi delar av en och samma kropp. Samtidigt är det ett självklart uttryck för kristen tro 
och solidaritet att vi fördömer allt våld i regionen, oavsett vilken minoritetsgrupp det drab-
bar.” (SvD, 2014) 

 
I artikel 4 är motiveringen till varför Svenska kyrkan engagerar sig är det faktum 
att kristna inte ska ”acceptera att medmänniskor avhumaniseras och reduceras till 
att vara ett välfärdshot.”, istället vill de ”liksom andra trossamfund, lyfta människo-
värde och hopp” (SvD, 2016). I artikel 5, där biskoparna motsätter sig det nya lag-
förslaget på grund av att barns rättigheter kompromissas, lyfts den kristna synen på 
barn i den motiverande inramningen: 

“Jesu budskap var, för sin tid, radikalt. Han lyfte fram barnen som ett föredöme och synlig-
gjorde dem. Som en följd av detta intar barnet en särställning i kristen tro och beslut i Svenska 
kyrkan ska alltid föregås av en barnkonsekvensanalys.” (DN, 2016) 

 
Till sist, i artikel 6 är anledningen till att Svenska kyrkan och andra medlemskyrkor 
i Sveriges kristna råd startat Juluppropet och engagerar sig i en politisk fråga enligt 
Jackelén enkel: 

“[…] den Frälsare vars födelse julen handlar om ber oss att inte vända bort blicken från män-
niskor i nöd.” (Expressen, 2016) 

4.2. Analys 
Här tolkas resultatet av inramningsanalysen utifrån studiens teoretiska perspektiv 
och svaren på analysfrågorna från teorikapitlet presenteras. 

4.2.1 Collective action frames i artiklarna 
Utifrån resultatet av hur de svenskkyrkliga ledarna utfört inramningsuppgifterna 
går det att konstatera att inramningarna i artikel 2, 3 och 4 kan tolkas som collective 
action frames då de tydligt strävar efter att mobilisera människor i flykting- och 
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asylfrågor genom de motiverande inramningselementen. Skribenterna erbjuder i ar-
tiklarna handlingsförslag och motiverar till engagemang genom att hänvisa till rät-
tigheter, gemensamt ansvar och människors makt att påverka samhället. Det är vik-
tigt att påpeka att mobiliseringen sker utanför Svenska kyrkan som organisation; 
det är aldrig tal om att människor ska bli medlemmar eller på annat sätt stödja 
Svenska kyrkans arbete. Kyrkan presenteras i texterna som en del av ett större nät-
verk som strävar efter att förbättra livet för människor på flykt och uppmärksamma 
den polarisering och hatretorik som står i vägen för ansvarstagande. Snarare än att 
bli en del av Svenska kyrkan uppmanas människor att engagera sig sida vid sida 
med organisationen. De kollektiva identiteter som tillskrivs handlings- och mobili-
seringskraft i artiklarna är inkluderande. Det finns inga tydliga gränser för vem som 
avses när skribenterna skriver att ”vi” måste göra något. Artikel 2 och 4 talar om 
Europa som ett ”vi”, medan artikel 3 har ett fokus på Sverige. ”Vi” i denna artikel 
tolkas därför som människor bosatta i landet. Genom att Svenska kyrkan och de 
svenskkyrkliga ledarna inkluderas i ett ”vi” som även avser människor i allmänhet 
presenteras kyrkan som en självklar del av det svenska samhället och Europa. 
 
De motiverande inramningarna i artikel 1 och 5 innehåller precis som de tidigare 
nämnda artiklarna handlingsförslag och motiveringar till engagemang. Inramning-
arna av flyktingmottagandet i dessa artiklar har dock inte tolkas som collective act-
ion frames då de framförallt riktar sig mot regeringen och migrationsverket (SvD, 
2014) respektive Sveriges riksdagsledamöter (DN, 2016). Adressaterna inkluderas 
även här i ett ”vi” och skribenterna presenterar således Svenska kyrkan som en 
samhällsaktör som verkar sida vid sida med politiker och myndigheter. Dessa ”vi” 
används dock sparsamt, endast en gång i artikel 1 och två gånger i artikel 5. Istället 
tar den svenskkyrkliga kollektiva identiteten, alltså det ”vi” som endast inkluderar 
kyrkan och dess ledare, betydligt mer plats är i de andra artiklarna. Undantaget är 
artikel 4 som också rör sakpolitiska beslut. Vad ”vi” vill, vad ”vi” gör och vad ”vi” 
anser är centralt i dessa artiklars motiverande inramning och anledningarna till var-
för kyrkan engagerar sig i flyktingmottagandet genom asylpolitiskt påverkansarbete 
är tydligt utskrivet i artiklarna. Avslutningsvis går det att konstatera att artikel 6 är 
svårtolkad då ”vi” i artikeln verkar avse nya grupper varje gång ordet förekommer 
i artikeln. Till att börja med människor i allmänhet, senare Sveriges kristna råd och 
till sist; engagerade i Svenska kyrkan och flyktingar (Expressen, 2016). Det som 
gjorde att inramningen inte tolkas som en collective action frame är att inga hand-
lingsförslag ges i texten.   

4.2.3 Medialiserad religion: medias tre funktioner 
Här tolkas de svenskkyrkliga ledarnas debattartiklar med hjälp av Hjarvards kate-
gorisering av medias tre funktioner i medialiseringsprocessen. 

 
Media som kanal: Resultatet av inramningsanalysen visar hur de svenskkyrkliga 
ledarna genom att medverka i flyktingdebatten får möjlighet att förse läsarna med 
information om Svenska kyrkan, kristen tro och de värderingar som organisationen 
omfattar. Detta sker främst när Svenska kyrkans engagemang i flyktingmottagandet 
motiveras med hjälp av kristen tro. Skribenterna ger i artiklarna också exempel på 
hur Svenska kyrkan engagerat sig i flyktingars och asylsökandes situationer genom 
humanitära hjälpinsatser utomlands och arbete i församlingarna i Sverige. Det fak-
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tum att tidningarna valt att publicera debattartiklarna innebär att de kan tolkas fun-
gera som kanal för de svenskkyrkliga ledares framställning av Svenska kyrkan, dess 
tro och arbete. På debattsidorna har alltså Svenska kyrkans ledare återfått makten 
att själva informera om sin organisation och vad den står för. Exakt hur mycket de 
har behövt anpassa sig till debattartiklarnas medielogik för att få möjligheten att 
göra detta går dock inte att säga. 

 
Media som språk: Enligt Hjarvards koncept journalism on religion och Axners re-
dogörelse för redaktörers krav på religiösa aktörers medverkan på debattsidor måste 
religiösa skribenter anpassa sitt budskap så att det har ett nyhetsvärde. Alla artiklar 
i det empiriska materialet kan tolkas uppfylla detta kriterium i den mån att de be-
handlar aktuella händelser och ingår i pågående mediala debatter. De svenskyrkliga 
ledarna kommenterar dessa och ger sin syn på flyktingmottagandet och asylpoliti-
ken. Om de svenskkyrkliga ledarna ger ett unikt perspektiv på flyktingmottagandet 
- förutom att det är just svenskkyrkligt - kan inte denna studie diskutera då andra 
debattartiklar i ämnet inte är en del av studiens empiriska material. I sin redogörelse 
för journalism on religion Hjarvard menar att religiöst innehåll kan begränsa reli-
giösa aktörers medverkan i nyhetsmedier (Hjarvard, 2012:32). Analysen har dock 
visat att skribenterna ger kristen tro betydande utrymme i artiklarna. Särskilt i jul-
artikeln (Expressen, 2016), där Jackelén använder sig av bibliska berättelser, blir 
det tydligt att krav på ett nedtonat religiöst budskap inte nödvändigtvis ställs på 
religiösa aktörer. I alla fall inte på ärkebiskop Jackelén på julafton. Bibelberättelser 
till trots har också denna artikel ett nyhetsvärde. Främst för att den handlar om Jul-
uppropet som vid tiden var högaktuellt men också eftersom den kopplar julen och 
dess budskap till flyktingars och asylsökandes situation. 

 
Media som miljö: Den sista kategorin, media som miljö, kan användas för att förstå 
artikeln som publicerats på julaftonen 2016. Som inramningsanalysen visade an-
vänder sig Jackelén av bibliska berättelser hämtade från Matteus-evangeliet för att 
illustrera mänskligt lidande och motivera varför människor bör se på varandra med 
”en försonande blick” (Expressen, 2016). På grund av detta uppfyller artikeln delvis 
beskrivningen av en svenskkyrklig predikan, nämligen att den utgår från en biblisk 
text och relaterar denna till människors liv och situationer idag (Svenska Kyrkan, 
2012:80-81). Det går här att argumentera för att Expressen här delar kyrkorummets 
funktion som platsen där människor kan ta del av en prästs predikan på julafton. 
Det är dock fortfarande Jackelén som ”predikar” vilket betyder att media inte har 
tagit över kyrkans funktion helt och hållet. Istället har det skapats en miljö där 
Jackelén får utrymme att nå ut till en stor läsarkrets genom att hon kopplar julbe-
rättelsen till relevant flyktingproblematik. 

4.3. Slutsatser 
Här presenteras svaren på studiens tre frågeställningar. 

4.3.1 Inramningen av flykingmottagandet 
De svenskkyrkliga ledarna är sin inramning av flyktingmottagandet kritiska till hur 
Sverige och övriga Europa hittills hanterat det stora antalet flyktingar och asylsö-
kande som sökt sig till kontinenten. De har enligt skribenterna misslyckats med att 
förhindra död och lidande för människor på flykt, framförallt genom att tillämpa en 
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restriktiv flykting- och asylpolitik. Detta agerande bedöms strida mot både mänsk-
liga rättigheter, människovärde, rätten till asyl och FN:s barnkonvention. Medan 
makthavare försöker stänga människor ute för att skydda sina länders välstånd ökar 
också polariseringen i samhället vilket försvårar en debatt som leder till ansvar i 
flyktingmottagandet.  
 
I den diagnostiserande inramningen fokuserar de svenskkyrkliga ledarna framför-
allt på det lidande som människor utsätts för när de tvingas fly sina hemländer för 
ett tryggare liv i Sverige och Europa. I ett par artiklar är det dock den restriktiva 
asylpolitiken och regeringens förslag om tillfälliga begränsningar som presenteras 
som det huvudsakliga problemet. Förslaget skapar enligt skribenterna problem för 
både asylsökande och det svenska samhället på grund av ökade administrativa kost-
nader och försvårad integration till följd av tillfälliga uppehållstillstånd och begrän-
sad familjeåterförening. Gemensamt för alla artiklar är att människor som flyr inte 
presenteras som ett problem i sig. Flyktingarna framställs som offer; människor 
som drabbas av krig och konflikter, tvingas fly och sedan lida av Europas oförmåga 
att ta emot dem på ett bra sätt. I de artiklar där en prognostiserande inramning före-
kommer beskrivs aldrig ekonomiska och praktiska resurser som otillräckliga. Det 
handlar istället om bristande vilja; för att Sverige och Europa ska hantera flykting-
situationen på ett bra sätt krävs det att människor tar gemensamt ansvar. 
 
Tre av artiklarnas inramningar tolkas som collective action frames, det vill säga 
inramningar vars syfte är att mobilisera människor genom att motivera varför de 
bör engagera sig i flyktingmottagandet (Aftonbladet, 2015, Expressen, 2015, SvD, 
2016). Den kollektiva handling som uppmanas i artiklarna rör varken volontärar-
bete, donationer eller engagemang i Svenska kyrkan. Istället menar skribenterna att 
människor behöver verka för en förändring på strukturell nivå: både politisk och 
samhällelig. Uppmaningarna riktas till kollektiva identiteter där Svenska kyrkan in-
går och skribenterna menar att det är möjligt att skapa ett väl fungerande flykting-
mottagande om ansvars tas, rättigheter värnas om och människor väljer att påverka 
samhällsklimatet och sina förtroendevalda. 

4.3.2 Svenska kyrkan som aktör i artiklarna 
Svenska kyrkan presenteras i fyra av studiens sex artiklar som en erfaren aktör i 
förhållande till praktisk hjälp riktad mot flyktingar och asylsökande. De svensk-
kyrkliga ledarna redogör i de två äldsta artiklarna (SvD, 2014, Aftonbladet, 2015) 
för kyrkans deltagande i humanitärt och fredsbyggande arbetet i konfliktdrabbade, 
flyktingtäta områden utomlands; ett arbete som skett tillsammans med andra kristna 
kyrkor och samarbetspartners. Kyrkan presenteras alltså som en del av ett större 
nätverk som arbetar för flyktingarnas välmående. I de andra två artiklarna present-
eras kyrkan som en ansvarstagande organisation vars församlingar har jobbat med 
att välkomna och stötta flyktingar och asylsökande i Sverige under en längre tid 
(DN, 2016, Expressen, 2016). Att artiklarna i det empiriska materialet innehåller 
exempel på kyrkans erfarenhet och ansvarstagande gör att deras agerande present-
eras konsekvent med uppmaningarna om förändring och engagemang som skriben-
terna riktar mot andra aktörer. Kyrkan lever alltså enligt skribenterna som den lär.  
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Redogörelse för den kristen tro används i artiklarna för att förklara varför kristna 
ställer sig bakom värden som asylrätt, människolivets värde oavsett religiös tillhö-
righet och FN:s barnkonvention. Här talar skribenterna om kristna i allmänhet, vil-
ket i förlängningen omfattar Svenska kyrkan och dess ledare i artiklarna. På detta 
sätt får skribenterna det att låta naturligt för en kristen kyrka att delta i debatten om 
flyktingmottagande och kritisera andra aktörer när de kompromissar dessa värden. 
I flera artiklar likställs kristendomen med andra religiösa och icke-religiösa tradit-
ioner; skribenterna skriver att både kristen tro och andra traditioner värnar om gäst-
frihetens ideal (Aftonbladet, 2015), hjälper människor att medmänsklighetens blick 
(Expressen, 2015) och vill tala om människovärde och hopp (SvD, 2016).  

4.3.3 Dagstidningarna som kanal, språk och miljö 
Genom att analysera debattartiklarna utifrån Hjarvards medialiseringsteori har 
denna studie visat på hur Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Af-
tonbladet kan tolkas som kanal, språk och miljö i förhållande till svenskkyrkliga 
ledares medverkan på deras debattsidor. De fyra tidningarna fungerar enligt denna 
studies tolkning som en kanal för information om Svenska kyrkan och kristen tro 
genom att de publicerar de svenskkyrkliga ledarnas debattartiklar. I artiklarna be-
skrivs Svenska kyrkans arbete och hur kristen tro leder till engagemang för männi-
skor på flykt. På så sätt informerar de svenskkyrkliga ledarna, genom nyhetsmedia, 
om religion och förklarar varför flyktingmottagandet är en fråga som angår kristna 
aktörer. 
 
Funktionen media som språk i förhållande till svenskkyrkliga ledares medverkan i 
debatten är på grund av studiens empiriska material och metod svårstuderad. Det 
går inte att dra några slutsatser kring hur medielogik påverkat skribenternas sätt att 
debattera flyktingmottagandet och inte heller varför tidningarnas redaktörer god-
känt just dessa texter för publikation. Artiklarna tolkas dock uppfylla kravet på ny-
hetsvärde som Hjarvard och Axner menar ställs på religiösa aktörers medverkan i 
nyhetsmedia. Detta i och med att de ger ett svenskkyrkligt perspektiv på aktuella 
händelser. I analysen blir det tydligt att Svenska kyrkans skribenter kan använda 
sig av traditionellt kristna kommunikationssätt och källor i sina debattartiklar, något 
som Hjarvard ställt sig tvekande till. 
 
Till sist visar denna studien hur det går att tolka en artikel med hjälp av idén om 
media som miljö. Expressen tolkas här dela kyrkorummets funktion som platsen där 
människor tar del av en julpredikan i och med publikationen av Jackeléns artikel på 
julafton 2016 (Expressen, 2016). Detta då artikeln delvis uppfyller Svenska kyrkans 
beskrivning av en predikan. Tillsammans med tolkningen av tidningarna som ka-
naler för religiös information visar detta hur de svenskkyrkliga ledarna har möjlig-
heten att använda media till sin fördel genom att de anpassar sig till kraven som 
ställs på dem som skribenter och debattartiklarna som texter. Att publiceras i ny-
hetsmedia tillåter dem att nå ut till en annan och förmodat större publik än vad de 
gör i kyrkor eller på Svenska kyrkans egna mediala plattformar. 
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1 Teoretisk reflektion 
Studiens första teoretiska perspektiv är Benford och Snows inramningsperspektiv. 
Det går att diskutera huruvida ett inramningsperspektiv framtaget för att studera 
sociala rörelser bör användas i en studie om Svenska kyrkan. Göran Ahrne och 
Apostolis Papakostas skiljer i sin forskning på rörelse och organisation men menar 
att de båda är former av kollektivt handlande (Ahrne & Papakostas, 2006:111). De-
ras syn på organisationer är att de är internt intresserade, att de letar medlemmar 
och uppmanar till engagemang inom organisationen. Detta är, vilket analysen av 
studiens empiriska material visar, inte fallet när det kommer till Svenska kyrkans 
kommunikation gällande flyktingmottagandet. Genom att utgå från definitionen av 
en social rörelse som 

 "[…] ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller organisationer) kollektivt handlande, 
vars aktörer delar vissa grundläggande föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med 
varandra och befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom det område där de 
verkar och framför sina protester.” (Wettergren & Jamison, 2006:10) 

  
går det att argumentera för att Svenska kyrkan, i och med organisationens strävan 
mot en mindre restriktiv flyktingpolitik, kan förstås som en av aktörerna i den glo-
bala rörelse som arbetar för flyktingars och asylsökandes rättigheter (Tazreiter, 
2010:212). Trots att Svenska kyrkan inte kan definieras som en social rörelse per 
se har inramningsperspektivet visat sig användbart i denna studie då kyrkans ledare 
precis som representanter från sociala rörelser använder sig av collective action 
frames i ett försök att skapa ett engagemang hos människor. 

Stig Hjarvards medialiseringsteori guidade tolkning av debattartiklarna utifrån kon-
ceptet medias tre funktioner; media som kanal, språk och miljö. Att använda denna 
del av Hjarvards teori för att tolka debattartiklarna har gjort att studien kan belysa 
hur religiösa aktörer, när de debatterar i svenska tidningar, kan låta media fungera 
som kanal och miljö för det religiösa innehållet i deras texter. I studien blev det 
tydligt att medielogiken krav inte är lika strikta som Hjarvard valt att presentera 
dem (Hjarvard, 2012:32). Axner förklarar skillnader i hur religiösa aktörer deltar 
med att de har olika resurser att tillgå för att uppfylla kraven som ställs på debattar-
tiklar (Axner, 2013:189) och frågan som denna studie lyft är om kraven är samma 
för alla aktörer. Här behövs en utveckling av teorin som dels lyfter skillnader mellan 
religiösa aktörers förmåga att uppfylla mediers logik men också en diskussion om 
huruvida det ställs olika krav på olika aktörer. Vidare tolkas i studien publikationen 
av debattartiklarna som ett utbyte mellan de svenskkyrkliga ledarna och tidning-
arna: skribenterna förser tidningarna med nyhetsvärdigt material i form av debattar-
tiklar i utbyte mot exponering av åsikter rörande både kristen tro och flyktingmot-
tagandet. Denna studie ställer sig därför bakom det perspektiv som Lövheim före-
språkar i sin kritik av medialiseringsteorin, nämligen att religiös förändring sker i 
samspelet mellan religiösa aktörer och media (Lövheim, 2011:64). 
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5.2 Metodisk reflektion 
En kvalitativ inramningsanalys användes i studien för att identifiera så kallade in-
ramningselement och analysen utgick från de inramningsuppgifter som Snow och 
Benford (1988) definierar i sitt teoretiska perspektiv. Styrkan i analysen, i och med 
förankringen i teorin, är att den är fokuserad och tydligt avgränsad. För att svara på 
frågeställningarna kring inramning och presentationen av Svenska kyrkan i debatt-
artiklarna har metoden därför varit effektiv. Styrkan kan emellertid bli metodens 
svaghet i en studie med andra, eller snarlika frågeställningar. I en deduktiv analys 
av detta slag är det bara de delar av texten som anses vara en del av inramning som 
lyfts fram och tolkas. Det fanns andra element i studiens empiriska material som 
hade kunnat belysas och tolkas ytterligare om metoden tillåtit för en mer induktiv 
analys. 
 
Något som redan diskuterats i metodkapitlet är det faktum att inramningsanalysen 
begränsar möjligheterna att tolka det empiriska materialet utifrån medialiseringste-
orin (se Metodkapitlet 3.4, s. 13). I debattartiklarna fanns religiös information som 
inte tolkades som en del av inramningen. Detta hade kunnat användas som ytterli-
gare argument för att tidningarna fungerar som en kanal, inte bara för information 
om kristendom utan också Islam. När det empiriska materialet samlades in visade 
det sig att rubriker, underrubriker, fetmarkerade textavsnitt och ingresser skilde sig 
åt beroende på om de var publicerade på Svenska kyrkans hemsida eller i tidning-
arna. Att göra en jämförande analys av dessa skillnader skulle kunna ge insikt i hur 
medieproducenter presenterar artiklarna för att ge dem ett högre nyhetsvärde. Detta 
hade varit fullt möjligt med studiens empiriska urval men hade krävt en annan me-
tod. 

5.3 Empirisk reflektion 
Studien fördjupar sig i de svenskkyrkliga aktörernas medverkan på debattsidorna 
och precis som i Marta Axners avhandling har denna studie skapat frågor rörande 
Svenska kyrkans framträdande position på debattsidor. Ingen av artiklarna i denna 
studie diskuterar svenskkyrkliga interna frågor. De liknar istället de Axner i sitt 
urval kallar public-religion articles, vilka hon argumenterar ha ett nyhetsvärde då 
de kommenterar aktuella händelser och riktar sig mot allmänheten och makthavare 
(Axner, 2013:139). Presentationen av Svenska kyrkan i artiklarna kan tolkas som 
ett försök att legitimera skribenternas medverkan i debatten, något som de flesta 
religiösa aktörer i Axners material gör i sina artiklar (2013:185). 
 
Precis som de aktörer som Horsti (2017) och Monforte (2009) studerat presenterar 
Svenska kyrkans ledare flyktingarna som offer i sin inramning av flyktingmotta-
gandet. Deras sätt att rama in frågan har mycket gemensamt med aktivistorganisat-
ionerna Ligue des Droits de l’Homme och No Border Network då de debatterar 
flyktingmottaget utifrån ett strukturellt perspektiv; de svenskkyrkliga ledarna anser 
i sin inramning att polarisering och samtalsklimat kompromissar flyktingmottagan-
det och att samhället påverkas negativt att asylsökande inte får en chans att etablera 
sig i Sverige. I Horstis studie visar det sig att den evangelisk-lutherska kyrkan pre-
senter engagemang för asylsökandes situation som ett sätt att praktisera kristendom 
(Horsti, 2017:85). I denna studies empiriska material sker något liknande; den 



 28 

kristna tron presenteras som en drivkraft och andningen till att Svenska kyrkan en-
gagerar sig i flyktingmottagandet. Skillnaden är att asylsökande inte presenteras 
som ett medel för att nå ett mål på samma sätt som i Horstis artikel. 

5.4 Bidrag 
Denna studie har bidragit med kunskap om hur svenskkyrkliga ledare ramar in flyk-
tingmottagandet och hur de presenterar Svenska kyrkans engagemang i frågan. Den 
har också demonstrerat hur det går att använda Benford och Snows inramningsper-
spektiv och collectiv action frames samt medias tre funktioner som ett sätt att ana-
lysera religiösa aktörers medverkan i media. Särskilt tolkningen av media som miljö 
i förhållande till svenskkyrklig kommunikation har visat på ett användningsområde 
av det senare konceptet. 

5.5 Avslutande reflektion 
Något som blev tydligt under arbetets gång var den potential som finns i studiens 
två teoretiska perspektiv i förhållande till studiet av svenskkyrklig kommunikation 
via nyhetsmedier. Alla delar av teorin kunde inte redogöras för i teorikapitlet men 
koncept som frame alignment och frame resonans i Benford och Snows inram-
ningsperspektiv (Benford & Snow, 2000) skulle kunna berika en studie om svensk-
kyrkliga ledares medverkan på debattsidor. En mer ingående analys av medielogi-
kens påverkan av svenskkyrkliga ledares debattartiklar skulle också skapa möjlig-
heter för vidare studier i ämnet. 

 
För att utveckla användningen av inramningsperspektivet och medialiseringsteorin 
på detta sätt behövs både andra metoder och empiriska material användas. En re-
ceptionsstudie kan göra det möjligt att undersöka huruvida svenskkyrkliga ledares 
sätt att rama in flyktingmottagandet resonerar med läsaren tillräckligt mycket för 
att väcka ett engagemang eller ändra uppfattning i en fråga. Intervjuer med både 
skribenter och nyhetsredaktioner skulle kunna ge en inblick i varför de svenskkyrk-
liga skribenterna valt ett specifikt sätt att presentera flyktingmottagandet och vilka 
krav som ställs på deras medverkan. En jämförande analys av svenskkyrkliga leda-
res inramning på olika mediala plattformar skulle kunna komplettera detta. Det 
skulle vidare vara möjligt att jämföra svenskkyrkliga och andra religiösa debattö-
rers användning av religion i sina artiklar. Detta skulle kunna belysa hur medielogik 
ställer olika krav beroende på aktör. Till sist skulle konstruktionen av kollektiva 
identiteter och subjekt i inramningen med fördel kunna ta mer utrymme i analysen 
av debattartiklarna: detta för att belysa vilka attribut skribenterna tillskriver olika 
aktörer i flyktingmottagandet. 
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Sammanfattning 

Under Antje Jackeléns första tre år som ärkebiskop har debatten kring flyktingmot-
tagande varit ständigt aktuell; sommaren 2014 ockuperade Islamiska Staten Mosul 
vilket ledde till att religiösa minoriteter tvingades fly undan förföljelse, under 2015 
nåddes Sverige och Europa av tusentals flyktingar i vad som kom att kallas en flyk-
tingkris och året därpå röstade Sveriges riksdag igenom ett lagförslag om tillfälliga 
begränsningar för uppehållstillstånd. Syftet med denna studie har varit att studera 
Jackelén och andra svenskkyrkliga ledares medverkan i debatten om flyktingmot-
tagande som dessa händelser gett upphov till. Det empiriska materialet består av 
sex debattartiklar publicerade under 2014, 2015 och 2016 på debattsidorna i Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Följande tre frågeställ-
ningar har legat till grund för studien: 
 

•   Hur ramar svenskkyrkliga ledare in det svenska och europeiska flykting-
mottagandet sina debattartiklar? 

•   Hur presenterar skribenterna Svenska kyrkan som aktör i artiklarna? 
•   Kan analysen av debattartiklarna visa på dagstidningarnas funktion som ka-

nal, språk och miljö enligt Hjarvards medialiseringsteori? 
 
Genom en kvalitativ inramningsanalys informerad av Snow och Benfords teoretiska 
inramningsperspektiv har skribenternas inramningar identifierats, det vill säga pro-
blembeskrivningar, lösningsförslag och uppmaningar till handling och engagemang 
i flyktingfrågan (Benford & Snow, 2000). Analysen visar att skribenterna är kritiska 
till hur situationen hanterats, framförallt på grund av flyktingarnas lidande till följd 
av förföljelse, restriktiv asylpolitik och Europas oförmåga att hjälpa dem i säkerhet. 
I artiklarna uppmanar de både allmänheten, migrationsverket och svenska politiker 
till engagemang och handling genom att lyfta idéer om ansvar, rättigheter och mak-
ten att påverka. I tre artiklar identifieras så kallade collective action frames där syf-
tet att mobilisera i frågan är extra tydligt. Svenska kyrkan presenteras i artiklarna 
som erfaren aktör som under lång tid hjälpt flyktingar och asylsökande både i Sve-
rige och utomlands. Kyrkans engagemang i flyktingmottagandet förklaras som en 
konsekvens av den kristen tron vilken driver kristna till handling när människor dör, 
barns rättigheter inte värnas om och människovärdet kränks.  

 
Resultatet av analysen tolkades även med hjälp av medias tre funktioner; media 
som kanal, språk och miljö, ett koncept som ligger till grund för Hjarvards media-
liseringsteori (Hjarvard, 2016). Genom denna analys visar studien hur tidningarna 
kan tolkas fungera både som kanal och miljö för artiklarnas religiösa innehåll och 
budskap. Artiklarna tolkas ha ett nyhetsvärde i och med att de debatterar aktuella 
frågor från ett svenskkyrkligt perspektiv, men studiens metod och material möjlig-
gjorde inga slutsatser kring hur Svenska kyrkans ledares debattartiklar påverkats av 
de krav som Hjarvard menar ställs på religiösa aktörer när de medverkar i nyhets-
medier. 
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