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ABSTRACT 

 

Titel: Hur speglas den nya verkligheten? 

 

Författare: Alexandra Lundquist och Kristin Sahlin. 

 

Kurs, termin och år: Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats HT 2015. 

 

Antal ord i uppsatsen: 13796. 

 

Problemformulering och syfte: Under 2015 pågick den största flyktingkrisen, benämnt 

flyktingsituation i denna studie, sedan andra världskriget, vilken uppmärksammades i stor 

utsträckning i svenska medier under hösten 2015. Medierna, som majoriteten människor i 

Sverige dagligen tar del av, ses idag som ett dominerande instrument för information och 

opinionsbildning i samhället. Forskare är eniga om att medier har en stor del i människors 

liv och många av forskarna menar att medier påverkar människors åsikter. Syftet med 

studien är att undersöka hur Dagens Nyheter och Aftonbladet nyhetsrapporterade om 

flyktingsituationen under två perioder hösten 2015 samt utforska eventuella samband 

mellan tidningarnas dagordningar och förändringar i opinionen. 

 

Metod och material: En kvantitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters och Aftonbladets 

nyhetsartiklar. Antalet nyhetsartiklar uppgick i 145. 

 

Huvudresultat: Resultatet visar att tidningarna frekvent rapporterade om politik, 

integration och invandring, i Europa i första perioden medan tidningarna rapporterade 

mindre frekvent i andra perioden men oftast om samma ämne som i första perioden, fast i 

Sverige. Rapporteringen skrevs ofta ur en politisk synvinkel. Rapporteringen innehöll även 

mycket dramatik och ofta gestaltades flyktingsituationen som en flyktingkris. Några tydliga 

samband mellan tidningarnas dagordningar och förändringar i opinionen går inte att dra 

några slutsatser om. Det finns dock skillnader mellan perioderna vilket gör att det bör ha 

påverkat läsarna i någon riktning. I vilken riktning går det dock inte att säga något om. 

 

Nyckelord: Nyhetsjournalistik, medielogik, nyhetsvärdering, dagordningsteorin, 

gestaltningsteorin, flyktingar, kvantitativ innehållsanalys, morgonpress och kvällspress. 
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1 INTRODUKTION 

Den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Det är flera mediers beskrivning av den 

dramatiska flyktingsituation som världen fått bevittna, inte minst under år 2015 

(www.svt.se, 2015a; www.svd.se, 2015). Människor tvingades lämna sina hem på grund av 

krig och konflikter i världen och enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befann sig i november 

2015 över 60 miljoner människor på flykt (www.sverigeforunhcr.se, 2015). En betydligt 

högre siffra än de 51,2 miljoner människor på flykt i slutet av 2013 

(www.sverigeforunhcr.se, 2014). 

Under 2015 anlände ett stort antal människor till Europa för att söka asyl. I november 

beräknades antalet människor som flytt över medelhavet till Europa till över 820 000 

(www.data.unhcr.org, 2015). Av dessa hade i november månad över 130 000 människor 

sökt asyl i Sverige, vilket kan jämföras med samma tidpunkt året innan då färre än 80 000 

människor hade sökt asyl i landet, som i sin tur då var det högsta antalet på många år 

(www.migrationsverket.se, 2015a). Sverige visade stor solidaritet till människor på flykt och 

tog ett betydande ansvar i Europas flyktingmottagande. 

Frågor om flyktingsituationen uppmärksammades i stor utsträckning i svenska medier, 

bland annat i dagspress, under år 2015. Den här studien kommer att handla om hur Dagens 

Nyheter, morgonpress, och Aftonbladet, kvällspress, rapporterade nyheterna om 

flyktingsituationen hösten 2015 och om det fanns något samband mellan mediernas 

dagordningar och förändringar i opinionen gällande svenskars attityder till 

flyktingmottagande. Medieinnehållet, i detta fall nyheterna, kommer undersökas i två 

perioder baserat på två undersökningar från DN/Ipsos. Med flyktingsituationen avses i den 

här studien flyktingströmmarna som pågick i världen under 2015 och dess effekter på 

världen. 

1.1 Problembakgrund  

Varje dag tar majoriteten människor i det svenska samhället del av någon form av medium. 

Larsson (2005:72) menar att medierna är det helt dominerande instrumentet för 

information och opinionsbildning i samhället och han är inte ensam. Hadedius, Weibull 

och Wadbring (2011:17) anser att massmedier i hög grad präglar människors dagliga liv och 

menar att människor är beroende av medierna för orientering i omvärlden. Även 

http://www.svt/
http://www.svd.se/
http://www.sverigeforunhcr.se/
http://www.sverigeforunhcr/
http://www.data.unhcr.org/mediterranean/regional.php#_ga=1.255856207.512046894.1447764458
http://www.migrationsverket/
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Strömbäck (2014:16) går i samma fotspår och beskriver medierna som bokstavligt talat 

omöjliga att undvika och att medierna genomsyrar hela tillvaron hos individer. Trots att 

människans hjärna tar in väldigt lite information av alla sinnesintryck som människan möts 

av finns det fortfarande en hel del som inte filtreras bort och som, medvetet eller 

omedvetet, registreras (Lodge, 2013:3). Strömbäck (2014:16) menar att det vore naivt att 

tro att människor inte påverkas av medier. Det kan vara svårt att fånga exakt hur mycket 

och på vilka sätt medier påverkar, men att det påverkar står bortom allt tvivel (ibid.).  

Det är tydligt att forskare är eniga om att medier har en stor del i människors liv och 

många forskare menar att medier påverkar människor. Maxwell McCombs visar exempel 

på detta i boken Makten över dagordningen - Om medierna, politiken och opinionsbildningen 

(2006:44) där han sammanställt ett axplock dokumentationer om dagordningsmakt. Det 

framkommer att journalister har ett betydande inflytande över lyssnarnas, läsarnas och 

tittarnas världsbild. Här blir dagordningsteorin relevant som innebär att nyhetsmedierna 

har en central roll när det gäller att föra upp frågor på allmänhetens dagordning (ibid.:29). I 

frågor om huruvida medier påverkar människor blir även gestaltningsteorin relevant som 

belyser hur människor uppfattar verkligheten eller aspekter av verkligheten utifrån 

medierna (Strömbäck, 2014:129).  

Medierna utgör den viktigaste källan till information om politik och samhälle för nästan 

alla människor och därför kan nyhetsredaktionernas val av vad som ska uppmärksammas 

och hur det ska uppmärksammas få omfattande konsekvenser för såväl människors 

verklighetsuppfattning som deras opinioner, riskbedömningar och slutligen beteenden 

(Nord & Strömbäck, 2005). Hur medier, exempelvis dagspressen, uppmärksammade 

exempelvis flyktingsituationen 2015 kunde därmed ge konsekvenser på människor på olika 

sätt. Dagspress, vilket innefattar både morgon- och kvällspress, är ett populärt medium 

som över halva Sveriges befolkning dagligen konsumerar (Nordicom, 2015:69). 

Många medier benämnde flyktingsituationen 2015 som en flyktingkris (www.svt.se, 

2015a; www.svd.se, 2015) och under hösten, bland annat under september och oktober, 

slogs flera rekord i antal asylsökande i Sverige under sju dagar (etc. 

www.migrationsverket.se, 2015b; www.svt.se , 2015b).  I september samma år gjorde 

DN/Ipsos en undersökning om svenskars attityder till flyktingar och resultatet visade att 

44 % av de tillfrågade ville ta emot fler flyktingar, en ökning med 18 % sedan februari 

(www.dn.se, 2015a; Ipsos, 2015a). På bara en månad skedde en stor förändring och i 

DN/Ipsos oktobermätning var februarisiffrorna tillbaka (www.dn.se, 2015b; Ipsos, 2015b).  

http://www.svt/
http://www.svd.se/
http://www.migrationsverket.se/
http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
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2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur Dagens Nyheter och Aftonbladet 

nyhetsrapporterade om flyktingsituationen under två perioder hösten 2015 samt utforska 

eventuella samband mellan tidningarnas dagordningar och förändringar i opinionen. 

2.1 Frågeställningar 

 
1. Hur nyhetsrapporterade DN flyktingsituationen under två perioder hösten 2015? 

2. Hur nyhetsrapporterade Aftonbladet flyktingsituationen under två perioder hösten 

2015? 

3. Förändrades nyhetsrapporteringen om flyktingsituationen mellan de två 

perioderna? I så fall hur? 
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3 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet kommer teorierna och den tidigare forskning som valts för den här 

studien att presenteras. Tanken är att teorierna och den tidigare forskningen ska bidra med 

större förståelse för vad dagspressens nyhetsrapportering grundar sig på, hur 

rapporteringen brukar se ut och vilka effekter rapporteringen kan ha på publiken. Detta ska 

i sin tur hjälpa till att besvara syftet med studien. Inledningsvis kommer en övergripande 

presentation om nyhetsjournalistiken framföras för att sedan gå djupare in i området och 

presentera medielogik och nyhetsvärdering. Vidare presenteras dagordningsteorin och 

slutligen gestaltningsteorin.  

3.1 Nyhetsjournalistik 

Endast en liten del av all mediekonsumtion handlar om nyheter, men ändå är 

nyhetsjournalistiken den mest betydande källan till information om händelser och skeenden 

bortom människors egna erfarenheter (Strömbäck, 2014:157). Enligt Lars J Hultén 

(1993:14) är begreppet nyhetsjournalistik rent allmänt något ganska entydigt och är den 

människor dagligen tar del av i medierna. Hultén säger att människor ofta anser att 

nyhetsjournalistiken ska verka som “en spegel av verkligheten” (ibid.). Strömbäck 

(2014:157) menar dock att nyhetsjournalistiken inte fungerar som en neutral spegel av 

verkligheten och anser att nyheterna i stället bör ses som sociala (re)konstruktioner av 

verkligheten. Eftersom mediernas format är begränsade samtidigt som verkligheten är 

obegränsad kan nyhetsjournalistiken, trots frånvarande av faktafel, aldrig spegla 

verkligheten precis som den är (ibid.).  

Studien kommer utgå från Strömbäcks förklaring om nyhetsjournalistiken och under 

denna punkt kommer teorier och tidigare forskning som kan bidra med förståelse för 

grunden i mediers nyhetsrapportering presenteras, samt hur rapporteringen brukar se ut. 

 

3.1.1 Medielogik 

Håkan Hvitfelt (2003:31) säger att en klassisk tes är att mediet är budskapet. En tes som 

utgår från att olika medier har skilda egenskaper och innebär att egenskaperna bestämmer 

vilket slags innehåll mediet har, hur det utformas och hur det uppfattas av publiken. Detta 

betyder att en del typer av nyheter lämpar sig bättre för en viss typ av medium. Ett sätt att 

se skillnader och likheter mellan olika medier utgår från begreppet medielogik (ibid.:32). 
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David L. Altheide och Robert P. Snow var personerna som först myntade begreppet för 

drygt 30 år sedan och definierade det som följande: 

 
In general terms, media logic, consists of a form of communication, the process 
through which media present and transmit information. Elements of this form 
include the various media and the formats used by these media. Format consists, in 
part, of how material is organized, the style in which it is presented, the focus or 
emphasis on particular characteristics of behavior, and the grammar of media 
communication. Format becomes a framework or a perspective that is used to 
present as well as interpret phenomena (Altheide & Snow, 1991:9).  

 
 
Lars Nord och Jesper Strömbäck (2002:33) anser att sett ur Altheides och Snows (1991:9) 

perspektiv antar medielogiken en näst intill metafysisk skepnad. Teorin om medielogiken 

finns i några olika former (Strömbäck, 2014:162) men handlar i grunden om att 

medieinnehållet ska ses som ett resultat av ett mediums format, dess organisation, interna 

arbetsvillkor, normer och uppmärksamhetsbehov (Strömbäck & Nord, 2002:33). Håkan 

Hvitfelt (2003:32) beskriver medielogik på ett liknande sätt och menar att det avser mer 

eller mindre uttalade regler och normer som styr hur innehåll bearbetas. Han säger att 

medielogiken styr hur tid bör användas, var olika innehållsenheter bör placeras och hur 

språket bör användas. Ur det perspektivet är det medierna själva och deras behov, snarare 

än verkligheten bortom medierna, som är bestämmande för vad som blir nyheter 

(Strömbäck & Nord, 2002:34; Strömbäck, 2014:163).  

Teorin om medielogiken framhåller att det är medierna själva och deras behov som 

avgör vad medier rapporter om och utformningen av rapporteringen (Strömbäck, 

2014:162). Mediers behov formas framför allt av graden av journalistisk professionalism, 

marknadsorientering och tillämpade medietekniker, menar Frank Esser (2013:175). 

Strömbäck (2014:163) menar att reducera mängden information och att fånga människors 

uppmärksamhet är en central del av mediernas behov och Gudmund Hernes noterade år 

1978 att det moderna mediesamhället utmärks av ett överskott på information och ett 

underskott av uppmärksamhet (Hernes 1978, refererad i Asp, 1986:359). För att lyckas 

vinna publikens uppmärksamhet måste massmedierna, bland annat på grund av 

utrymmesskäl och avkastningsskäl, använda sig av olika berättartekniker (Asp, 1986:359), 

vilka ofta ses som konkreta uttryck för medielogiken (Strömbäck, 2014:163).  

Kent Asp nämner sex berättartekniker som Hernes tar upp (Asp, 1986:360); 

tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering och personifiering. 
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Senare har Strömbäck lagt till ytterligare en berättarteknik; stereotypisering (Johansson, 

2004:230).  Tillspetsning (ibid.) innebär att fatta sig kort, spetsa innehållet och ersätta 

detaljer med passande formuleringar (Strömbäck & Nord, 2002:34). Med förenkling menas 

att journalisterna måste ta hänsyn till det begränsade utrymmet och förenkla innehållet så 

att hela publiken förstår. Polarisering innebär en viktig metod för att kunna bibehålla 

uppmärksamheten. Säkra och enkla uppfattningar ställs mot varandra framför den 

prövande hållningen, den omfattande argumenteringen och “å-ena-sidan-å-andra-sidan”-

resonemangen (ibid.). Vidare innefattar intensifiering att framställning av händelser eller 

skeenden som intensivt för att en nyhet ska uppmärksammas.  

Konkretion yttrar sig främst genom fokus på händelser snarare än processer och 

personifiering handlar om i vilken grad journalistiken fokuserar på konkreta personer än på 

kollektiva organisationer eller abstrakta sammanhang (Strömbäck, 2014:170). Slutligen 

används stereotypisering för att spara tid och kraft vid intagande av ny information. 

Medierna använder i sin tur stereotyper i nyheterna för att publiken lättare ska känna igen 

sig; det människor känner igen tar människor lättare till sig (Johansson, 2004:230).  

När det gäller heltäckande studier om ovanstående berättartekniker finns en brist i 

forskningen. Strömbäck menar att det kan vara svårt att undersöka teknikerna och gällande 

exempelvis berättartekniken förenkling förklarar han att det är svårt att dra en gräns mellan 

rimliga och nödvändiga förenklingar och förenklingar som inte är det (Strömbäck, 

2014:169). Det har dock gjorts flera försöker på att undersöka i vilken utsträckning några 

av medielogikens berättartekniker avspeglas i det journalistiska innehållet, vilket kommer 

förklaras nedan. Noterbart är att Strömbäck framhåller att berättarteknikerna illustrerar att 

det finns skillnader mellan olika journalistiska genrer och att dessa är viktiga att tänka på då 

generella slutsatser om journalistikens innehåll ska dras (Strömbäck, 2014:171), något som 

måste tänkas på i denna studie.  

 

3.1.1.1 Medielogik i kvälls- kontra morgonpress 

Teorin om medielogiken anser vi är av relevans för denna studie då den kan bidra med 

förståelse för grunden i dagspressens medierapportering och medvetenhet om de 

eventuella skillnaderna som kan finnas mellan morgon- och kvällspress. Vi anser att det är 

av stor vikt vara medveten om detta för att kunna förstå syftet med i det här fallet Dagens 

Nyheters och Aftonbladets rapportering, som i sin tur kan hjälpa oss att förstå hur dessa 

tidningar rapporterade om flyktingsituationen hösten 2015.  
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      Enligt Hvitfelt (2003:33) är tidpunkten för utgivning och lösnummerförsäljning en 

viktig skillnad mellan kvälls- och morgonpress. Det gäller både urval av händelser och hur 

dessa utformas. Hvitfelt (ibid.) nämner att kvällspress i större utsträckning betonar det 

påtagliga och att förenklingar av det som behandlas sker på ett kraftigare sätt än vad det 

görs i morgontidningarna. Även Lars J Hultén menar att det finns en skillnad i hur 

morgon- och kvällspressen beskriver verkligheten på grund av de olika försäljningsvillkoren 

tidningarna har. Morgonpressen har i stort sett sålt hela sin upplaga i början av året medan 

kvällspressen måste sälja sin upplaga varje dag på några få timmar. Det leder till att kvälls- 

och morgonpressens sätt att beskriva verklighet på skiljs åt. Morgonpressen kan vara mer 

allmänt redovisande medan kvällspressen måste ta hänsyn till de hårda försäljningsvillkoren 

och utforma nyheterna därefter (Hultén, 1993:129).  

       Namnen som tidningsgrupper i Sverige har kommit att kallas för, exempelvis morgon- 

och kvällspress, har givits på grund av sina utgivningstider, men idag utkommer även 

kvällspressen på morgonen (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:77). Hvitfelt (2003:33) 

nämner att tiden för utgivning är en viktig skillnad mellan kvälls- och morgonpressen, men 

eftersom båda tidningsformerna idag utges på morgonen är detta inget som kommer tas 

hänsyn till i denna studie. Däremot kommer hänsyn tas till försäljningsvillkoren som både 

Hvitfelt (ibid.) och Hultén (1993:129) talar om.  

       Som tidigare nämnt finns det inte många heltäckande studier om berättarteknikerna (se 

under punkt 3.1), men försök har gjorts. Bland annat visade Strömbäcks studie (2008:29) 

att  morgonpressen har en lägre grad av konkretion och händelseorientering än vad 

kvällspressen har. Dessutom visade undersökningen att berättartekniken personifiering är 

högre i kvällspressen än i morgonpressen (ibid.:28).  

      Trots att det saknas heltäckande studier om i vilken utsträckning medierna använder sig 

av medielogikens berättartekniker talar det mesta för att teorin i stora drag stämmer 

(Stömbäck, 2014:171). I det stora hela, sett till medielogiken som teori, menar Bengt 

Johansson (2004:238) att medielogiken inte kan ses som en grundläggande förklaring till en 

händelses nyhetsvärde, däremot är den en starkt bidragande orsak. Medielogiken är därmed 

aldrig ett helt självständigt styrfält.  

 
3.1.2 Nyhetsvärdering 

Vad är egentligen en nyhet? Enligt Michael Oreskes (2000:102) är nyheter, utifrån 

journalisters definitioner, inte så lätta att beskriva. Oreskes menar att nyheter egentligen är 
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ett resultat av en praxis som vi kallar journalism. Journalisten Erik Fichtelius (2008:18) 

menar att en erfaren journalist känner igen en bra nyhet när han/hon ser den. Även Einar 

Östgaard (1968:26) anser att begreppet nyhet är svårdefinierat och menar att ingen lyckats 

ge ett fullgott och entydigt svar på detta. Definitionsmässigt är nyhet som begrepp svårt att 

fastställa. Däremot finns det en hel del forskning som handlar om hur nyheter värderas och 

väljs ut för publicering. Här blir teorier om nyhetsvärdering relevant, något som i denna 

studie är viktigt för att vi ska kunna förstå hur morgon- och kvällstidningar värderade 

händelser under flyktingsituationen hösten 2015.  

Nyhetsvärdering handlar om att journalister gör en bedömning av egenskaper hos en 

förnyhet, men även av vad publiken i ett visst sammanhang kan tänkas behöva eller vara 

intresserad av (Hultén 1993:196). Det handlar alltså om hur möjliga nyheter värderas i de 

redaktionella arbetsprocesserna (Strömbäck, 2014:158). Teorier om nyhetsvärdering är av 

relevans för denna studie då vi behöver förstå vad journalister utgick från i sin rapportering 

under flyktingsituationen hösten 2015. Detta för att vi i sin tur ska kunna förstå hur 

rapporteringen såg ut. Hur journalister värderar nyheter kan leda till vad som kommer bli 

nyheter och därmed påverka den hur den slutgiltiga rapporteringen kommer se ut.  

Flera olika forskare har listat olika typer av så kallad nyhetsvärderingskriterier som 

benämns som särskilt viktiga (Strömbäck 2014:162). Ju mer en möjlig nyhet uppfyller 

kriterierna desto större är sannolikheten att den blir en nyhet och får medias 

uppmärksamhet. Enligt Strömbäck och Nord (2005:21) framhåller näst intill alla 

nyhetsteorier kravet på viktighet eller betydelse. Vincent Campbell (2004:118) har 

sammanställt några av de viktigaste nyhetsvärderingskriterierna, se tabell 1. Det är dock inte 

nödvändigt att det endast handlar om objektiva egenskaper hos nyheterna med potential 

utan också om hur nyheterna kan anpassas eller omformas för att passa medierna och deras 

format (Strömbäck, 2014:162), vilket förklarats under punkt 3.2.1, medielogik.  
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Tabell 1  En jämförelse av viktiga nyhetsvärderingskriterier i medieforskning (baserat på en sammanställning i 

Campbell, (2004:118).  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

         Galtung och Ruge (1965)                           Gans (1979)                              Shoemaker et.al. (1987) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

             Regelbundenhet                                             Betydelse                                            Nytt 

              Tröskelvärde                                                    Nytt                                                      Konflikt 

              Otvetydlighet                                                   Kvalitet                                                Närhet, intresse 

              Relevans                                                           Underhållning                                    Sensation, oväntat 

              Överraskning                                                                                                                 Betydelse 

              Elitaktörer 

              Personifiering 

______________________________________________________________________________________________ 

   

 

En av de viktigaste svenska studierna av mediernas nyhetsvärdering är Håkan Hvitfelts 

studie På första sidan (1985). I studien undersöker Hvitfelt vad som är vanligast 

förekommande på förstasidorna i stora dagstidningar i Sverige. Hvitfelt kom fram till några 

specifika kriterier för att en nyhetsartikel ska värderas högt och produceras, publiceras, 

placeras på första sidan och där bli huvudartikel. Kriterierna visas i tabell 2. 

 

Tabell 2  Håkan Hvitfelts kriterier för att en nyhetsartikel ska värderas högt och produceras, publiceras, placeras 

på första sidan och där bli huvudartikel (Hvitfelt 1985: 215-216).  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

             Hvitfelt (1985) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. Och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. Till händelser och förhållanden  

4. Som är sensationella eller överraskande 

5. Handlar om enskilda elitpersoner 

6. Och beskrivs tillräckligt 

7. Men är viktiga och relevanta 

8. Utspelar sig under kort tid men som del av ett tema 

9. Har negativa inslag 

10. Och har elitpersoner som källor 

______________________________________________________________________________________________ 
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Trots flera olika teorimodeller om nyhetsvärderingskriterier är det tydligt att händelser som 

blir nyheter har vissa gemensamma egenskaper som förekommer i stora eller mindre 

utsträckning (Ghersetti, 2012:212). Litteraturen har givit egenskaperna skilda benämningar 

men sammantaget handlar det om närhet till publiken, sensation och avvikelser, 

elitcentrering och förenkling, menar Ghersetti (ibid.). Nord och Strömbäck (2005:24) 

sammanfattar egenskaperna på ett liknande sätt och anser att en händelses upplevda 

betydelse och vikt, vilka personer, grupper eller institutioner som är inblandande i 

händelsen och dess närhet och dess avvikelser till normaliteten är vad som generellt 

påverkar en nyhets värde. Det som skiljer Ghersettis och Nord och Strömbäcks 

förklaringar är att Ghersetti pekar på förenkling som en gemensam egenskap för händelser 

som blir nyheter som inte Nord och Strömbäck gör, medan Nord och Strömbäck pekar på 

den upplevda vikten och betydelsen av en händelse, vilket inte Ghersetti gör. I stort är 

dock forskarnas sammanfattningar lika. Följaktligen kommer vi förklara mer ingående vad 

egenskaperna betyder. 

Ghersetti (2012:212), Nord och Strömbäck (2005:24) talar alla om närhet. Närhet avser 

i det här sammanhanget att ju närmare en nyhet inträffar till personerna som tar del av den, 

desto mer ökar nyhetens värde (Nord & Strömbäck, 2005:21). Enligt Henk Prakke handlar 

närhet om en händelses tidsmässiga, geografiska och kulturella avstånd till nyhetspubliken 

som påverkar om nyheten uppmärksammas, på vilket sätt och hur mycket (Prakke 1969, 

refererad i Ghersetti, 2012:212). Egenskaperna sensationer och avvikelser är också något 

som Ghersetti (2012:212), Nord och Strömbäck (2005:21) omnämner och avser händelser 

som i allmänhet handlar om oväntade, oförutsedda och ovanliga situationer (Ghersetti, 

2012:213). Detta leder ofta till att konflikter och negativa nyheter blir mer framträdande än 

nyheter om samförstånd och positiva händelser (Nord & Strömbäck, 2005:21). Östgaard 

(1965:70) konstaterar att journalister måste lägga vikt vid sensationerna i nyhetsartiklarna 

för att kunna väcka och behålla människors uppmärksamhet, vilket bidrar till ökat 

nyhetsvärde.  

Vilka personer, grupper eller institutioner som är inblandade i en händelse och 

begreppet elitcentrering går hand i hand. Det handlar sammantaget om att olika personer 

har olika nyhetsvärde (Andersson Odén, Ghersetti & Wallin, 2005:181). Konkret handlar 

elitcentrering om att aktörerna i nyheterna oftast representerar någon form av politisk, 

ekonomisk, kulturell eller idrottslig elit (Gans 1979, refererad i Ghersetti. 2004:213). När 

dessa aktörer är inblandade får händelser större nyhetsvärde (Andersson Odén, Ghersetti 
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& Wallin, 2005:181). Elitcentrering kan också handla om att aktörerna är institutioner, 

organisationer och nationer med störst makt och inflytande på den nationella och 

internationella marknaden. Givetvis förekommer även vanliga människor, dock oftast i 

situationer där människorna drabbats av olika omständigheter, någon form av orättvisa, nya 

pålagor, en olycka eller liknande (Ghersetti, 2012:214). 

En egenskap som Ghersetti, men inte Nord och Strömbäck, nämner är förenkling. 

Egenskapen handlar om att nyheter ska vara begripliga för att väcka publikens intresse, 

men leder även till att händelser som är entydiga och okomplicerade som går att vinkla och 

tillspetsa väljs framför nyheter som är mångtydiga och invecklade (2012:214). Vi anser att 

alla egenskaper som Ghersetti (2012:214) och Nord och Strömbäck (2005:21) nämnt är 

relevanta att ta hänsyn till i den här studien då alla förekommer mer eller mindre i 

forskares, generellt sett, nyhetsvärderingskriterier. Vi kommer därmed utgå från både 

Ghersettis och Nord och Strömbäcks sammanfattningar av nyhetsvärderingskriterierna när 

vi undersöker den valda dagspressens innehåll.         

Förutom att hänsyn kommer tas till olika generella nyhetsvärderingskriterier är en 

annan viktig aspekt att det kan finnas både likheter och skillnader mellan morgon- och 

kvällspressens nyhetsvärdering. Bland annat visar Strömbäck det i studien På nyhetsmediers 

agendor - En studie av hot och risker i det svenska nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress (2008). I 

studien var kändisskap hos nyhetsaktörerna, graden av överraskning och graden av fysisk 

aggression en påverkande faktor för ökad sannolikhet för placering på förstasidor 

(Strömbäck, 2008:45). Nyhetsfaktorerna som ökade möjligheten för förstasidesplaceringar 

på morgontidningar var istället graden av inflytande hos den mest framträdande 

nyhetsaktören och nyheternas räckvidd. En intressant skillnad var dock att graden av 

framställningen av hot och risker som berör många eller riktigt många i nyhetsartiklarna 

inte skiljde sig åt mellan morgon- och kvällspress, det förekom ungefär i samma 

utsträckning (ibid.).  

3.2 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin handlar om nyhetsmediernas centrala roll att föra upp frågor på 

allmänhetens dagordning (McCombs, 2006:29). Nyhetsmedierna påverkar, genom val av 

presentation av nyheter, hur olika frågor prioriteras på den allmänna dagordningen, vilket 

har kommit att kallas nyhetsmediernas dagordningsfunktion (McCombs, 2006:23). 

Beroende på medium finns det olika ledtrådar om den relativa vikten av vad som står på ett 
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specifikt mediums dagordning. I tidningar är vänsterkrysset på förstasidan, förstasida 

kontra insidor, rubrikstorlek och artikellängd exempel på vad som förmedlar prioriteringen 

bland nyheterna på dagordningen (ibid.:23-24).   

Maxwell McCombs och Donald Shaw är personerna som ligger bakom formuleringen 

av dagordningsteorin, vilket framkommer i den vetenskapliga artikeln The Agenda-Setting 

Function of Mass Media (McCombs & Shaw, 1972). I studien visas starka tendenser på att 

massmedier har en påverkan på människors dagordning (ibid.:184). Även senare studier 

visar att massmedier har dagordningseffekter på människor, bland annat i Adam Shehatas 

och Jesper Strömbäcks studie Not (Yet) a New Era of Minimal Effects: A Study of Agenda Setting 

at the Aggregate and Individual Levels (Shehata & Strömbäck, 2013:234). I studien framkommer 

det att traditionella nyhetsmedier, trots ett ökat användande av digitala medier, fortfarande 

påverkar människors dagordning (ibid.). Noterbart är att det var från och med när 

McCombs och Shaw publicerade artikeln The Agenda-Setting function of Mass Media som 

massmediernas dagordningsmakt avsett vilken påverkan massmedierna kan ha på vilka 

samhällsfrågor människor anser vara viktiga (Shehata, 2012:319).  

I grunden bygger dock dagordningsteorin på Walter Lippmanns idé från år 1922. 

Lippmanns tes är att nyhetsmedierna bestämmer människors kognitiva kartor över världen 

(McCombs, 2006:25). Han hävdade att den allmänna opinionen inte bara svarar på 

omgivningen utan också på den psuedoomgivning som skapas av nyhetsmedierna. 

Dagordningsteorins grundläggande tanke är att det finns ett orsakssamband mellan 

frågorna eller objekten som får stor uppmärksamhet i medierna och frågorna eller objekten 

som medborgarna tycker är viktiga (Strömbäck, 2014:101). 

Inom dagordningsforskningen är det viktigaste resultatet att medierna kan utöva en 

omfattande makt över vilka frågor människor tycker är viktiga samhällsfrågor (Strömbäck, 

2014:104). Forskning visar dock att det finns ett flertal faktorer som har betydelse för hur 

mycket medierna påverkar allmänhetens dagordning. En av dessa faktorer är att ju mer 

trovärdigt ett medium är, desto större makt har det över medborgarnas dagordning (ibid.). 

En annan faktor handlar om olika typer av medier. Trots att det inte befinner sig någon 

enighet i huruvida tv eller tidningar har mer dagordningsmakt tyder det mesta på att 

textbaserade medier har mer makt än tv (McCombs, 2006:75-76), vilket beror på mediernas 

karaktär (Strömbäck, 2014:105). Vid textbaserade medier måste hjärnan jobba mer än vid 

tv-tittande, vilket leder till att hjärnan minns mer vid konsumerande av textmedier 

(Postman 1987, refererad i Strömbäck, 2014:105).  
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Ytterligare en faktor är den politiska intensiteten. Ju större makt politiska aktörer har 

desto mindre makt har medierna (Strömbäck, 2014:105). En annan faktor handlar om i 

vilken grad frågor är påträngande eller inte. Påträngande frågor är frågor som människor 

har egna erfarenheter av medan icke-påträngande frågor handlar om frågor som människor 

inte har någon erfarenhet av och därför bara kan lita på vad medierna har att säga. Enligt 

tidigare forskning ger icke-påträngande frågor medierna en större makt än vad påträngande 

frågor gör (Strömbäck, 2014:106).  

Andra påverkande faktorer handlar om medieuppmärksamheten. Det medierna 

uppmärksammar mest är också det medborgarna tycker är viktigast (Strömbäck, 2014:106).  

Medborgarnas kognitiva behov, förmågor och politiska kunskaper är också faktorer som 

påverkar dagordningsmakten (ibid.:105). McCombs (2006:95) menar att 

orienteringsbehovet hos människor ger en ingående psykologisk förklaring till varför 

dagordningseffekter uppstår. Sammantaget visar detta att mediernas makt inte bara beror 

på sig själva utan också på andra faktorer. Forskningen visar ändå att makten över 

allmänhetens dagordning i hög grad ligger hos medierna själva (Strömbäck, 2014:106). 

Det går att analytiskt skilja mellan i alla fall tre kollektiva dagordningar. Dessa är 

medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och den politiska dagordningen 

(Strömbäck 2014:100; Strömbäck, 2004:30). Medborgarnas dagordning handlar om 

samhällsfrågorna som människor i allmänhet anser är viktiga. Mediernas dagordning avser 

vilka frågor som får uppmärksamhet i medier, medan, slutligen, den politiska dagordningen 

handlar om vilka frågor som är föremål för diskussion i eller mellan politiska organ 

(Strömbäck, 2004:30). I den här studien kommer fokus ligga på att undersöka mediernas 

dagordning då det är utvalda tidningarnas medieinnehåll som ska undersökas. Däremot kan 

vi tänka oss att det medierna ger stor uppmärksamhet till också anses som viktiga frågor 

hos medborgarna, eftersom dagordningsteorin handlar om just mediers effekter på 

medborgarnas dagordning. 

Dagordningsteorin kan delas in i två nivåer. Den första nivån avser vad medierna 

uppmärksammar och vad medborgarna tycker är viktiga frågor. Den andra nivån handlar 

istället om hur medier beskriver olika objekt och hur dessa uppfattas av medborgarna 

(Strömbäck, 2014:107). Därmed handlar den första nivån om objekten (sakfrågor eller 

aktörer) som finns på medie- och medborgardagordningen, medan den andra nivån avser 

attributen som beskriver objekten (Shehata, 2004:323). Med objekt menas allt det som 

människor riktar sin uppmärksamhet mot eller det som människor har åsikter eller attityder 
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till. Begreppet attribut avser istället egenskaperna och kännetecknen som är 

sammankopplade med olika objekt (McCombs 2006:99; Strömbäck 2014:107). Vi kommer 

i den här studien utgå ifrån båda nivåerna i dagordningsteorin för att dels ta reda på vad 

medierna rapporterade om flyktingsituationen hösten 2015 samt hur medierna 

rapporterade. För att gå djupare in i hur medierna rapporterade är gestaltningsteorin 

relevant, vilken kommer förklaras nedan.  

3.3 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin (framing theory) är idag en framträdande teori om mediernas effekter 

(Strömbäck, 2014:96). Det finns flera olika definitioner av begreppet gestaltning, men 

ursprungligen myntades det av sociologen Ervin Goffman som använde det i syfte att visa 

hur människor konstruerar sina uppfattningar (Nilsson, 2004:354). Idag är en välkänd 

definition av gestaltningteorin i litteraturen Robert Entmans: 

 

To frame is to select some aspects of aperceived reality and make them more 
salient  in a communicating text, in such a way as to promote aparticularproblem 
defini tion, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation for the item described (Entman, 1993:52).  

 

Trots ett flertal olika definitioner av begreppet gestaltning finns en gemensam nämnare. 

Det är att mediernas gestaltningar är uttryck för specifika sätt att organisera information på 

ett sätt som placerar nyheterna i sina medvetet eller omedvetet valda sammanhang och gör 

dem begripliga (Strömbäck, 2004:43). Själva gestaltningarna i sig formas exempelvis av val 

av ord, källor och vinklar. Inneboende i gestaltningarna är vissa problemformuleringar, 

tolkningar och moraliska omdömen. Det kan också vara olika förslag till lösningar (ibid.). 

Ytterligare är en återkommande aspekt att gestaltningar är ofrånkomliga - att kommunicera 

är att gestalta (Strömbäck, 2014:115).  

En del forskare menar att all journalistik bör ses som gestaltningar, medan andra menar 

att det är viktigt att avgränsa vad som kan ses som gestaltningar (Strömbäck, 2004:45). 

Joseph Cappella och Kathleen Hall Jamieson är två personer som anser att avgränsning är 

viktigt och nämner tre villkor som bör vara uppfyllda för att något ska ses som en 

gestaltning (Cappella & Jamieson, 1997:47). Det första villkoret är att gestaltningarna ska ha 

tydliga konceptuella och språkliga karaktärer. Det andra villkoret är att gestaltningarna ska 

vara vanligt förekommande, och slutligen är det tredje villkoret att gestaltningarna på ett 
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tillförlitligt sätt ska gå att skilja från varandra (ibid.). För att vi i denna studie ska kunna 

undersöka förekomsten av gestaltningar i rapporteringen om flyktingsituationen hösten 

2015 är det viktigt att vi utgår från klara definitioner av vad som räknas som gestaltningar 

(Strömbäck, 2004:45). Därför kommer vi utgå från Cappella och Jamieson tre villkor och 

inte från att allt som journalisterna skriver är gestaltningar. 

Gestaltningsteorin bygger på två observationer (Strömbäck, 2004:41). Den första 

observationen innebär att nyheternas bild av någon aspekt av verkligheten aldrig är 

densamma som den aspekt av verkligheten som nyheterna handlar om. Den andra 

observationen bygger på att det som har betydelse för människors bilder av verkligheten 

inte är den riktiga verkligheten utan endast nyheternas bild av den (ibid.). Medierna 

(re)konstruerar och gestaltar därmed verkligheten. Journalistikens gestaltningar kan leda till 

en avsevärd makt över hur människor uppfattar verkligheten och aspekter av den 

(Strömbäck 2004:48).  

Strömbäck (2014:121) drar, utifrån forskning, slutsatsen att medierna kan ha en 

betydande gestaltningsmakt men att det däremot inte är givet att det alltid är så och anser 

att medierna inte är maktlösa, men inte heller allsmäktiga. Medierna bör istället ses som 

mäktiga (Strömbäck, 2014:129). Ett exempel som visar den journalistiska 

gestaltningsmakten är Patti M. Valkenburgs, Holla A. Semetkos och Claes H. De Vreeses 

studie (Valkenburg, Semetko & Vreese, 1999:550). I studien fick deltagarna, 187 stycken, 

var och en, ta del av två olika nyhetsartiklar som handlade om samhälleliga och politiska 

frågor i Europa. Kärnan i alla artiklar var likadana men däremot skiljde sig titeln, 

öppningsparagrafen och den slutliga paragrafen sig mellan artiklarna. Resultatet visar att 

journalisters nyhetsgestaltningar av aktuella frågor har en betydande roll i människors 

tankar och hågkomst (ibid.). Titlar på artiklar, det vill säga rubriker, och inledande 

paragrafer, är just det som ska locka läsarna i dagspressen, ofta bestående av tillspetsade 

påståenden med inriktning att intressera läsaren (Hvitfelt, 2003:49). Hvitfelt (ibid.:51) 

menar att dagstidningsläsning främst innebär läsning av rubriker och ingresser samt tittande 

på bilder. Vad som visas i rubrikerna och ingresserna har därför en stor del i vilken bild 

människor får av olika nyheter (ibid.) 

Det går likt dagordningsteorin, att skilja mellan medborgarnas gestaltningar, mediernas 

gestaltningar och politiska aktörers gestaltningar (Strömbäck 2014:116). Eftersom denna 

studie dels söker samband mellan dagspressens dagordningar om flyktingsituationen hösten 

2015 och förändringar i den allmänna opinionen, kommer vi i den här studien undersöka 
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mediers gestaltningar där medierna kommer ses som en oberoende variabel som kan 

påverka medborgarnas gestaltningar.  

 
3.3.1 Journalistiska vinklingar 

Hvitfelt (2003:39) menar att inom nyhetsjournalistiken är principen för att hitta intressanta 

infallsvinklar central. Han förklarar att nyhetsförmedling oftast försöker hitta det som 

publiken tycker är intressant istället för att redogöra för händelser i sin helhet (ibid.) 

Beroende på den journalistiska vinklingen kan nyheten i praktiken leda till stora olikheter i 

hur verkligheten framställs (ibid.:41). Nyhetsjournalisten försöker ge en neutral och 

balanserad presentation av en nyhet, det vill säga en objektiv presentation, men eftersom 

allt som skildras alltid kommer att berättas utifrån ett visst perspektiv är presentationen inte 

alltid objektiv (Hultén, 1993:237). Britt Hultén (2000) förklarar att det inte finns någon 

objektiv berättare. Hon menar att bakom varje text finns en människa som valt, sorterat 

och värderat inom ramen för det samhälle personen lever i. Hvitfelt (2003:40) listar de 

typiska sätten av vinklingar han menar framhålls särskilt av journalister:  

 

1. Personinriktning. 

2. Den enskilde mot myndigheten. 

3. Överdrifter och dramatik. 

4. Politisering. 

5. Negativitet. 

6. Skandal och sensation. 

7. Journalistens eget engagemang. 

8. Konflikter och motsättningar. 

9. Hot och katastrof. 

10. Lokal vinkel. 

 

Sett till morgon- och kvällspress finns det en viktig skillnad. Kvällspressen har tendenser 

att överdriva vinklingar genom att de förvränger händelser för att skapa intresse och 

levnadsgöra händelser som annars kan vara abstrakta och intressanta för publiken (Hvitfelt, 

2003:39). Detta gör inte morgonpressen i samma utsträckning. En likhet är dock, som 

gäller alla nyhetsmedier, att hotvinkeln är framträdande i både morgon- och kvällspress 

(ibid.:40). I Strömbäcks studie På nyhetsmediers agendor - En studie av hot och risker i det svenska 
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nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress (2008) visades dessutom att graden av framställningen av 

hot och risker som berör många eller riktigt många i nyhetsartiklarna  förekom ungefär i 

samma utsträckning. Eftersom denna studie kommer undersöka hur dagspressen 

rapporterade om flyktingsituationen hösten 2015 anser vi att det är av relevans att vara 

medveten om dessa likheter och skillnader samt att lägga en del fokus på att undersöka 

vinklingarna i artiklarna vi kommer att undersöka. 
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4 METOD 

I det här kapitlet kommer den metod och det material som valdes till denna studie att 

presenteras. Metoden är en kvantitativ innehållsanalys, vilken kommer presenteras nedan. 

Vidare kommer avgränsningar och urval som gjordes presenteras, följt av själva 

genomförandet av studien. En diskussion om validitet, reliabilitet och intersubjektivitet 

kommer också redovisas, följt av metodproblem och slutligen en presentation av hur 

sammanställningen av resultatet gick till. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den här studien är beskrivande, eller deskriptiv (Barmark & Djurfelt, 2015:34), vilket 

innebär en studie som ger svar på frågor av typen var, när, hur, vem och vilka (Esaiasson et 

al, 2012:37). Tanken var från början att studien, i enlighet med Barmark och Djurfeldt 

(2015:35), skulle skapa en bild av omfattningen av ett problem. Metoden kvantitativ 

innehållsanalys blev då relevant och är den metod som valdes till den här studien. Kvantitet 

betyder mängd eller storhet och en kvantitativ analys innebär därmed att studiens resultat 

framkommer genom att forskarna räknar sig fram till ett resultat (Barmark & Djurfeldt, 

2015:31). En innehållsanalys är en undersökning av något slags innehåll i skriftlig, muntlig 

eller bildmässig framställning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson &Wängnerud. 2012:197). I 

den här studien undersöktes skriftligt innehåll i tidningarna Dagens Nyheter och 

Aftonbladets tryckta nyhetsartiklar.  

Syftet med den här studien var att undersöka hur Dagens Nyheter och Aftonbladet 

rapporterade om flyktingsituationen i sina nyhetsartiklar under hösten 2015, samt 

undersöka eventuella samband mellan tidningarnas dagordningar och förändringar i 

opinionen. För att kunna besvara syftet var metoden kvantitativ innehållsanalys relevant då 

den är ett mycket användbart verktyg när svar på frågor av förekomsten av olika typer av 

innehållsliga kategorier i ett material ska besvaras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud. 2012:197). Till den här studien var det av relevans att ta reda på hur ofta olika 

kategorier i Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsartiklar förekom för att syftet skulle 

kunna besvaras. Dessutom var det viktigt att ta reda på hur stort utrymme frågor om 

flyktingsituationen fick i tidningarna. Just hur frekvent olika kategorier och vilket utrymme 

kategorierna får är centralt i en kvantitativ innehållsanalys (ibid.). 
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4.2 Avgränsningar och urval 

Ett populärt medium som över halva Sveriges befolkning varje dag tar del av är dagspress, 

vilket innefattar både morgon- och kvällspress (Nordicom, 2015:69). Då den här studien 

dels syftade till att undersöka om det fanns något samband mellan tidningars dagordningar 

och den allmänna opinionen var det av relevans att undersöka medier som når ut till en 

stor publik, vilket Dagens Nyheter och Aftonbladet gör. På grund av bland annat tidsbrist, 

var det inte möjligt att undersöka all ledande dagspress. Ett strategiskt urval av ett fåtal 

tidningar (ibid.:158) gjordes därför i studien. Resultatet blev då Dagens Nyheter, 

morgonpress, och Aftonbladet, kvällspress. Anledningen till valen var att båda tidningarna 

når ut till en stor publik och att det var intressant att analysera både morgon- och 

kvällspress, då olika typer av medier har olika medielogiker (Hvitfelt, 2003:24), vilket kan 

påverka, i det här fallet Dagens Nyheters och Aftonbladets,  utformning av sin 

nyhetsrapportering.  

Det utvalda material som analyserades var Dagens Nyheters och Aftonbladets tryckta 

nyhetsartiklar under två perioder hösten 2015. Därmed analyserades inte artiklar i 

tidningarna som exempelvis, ledare, debatt, analys och krönikor. Anledningen var att 

nyhetsjournalistiken försöker ge en objektiv presentation av olika händelser (Hultén, 

1993:237) och därmed kan nyhetsartiklar, i jämförelse med exempelvis mer personliga 

debatter eller krönikor, luta mer åt det objektiva hållet, vilket var det som var mest relevant 

för den här studien. Av innehållet i nyhetsartiklarna analyserades endast texten i artikeln, på 

grund av att det var journalisters sätt att skriva som var av intresse i denna studie. Med 

texten avses rubriken, ingressen samt brödtexten. Därmed utgick innehåll som exempelvis 

faktarutor och bilder.  

Dagens Nyheters och Aftonbladets rapportering undersöktes under två perioder 

hösten 2015 som grundade sig i två undersökningar gjorda av DN/Ipsos om svenskars 

attityder till flyktingar. Den första undersökningen av DN/Ipsos gjordes 9-20 september 

2015 (www.dn.se, 2015a; Ipsos, 2015a) och den andra gjordes den 15-26 oktober 2015 

(www.dn.se, 2015b; Ipsos, 2015b). Enligt Maxwell McCombs (1994:72) är den optimala 

passningen mellan mediers och allmänhetens dagordningar en till åtta veckor, med ett 

medianintervall på tre veckor. I den här studien har Dagens Nyheter och Aftonbladets 

artiklar analyserats under två perioder tre veckor innan DN/Ipsos undersökningar om 

svenskars attityder till flyktingar, då dagordningseffekterna var stora (ibid.), till sista dagen 

på DN/Ipsos undersökningar. Detta var av intresse för denna studie då en del i syftet var 

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
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att undersöka om det fanns eventuella samband mellan tidningarnas dagordningar och den 

allmänna opinionen. På grund av tidsbrist kunde inte alla dagar under den valda perioden 

analyseras. Därav utfördes ett till strategiskt urval, för att kunna ta fram dagarna som skulle 

analyseras under den bestämda tidsperioden. På grund av tidsbrist kunde inte alla 

nyhetsartiklar alla dagar analyseras, men för att få bäst spridning över veckan valdes 

måndagar, onsdagar, fredagar och söndagar. 

4.3 Genomförandet 

Det finns fyra grundläggande begrepp för den klassiska kvantitativa innehållsanalysen. 

Begreppen är objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll (Nilsson, 2010:121-

122). I den här studien har hänsyn tagits till begreppen under genomförandet av 

undersökningen. Med objektivitet menas att innehållsanalysen ska bli densamma oberoende 

på vilken forskare som utför analysen (ibid.). För att uppnå detta, det vill säga 

replikerbarhet, har analysen av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsartiklar 

genomförts utifrån ett väldefinierat kodschema med tydliga kodinstruktioner (se bilaga 1). I 

kodschemat finns variabler, det vill säga frågor som ställs till artiklarna, med tillhörande 

variabelvärden, det vill säga svarsalternativ (Esaiasson et al., 2012:200). För att analysen av 

nyhetsartiklar skulle ske i enlighet med studiens syfte konstruerades också tydliga 

tolkningsregler och kodningsprinciper i ett eget dokument som heter kodinstruktioner (se 

bilaga 2).  

     För att uppnå objektivitet är systematik en förutsättning (ibid.). Systematik uppnås 

genom ett väldefinierat tillvägagångssätt av analysen, vilket i denna studie uppnåddes 

genom tydliga urval av vilket material, i det här fallet nyhetsartiklar, som skulle analyseras, 

tydliga instruktioner av hur insamlingen av materialet skulle gå till, hur materialet skulle 

analyseras (se bilaga 2) och hur sammanställningen av resultatet skulle gå till (se punkt 4.6). 

För att samla in korrekt material, det vill säga nyhetsartiklar, som matchade urvalen av 

dagar och veckor som skulle analyseras användes databasen Retriever. För att hitta artiklar 

som var relevanta för att kunna besvara studiens syfte användes sökordet flyktingar som 

gav flest träffar jämfört med andra relevanta sökord. På Retrievers startsida skrevs till en 

början sökordet flyktingar in i sökfältet, följt av ett entertryck. Sedan valdes den källa, 

endera Dagens Nyheter eller Aftonbladet, som gällde för just den specifika sökningen i den 

vänstra spalten i databasen. Efter det valdes år, följt av val av månad och slutligen valdes 

det specifika datumet för den gällande sökningen. När allt detta var gjort kom relevanta 
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artikelalternativ upp på sidan. Sedan öppnades alternativen, en efter en, upp för att kunna 

se vilka artiklar som var nyhetsartiklar. När nyhetsartiklarna hade valts ut började själva 

analysen av materialet, en efter en, med hjälp av kodschemat och kodinstruktionerna. 

Variabelvärdena som blev svaren på variablerna fördes, var och en, in i ett strukturerat 

Exceldokument med information om vilken artikel och variabel svaren tillhörde. 

När alla nyhetsartiklar var analyserade sammanställdes svaren på alla variabler. Det 

gjordes genom en undersökning av frekvensen av olika variabelvärden för varje variabel, 

för att kunna utläsa ett resultat i siffror. En kvantitativ innehållsanalys handlar, som tidigare 

nämnt, om att kunna räkna sig fram till ett resultat (Barmark & Djurfeldt, 2015:31). Genom 

att i siffror se hur ofta eller frekvent något förekommer kan därmed ett resultat utläsas. I en 

kvantitativ innehållsanalys är just att variablerna ska kunna beskrivas kvantitativt ett av de 

fyra viktiga grundläggande begreppen (kvantitet). Variablerna ska kunna bestämmas i 

termer av frekvens och omfång på ett sätt som möjliggör fastställning av statistiska 

samband (Nilsson, 2010:122).  

     Det fjärde grundläggande begreppet för den klassiska innehållsanalysen är manifest. 

Med manifest menas att analysen begränsas till det som tydligt går att utläsa i texten. Sådant 

som alla personer som läser texten ska kunna utläsa (Nilsson, 2010:122). För att uppnå 

manifest i denna studie gjordes ett tydligt kodschema (bilaga 1) med tydliga 

kodinstruktioner (bilaga 2) för att undvika feltolkningar i utförandet av analysen.     

4.4 Validitet, reliabilitet och intersubjektivitet 

Validitet är detsamma som giltighet (Barmark & Djurfeldt, 2015:51) och handlar om att 

undersöka det som är tänkt att undersökas (Esaiasson et al., 2012:56). Det finns flera 

intressanta begrepp om validitet som är relevanta för den här studien; intern-, extern-, 

begrepps- och resultatvaliditet. Eftersom denna studie är beskrivande och har en 

beskrivande slutsats går det att sätta likhetstecken mellan intern validitet och 

resultatvaliditet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:58).  

Resultatvaliditet svarar på frågan om vi mäter det vi påstår att vi mäter och innefattar 

två kriterier. Kriterierna är god begreppsvaliditet, det vill säga frånvaro av systematiska fel, 

och hög reliabilitet, vilket innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:63). När reliabiliteten brister beror det 

oftast på slump- och slarvfel under datainsamlingen och i den efterföljande 

databearbetningen. För att uppnå hög reliabilitet i den här studien gjordes vid början av 
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kodningen av nyhetsartiklarna ett reliabilitetstest, vilket är en slags betygssättning på 

undersökningens noggrannhet och kvalitet (ibid:207). Testet, i den här studien ett 

interkodartest, genomfördes genom att båda forskarna, efter en tid av analyserande av 

nyhetsartiklar, gick tillbaka och kodade varandras nyhetsartiklar för att ta reda på om båda 

forskarna kodade på samma sätt. Procentandelen överensstämmande kodningar uppgick till 

96,58 % efter sammanlagt åtta testade artiklar, vilket enligt Esaisson, Gilljam, Oscarsson 

och Wängnerud (2012:208) är godkänt. För att undvika slump- och slarvfel var 

noggrannheten kring pigghet och att inte vara stressade under analyserandet av 

nyhetsartiklarna viktigt.  

För att uppnå hög begreppsvaliditet byggde utformningen av kodschemat på teorier 

och tidigare forskning, som tagits upp i kapitel 3, som var relevanta för den här studien. 

Empirisk forskning innebär att teoretiska begrepp måste översättas till operationella 

indikatorer, det vill säga operationaliseringar (Esaiasson et al., 2012:58).Validitetsproblem 

ökar med avståndet mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn 

(ibid.:59), vilket gjorde att stor hänsyn togs till att utforma korrekta operationaliseringar. 

Extern validitet handlar om möjligheterna att generalisera beskrivande och förklarande 

slutsatser från det urval av analysenheter som undersökts till någon slags större och mer 

relevant population, eller från en kontext till en eller flera andra (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012:58). Eftersom ett stort antal av Dagens Nyheters och 

Aftonbladets nyhetsartiklar analyserades i studien går det att tänka sig att resultatet går att 

generalisera till resterande nyhetsartiklar om flyktingsituationen under alla dagar hösten 

2015. Däremot är det svårare att dra slutsatsen att andra ledande tidningar rapporterar på 

ett liknande sätt eftersom endast två tidningar analyserades i den här studien.  

I studien har även hänsyn tagits till begreppet intersubjektiv. Det betyder att trots att 

objektiva sanningar är obefintliga så finns det ändå beskrivningar som en majoritet av 

människor kan enas kring (Barmark & Djurfeldt, 2015:46). För att studien skulle bli 

intersubjektiv utformades kodschemat så att det skulle finnas tydliga svar på variablerna, så 

att vem som helst skulle kunna utföra analysen och få samma resultat som forskarna i 

denna studie.  

4.5 Metodproblem 

Det finns en del problem med metoden att mäta text, som kan summeras i tre 

huvudteman; om kvantitet innebär större betydelse, om att helhetsperspektivet försvinner 
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på grund av att endast delar av texten studeras och om objektiviteten i analysen (Nilsson, 

2010:122). I den här studien har i vissa fall problem kring objektiviteten uppstått. Trots ett 

tydligt kodschema,  kodinstruktioner och ett godkänt reliabilitetstest uppstår ändå tillfällen 

då tolkning förekommer, som ibland kunde kännas som ett problem. Ibland kunde det 

även uppstå tillfällen då det skulle varit intressant att analysera artiklarna lite djupare, vilket 

inte var möjligt med den valda metoden. Det skulle i så fall varit möjligt med en kvalitativ 

metod, vilket innebär att forskaren undersöker ett eller ett fåtal fall mycket ingående än vid 

en kvantitativ metod (ibid.:19). Trots det var valet av metod ändå det mest relevant för den 

här studien.  

Något som skulle kunnat ha gjorts annorlunda är val av variabler. Under analyserandet 

av nyhetsartiklarna upptäcktes att en variabel var väldigt svår att identifiera i texten i 

nyhetsartiklarna, trots tydliga kodsinstruktioner. Flera variabler bestod också av att 

undersöka förekomsten av ett antal ord i delar av texten. Om studien hade gjorts om hade 

möjligtvis orden kunnat bytas ut mot andra. I stort var metoden väl fungerande och några 

större problem upptäcktes inte.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet kommer resultatet och analysen av studien att presenteras. Sammanlagt 

analyserades 145 journalistiskt bearbetade nyhetsartiklar, varav 76 (48 + 28) från 

Aftonbladet och 69 (42 + 27) från Dagens Nyheter. Resultaten som presenteras består av 

intressanta och viktiga delar av det som framgått av den kvantitativa innehållsanalysen.  

Resultat- och analyskapitlet är inspirerat utifrån kodschemat som användes i den 

kvantitativa innehållsanalysen, som i sin tur är uppbyggt utifrån teorier och tidigare 

forskning. Nyhetsartiklarna, som analyserades i den kvantitativa innehållsanalysen, 

studerades i två olika perioder, vilka kommer skiljas åt i tabellerna med (1) och (2). Första 

perioden som analyserades var 19 augusti - 20 september 2015 och den andra perioden var 

24 september - 26 oktober 2015, utifrån undersökningar av DN/Ipsos om svenskars 

attityder till flyktingar. 

5.1 Nyhetsartiklarnas utrymme 

I den här studien har det totala utrymmet för nyhetsartiklar om flyktingsituationen i 

Dagens Nyheter och Aftonbladet undersökts. Med totalt utrymme avses allt innehåll i 

artiklarna, exempelvis text, bild och faktarutor. Resultatet av undersökningen redovisas i 

tabell 3.  

 

Tabell 3 Utrymme för nyhetsartiklar om flyktingsituationen i dagspressen (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

   
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Flersidesartikel                         7  (17 %)               11 (23 %)                2  (7 %)                  1  (4 %)                 21 (14 %)  

Helsidesartikel                        16 (38 %)                24 (50 %)               13 (48 %)              16 (57 %)               69 (48 %) 

Halvsidesartikel                       8  (19 %)                 1  (2 %)                  3  (11 %)                 3 (11 %)                15 (10 %) 

Kvartsidesartikel                     4  (10 %)                  3  (6 %)                  1  (4 %)                   1 (4 %)                   9  (6 %) 

Mindre än kvartidesartikel    7  (17 %)                 9  (19 %)                8  (30 %)                 7 (25 %)                31 (21 %)    

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)            145 (100 %)   

______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2) . Med utrymme avses här det totala utrymme som nyhetsartiklarna har i Dagens Nyheter och Aftonbladet. 
Procenten är avrundad till närmsta heltal.  
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Resultatet visar tydligt att utrymmet som ges för nyhetsartiklar om flyktingsituationen 

totalt, i Dagens Nyheter och Aftonbladet, oftast är en helsida. Utrymmet som ges för andra 

artikeltyper (se längs till vänster i tabell 3) är relativt olika. Mer specifikt bestod 69 av 145, 

det vill säga 48 %, av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar, av helsidesartiklar. 

Aftonbladet var den dagspress som hade flest helsidesartiklar med 24 av 48 artiklar, 50 %, i 

första perioden och 16 av 28, 57 %, i andra perioden. Dagens Nyheter hade istället 16 av 

42, 38 %, helsidesartiklar i första perioden och 13 av 27, 48 %, i andra perioden. Således 

utrymde, totalt sett, en stor del av nyhetsartiklarna helsidor i Dagens Nyheter och 

Aftonbladet, vilket innebär relativt stora artiklar. Enligt Strömbäck (2014:106) är en 

påverkansfaktor för hur allmänheten påverkas av medierna medieuppmärksamheten. Det 

medierna uppmärksammar mest är också det medborgarna tycker är viktigast (ibid.). 

Eftersom Dagens Nyheter och Aftonbladet rapporterade om flyktingsituationen i relativt 

stora artiklar bör det i enlighet med Strömbäck kunna betyda att människor kan påverkas 

av innehållet i nyhetsartiklarna. Det går däremot inte att säga i vilken grad det påverkar och 

inte heller om det är det människor anser är viktigast, då studien inte undersökt frekvens 

och utrymme av andra nyheter samt åsikter hos allmänheten.  

En viktig skillnad mellan period ett och två för både Dagens Nyheter och Aftonbladet 

är att antalet flersidesartiklar om flyktingsituationen var betydligt fler i första perioden än i 

den andra. I Aftonbladet var 11 av 48 nyhetsartiklar, det vill säga 23 %, flersidiga i period 

ett och 1 av 28, det vill säga 4 %, i period två. I Dagens Nyheter var 7 av 42 nyhetsartiklar, 

det vill säga 17 %, flersidiga i period ett respektive 2 av 27, vilket är 7 %, i period två. 

Noterbart är också att det totala antalet analyserade nyhetsartiklar var betydligt högre i 

period ett än i period två. I period ett analyserades sammantaget 90 (42 + 48) artiklar 

medan antal analyserade nyhetsartiklar i period två endast var 55 (27 + 28). 

Nyhetsrapporteringen om flyktingsituationen var därmed betydligt mer frekvent i första 

perioden än i andra. 

Enligt McCombs (2006:23-24) finns det flera ledtrådar som förmedlar prioriteringen 

bland nyheterna på dagordningen. En av ledtrådarna är artikellängden (ibid.). Utifrån 

resultatet kan det, på grund av fler flersidesartiklar i första mätperioden jämfört med den 

andra, tolkas som att prioriteringen av nyhetsartiklar om flyktingsituationen var högre i den 

period ett än i period två, för både Dagens Nyheter och Aftonbladet. Den signifikanta 

skillnaden mellan det totala antalet publicerade nyhetsartiklar i period ett och två visar att 

tidningarna gav betydligt större uppmärksamhet åt flyktingsituationen i första mätperioden 
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än i den andra. Som tidigare nämnt menar Strömbäck (2014:106) att det medierna 

uppmärksammar mest är också det människor tycker är viktigast. Eftersom antalet 

nyhetsartiklar om flyktingsituationen var avsevärt högre i period ett än två kan det tolkas 

som att människor påverkades mer av innehållet i nyhetsartiklarna under den första 

perioden. 

5.2 Nyhetsartiklarnas innehåll 

I den här studien har vi valt att kalla frågor rörande flyktingströmmarna hösten 2015 för 

flyktingsituationen. Hur Dagens Nyheter och Aftonbladet benämnde flyktingsituationen 

undersöktes i denna studie och resultaten visas i tabell 4 på sida 27. 

Resultatet visar att samtliga delar av texterna i artiklarna, det vill säga rubriker, ingresser 

och brödtexter, oftast inte innehåller någon benämning av flyktingsituationen. Rubrikerna 

innehöll i 135 av 145 artiklar, det vill säga 93 %, ingen benämning. Ingressen var utan 

benämning i 121 artiklar av 145, därmed 83 %. Jämfört med rubriken och ingressen 

innehöll brödtexten relativt många benämningar av flyktingsituationen där 83 av 145, det 

vill säga 57 %, var utan benämning. Den vanligast förekommande benämningen i 

brödtexten var med marginal flyktingkrisen. I 36 av 145 artiklar, 25 %, förekom 

benämningen flyktingkrisen.  

     Enligt Hvitfelt (2003:49) är rubriker och ingresser det som ska locka läsarna i 

dagspressen och består ofta av tillspetsade påståenden med inriktning att intressera läsaren. 

Sett till förekomsten av benämningar av flyktingsituationen i nyhetsartiklarna som 

analyserades tyder det på att just benämningar inte används som lockbete för läsarna, i 

varken rubriken eller ingressen. Däremot visar resultatet att benämningar förekommer i 

artiklarna och att den vanligaste benämningen totalt sett är flyktingkrisen.  

    Strömbäck (2004:43) menar att gestaltningar formas av exempelvis val av ord, källor och 

vinklar. Dagens Nyheters och Aftonbladets vanligaste benämning av flyktingsituationen är 

ordet flyktingkrisen. Enligt Cappella och Jamieson (1997:47) bör ordet flyktingkris kunna 

ses som en gestaltning då ordet har en konceptuell och språklig karaktär, är vanligt 

förekommande och lätt går att urskilja från andra gestaltningar, det vill säga i det här fallet 

andra benämningar av flyktingsituationen. Trots att det går att se ordet flyktingkris som en 

gestaltning förekom benämningen oftast i brödtexten vilket kan påverka effekten på hur 

mycket människor påverkas av gestaltningen. I Valkenburgs, Smetkos och De Vreeses 

studie (1999:550) framkom det att trots likt kärninnehåll i nyhetsartiklarna hade rubriken, 



 
Hur speglas den nya verkligheten? 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 27 

ingressen och de avslutande orden en väldig påverkan på deltagarnas hågkomst och tankar. 

Utifrån den studiens resultat bör därför inte gestaltningar av flyktingkrisen i brödtexten ses 

som lika effektfulla som om samma benämning förekom i rubriken eller ingressen. 

 
Tabell 4   Dagens Nyheters och Aftonbladets benämningar av flyktingsituationen (antal enheter och 

%) 
______________________________________________________________________________________________ 

   
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Rubrik 

Flyktingsituationen                 0  (0 %)                 0  (0 %)                  0  (0 %)                  0  (0 %)                    0  (0 %)              

Flyktingkrisen                          0  (0 %)                  2  (4 %)                  2  (7 %)                  0  (0 %)                    4  (3 %) 

Flyktingkatastrofen                0  (0 %)                  1  (2 %)                  0  (0 %)                  0  (0 %)                    1  (1 %) 

Annan benämning                  0  (0 %)                  3  (6 %)                  0  (0 %)                  2  (7 %)                    5  (3 %) 

Ingen benämning                  42 (100 %)             42 (88 %)              25 (93 %)               26 (93 %)              135 (93 %)     

 

N                                          42 (100 %)             48 (100 %)            27 (100 %)            28 (100 %)            145 (100 %)   

 

Ingress      

Flyktingsituationen                 0  (0 %)                   0  (0 %)                   0  (0 %)                  0  (0 %)                   0  (0 %)               

Flyktingkrisen                           3  (7 %)                   4  (8 %)                   3  (11 %)                0  (0 %)                  10 (7 %) 

Flyktingkatastrofen                 0  (0 %)                   3  (6 %)                   1  (4 %)                  0  (0 %)                   4  (3 %) 

Annan benämning                   1  (2 %)                  6  (13 %)                  0  (0 %)                  3  (11 %)                10 (7%)        

Ingen benämning                   38 (90 %)               35 (73 %)               23  (85 %)              25  (89 %)             121 (83%) 

 

N                                          42 (100 %)             48 (100 %)             27 (100 %)             28 (100 %)            145 (100 %)   

 

Brödtext 

Flyktingsituationen                4  (10 %)                 0  (0 %)                  2  (7 %)                   1  (4 %)                     7 (5 %)              

Flyktingkrisen                          9  (21 %)                 6  (13 %)              13 (48 %)                  8  (29 %)               36 (25 %) 

Flyktingkatastrofen                3  (7 %)                   5  (10 %)                3  (11 %)                 2  (7 %)                  13 (9 %) 

Annan benämning                  1  (2 %)                   5  (10 %)                1  (4 %)                   0  (0 %)                   7  (5 %) 

Ingen benämning                 26  (62 %)                32 (67 %)                8  (30 %)                17 (61 %)                83 (57 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)            145 (100 %)   

______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2) . Med benämning avses Dagens Nyheters och Aftonbladets huvudsakliga benämningar av 
flyktingsituationen. Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   
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Viktigt att notera är som resultatet visar att det trots allt är vanligast att ingen benämning 

förekommer i nyhetsartiklar, vilket innebär att flyktingkrisen inte bör ses som en 

gestaltning som förkommer i majoriteten av Dagens Nyheters och Aftonbladets 

nyhetsartiklar om flyktingsituationen hösten 2015. 

5.2.1 Huvudsakligt tema 

Med det huvudsakliga temat, i den här studien, avses det dominerande temat i artikeln som 

dessutom ska ha en koppling till flyktingsituationen hösten 2015. Vilka huvudsakliga teman 

som förekom i Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsartiklar under den analyserade 

tidsperioden visas i tabell 5.  

 

Tabell 5   Huvudsakligt tema (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Politik                                       30 (71 %)               16 (33 %)                23 (85 %)              8  (29 %)                77 (53 %)              

Ekonomi                                   1  (2 %)                   0  (0 %)                   1  (4 %)                 0  (0 %)                   2  (1 %) 

Olyckor                                     0  (0  %)                  4  (8 %)                   0  (0  %)                1  (4  %)                  5  (3 %) 

Brott                                          1  (2 %)                   3  (6 %)                   1  (4 %)                 1  (4 %)                   6  (4 %) 

Annat                                       10 (24 %)                25 (52 %)                 2  (7 %)                18 (64 %)               55 (38 %) 

Ej tillämpbart                           0  (0 %)                   0  (0  %)                  0  (0 %)                 0  (0  %)                  0  (0 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)            145 (100 %)   

______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2) . Med huvudsakligt tema avses det dominerande temat i en nyhetsartikel. Procenten  är avrundad till 
närmsta heltal.   

   

Det tema som totalt sett var övervägande bland Dagens Nyheter och Aftonbladets 

nyhetsartiklar var politik. Av 145 artiklar hade 77 stycken politik som huvudsakligt tema, 

det vill säga 53 %. Därefter var alternativet annat störst med 55 av 145 artiklar, det vill säga 

38 %. Alternativen ekonomi, olyckor och brott som huvsakligt tema bestod endast av totalt 

13 av 145 nyhetsartiklar, vilket är 8 % av det totala antalet.  

Hvitfelt (1985:215-216) menar att för att en nyhetsartikel ska värderas högt och 

produceras, publiceras, placeras på första sidan och där bli huvudartikel finns specifika 

kriterier. I det här fallet handlar det inte om huruvida en artikel ska hamna på förstasidan, 

men däremot är det intressant att utgå från kriterierna för att undersöka hur högt 
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händelserna i nyhetsartiklarna värderas. Ett av kriterierna är att nyhetsartikeln ska handla 

om politik, ekonomi eller brott och olyckor (ibid.). Utifrån resultatet i denna studie visas att 

det kriteriet till viss del stämmer. Till exempel bestod som tidigare nämnt majoriteten av 

nyhetsartiklar av politik som huvudsakligt tema. Däremot var det även ett flertal artiklar 

som bestod av andra teman än politik, ekonomi, brott och olyckor. Utifrån Hvitfelts 

kriterium kring detta bör därmed nyhetsartiklarna som inte handlade om alternativen som 

gavs ses som mindre värda än resterande artiklar. I det här fallet skulle i så fall 55 av 145 

artiklar, det vill säga 38 %, inte ha uppfyllt kriteriet och därmed ha mindre nyhetsvärde. 

Utifrån resultatet av den här studien går det att ifrågasätta Hvitfelts teori då antalet artiklar 

med annat huvudsakligt tema var relativt stort. Kanske bör teorin kompletteras med 

ytterligare en eller flera nivåer.  

En viktig skillnad i resultatet av det huvudsakliga temat i tidningarna är att politik var 

ett betydligt mer framträdande huvudsakligt tema i Dagens Nyheters nyhetsartiklar än i 

Aftonbladets, medan andra alternativ än vad som gavs i kodschemat var vanligare i 

Aftonbladet än i Dagens Nyheter. Politik förekom i 30 av 42, det vill säga 71 %, av Dagens 

Nyheters nyhetsartiklar i första perioden. I andra perioden förekom politik som 

huvudsakligt tema i 23 av 27, därmed 85 %, av Dagens Nyheters nyhetsartiklar. I 

Aftonbladet var det jämfört med Dagens Nyheter få artiklar som innehöll politik, närmare 

bestämt 16 av 48 artiklar, vilket är 33 %,  i period ett. I period två var det 8 av 28, vilket är 

29 %, av Aftonbladets nyhetsartiklar som hade politik som huvudsakligt tema. Artiklar som 

innehöll andra teman än kodschemats alternativ var i Dagens Nyheter 10 av 42 

nyhetsartiklar, vilket är 24 %, i första perioden, medan det i andra perioden var 2 av 27, 

vilket är 7 %, som innehöll något annat tema. För Aftonbladet, i första perioden, hade 25 

av 48, alltså 52 %, ett annat huvudsakligt tema än förslagen i kodschemat, och i andra 

perioden var det 18 av 28, det vill säga 64 %, nyhetsartiklar med annat tema.  

Hvitfelt (2003:33) menar att kvällstidningar i större utsträckning än morgontidningar 

betonar det påtagliga och gör förenklingar på det som behandlas på ett kraftigare sätt. 

Hultén (1993:129) är inne på samma spår och anser att morgonpressen kan vara mer 

allmänt redovisande medan kvällspressen måste ta hänsyn till de hårda försäljningsvillkoren 

och utforma nyheterna därefter. Utifrån Hvitfelt (2003:33) och Hultén (1993:129) skulle en 

tänkbar anledning till den sneda fördelningen av huvudsakliga teman gällande politik och 

andra teman mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet kunna bero på att politik inte är lika 

påtagligt som vissa andra ämnen och lockar inte tillräckligt med köpare för att Aftonbladet 
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ska kunna matcha sina hårda försäljningsvillkor. Olika medielogiker helt enkelt. 

Morgonpressen, i det här fallet Dagens Nyheter, som i stort sett har sålt hela sin upplaga i 

början av året (ibid.) skulle utifrån Hvitfelt (2003:33) och Hulténs (1993:129) tankesätt 

kunna ha mer fria händer och kan därmed skriva mer om politik och mindre 

uppseendeväckande nyheter. Johansson (2004:238) pekar dock på att skillnader i mediers 

medielogiker inte kan ses som en grundläggande förklaring till en händelses nyhetsvärde, 

men att den är en starkt bidragande orsak. Johansson (ibid.) menar att medielogiken aldrig 

är ett helt självständigt styrfält, vilket gör att det inte går att dra slutsatserna att skillnaden i 

huvudsakliga teman mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet endast beror på skillnader i 

medielogiken.  

Dagens Nyheter och Aftonbladet rapporterade inte lika mycket om politik relaterat till 

flyktingsituationen 2015 men politiska områden som det rapporterades om var däremot 

lika mellan tidningarna. I tabell 6 visas resultaten på vilket politiskt område som var det 

dominerande när tidningarna hade politik som huvudsakligt tema.  

 

 

Tabell 6  Politiska områden som förekommer i politiska huvudsakliga teman (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Arbetsmarknaden                   1  (3 %)                  0  (0 %)                   0  (0 %)                  0  (0 %)                  1  (1 %)              

Sjukvården                               1  (3 %)                  0  (0 %)                    1  (4 %)                  0  (0 %)                  2  (3 %) 

Boenden                                   0  (0 %)                  0  (0 %)                   2  (9 %)                  0  (0  %)                 2  (3 %) 

Skatterna                                  1  (3 %)                  0  (0 %)                   0  (0 %)                  0  (0 %)                  1  (1 %) 

Skola/utbildning                      0  (0 %)                  0  (0 %)                   0  (0 %)                  0  (0 %)                  0  (0 %) 

Integration/invandring          25 (83 %)              15 (94 %)                18 (78 %)               7  (88 %)               65 (84 %) 

Försvar och säkerhet              2  (7 %)                  0  (0 %)                   1  (4 %)                  0  (0 %)                  3  (4 %) 

Lån                                            0  (0 %)                  0  (0 %)                   1  (4 %)                  0  (0 %)                  1  (1 %) 

Kombination av flera alt.       0  (0 %)                   0  (0 %)                   0  (0 %)                  1  (13 %)                1  (1 %) 

Annat                                         1  (3 %)                  1  (6 %)                   0  (0 %)                  0  (0 %)                  2  (3 %) 

 

N                                          30 (100 %)             16  (100 %)            23 (100 %)             8  (100 %)             77 (100 %) 

______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   
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Resultatet visar att det, med stor marginal, största politiska område som förekom i Dagens 

Nyheter och Aftonbladets nyhetsartiklar var frågor om integration och invandring - hela 65 

av 77 nyhetsartiklar (totalt), det vill säga 84 %. Resterande 16 % var relativt jämnt fördelat 

över alternativen på politiska områden som gavs i kodschemat.  

Enligt Hultén (1993:196) handlar nyhetsvärdering om att journalister gör en 

bedömning av egenskaper hos en förnyhet, men även en bedömning av vad publiken i ett 

visst sammanhang kan tänkas behöva eller vara intresserad av. På grund av att så stor andel 

av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsartiklar om politik handlade om integration 

och invandring går det att utifrån Hulténs teori (ibid.) att tolka det som att journalisterna 

under hösten 2015 ansåg att förnyheter om frågor om integration och invandring relaterat 

till flyktingsituationen var relevanta och att publiken, det vill säga läsarna, var intresserade 

av ämnet och behövde information om frågan.  

 

5.2.2 Geografisk plats 

I den här studien har den geografiska plats som Dagens Nyheter och Aftonbladets 

nyhetsartiklar om flyktingsituationen hösten 2015 handlar om undersökts. Tanken var att 

undersöka vilket geografiskt avstånd artikeln hade till läsarna. Resultatet av studien visas i 

tabell 7.  

 

Tabell 7   Nyhetsartikelns fokus på geografisk plats (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Sverige                                     12 (29 %)              20  (42 %)               14 (52 %)               18 (64 %)                64 (44 %)              

Europa                                     28 (67 %)               28  (58 %)               12 (44 %)                9  (32 %)                77 (53 %) 

Utanför Europa                       1  (2 %)                    0  (0 %)                  0  (0 %)                  0  (0 %)                    1  (1 %) 

Hela världen                             1  (2 %)                   0  (0 %)                  1  (4 %)                   1  (4 %)                   3  (2 %) 

Ingen specifik plats                 0  (0 %)                   0  (0 %)                  0  (0 %)                   0  (0 %)                    0  (0 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)            145 (100 %)   

______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   
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Den geografiska plats som nyhetsartiklarna handlade mest om hösten 2015, om 

flyktingsituationen, totalt sett var Europa. Av Dagens Nyheters och Aftonbladets totala 

antal nyhetsartiklar handlade 77 av 145, det vill säga 53 %, om händelser i Europa. En 

annan geografisk plats som också en stor andel artiklar handlade om var Sverige. Det var 

64 av 145 nyhetsartiklar som handlade om händelser i Sverige, det vill säga 44 % av det 

totala antalet nyhetsartiklar. Endast 4 av 145 nyhetsartiklar, 3 %, handlade om händelser i 

andra delar av världen.  

Enligt Hvitfelt (1985:215-216) ökar nyhetsvärdet ju kortare det geografiska och 

kulturella avståndet till händelser och förhållanden är, vilket även Nord och Strömbäck 

(2005:21) håller med om. Nord och Strömbäck menar att ju närmare en nyhet inträffar till 

personerna som tar del av nyheten, desto högre värde får nyheten (ibid.). Utifrån Hvitfelt 

(1985:215-216) och Nord och Strömbäck (2005:21) går det att tolka resultaten som att 

händelser relaterat till flyktingsituationen, totalt sett, oftast förekom i Europa. Om 

majoriteten händelser hade förekommit i Sverige skulle resultatet rimligtvis vara betydligt 

högre för Sverige än i Europa, eftersom Dagens Nyheter och Aftonbladet är svensk 

dagspress och därmed har nyheter om Sverige högre nyhetsvärde än om övriga delar av 

världen.  

Viktiga skillnader mellan period ett och period två för både Dagens Nyheter och 

Aftonbladet är att den första perioden främst präglades av nyhetsartiklar med fokus på 

händelser i Europa, medan den andra perioden innehöll fler artiklar om händelser i Sverige. 

I Dagens Nyheter bestod i första perioden 28 av 42 nyhetsartiklar, vilket är 67 %, av 

nyhetsartiklar med fokus på Europa. I andra perioden var det tvärtom Sverige som var den 

dominerande platsen i Dagens Nyheters nyhetsartiklar och förekom i 14 av 27 

nyhetsartiklar, det vill säga 52 %. Liknande förändring mellan period ett och två var det för 

Aftonbladet. I period ett bestod 28 av 48 nyhetsartiklar, vilket är 58 %, av nyheter med 

fokus på Europa. I andra perioden var det likt Dagens Nyheter Sverige den plats som 

nyhetsartiklarna främst fokuserade på med 18 av 28 nyhetsartiklar, det vill säga 64 %.  

Enligt Strömbäck (2014:106) är det medierna uppmärksammar mest också det 

medborgarna tycker är viktigast. Utifrån det går det att tolka resultatet som att Dagens 

Nyheters och Aftonbladets läsare i första perioden ansåg att frågor om flyktingsituationen i 

Europa var viktigare än frågor om flyktingsituationen i Sverige. I andra perioden, när 

händelserna kommer geografiskt närmare Dagens Nyheters och Aftonbladets läsare 

eftersom majoriteten av nyhetsartiklarna handlade om flyktingsituationen i Sverige, går det 
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att tolka resultatet som att läsarna tycker frågor om flyktingsituationen i Sverige är viktigare 

än flyktingsituationen i Europa.   

      
5.2.3 Elitpersoner 

I den här studien har förekomsten av enskilda elitpersoner, i en central roll, i Dagens 

Nyheters och Aftonbladets nyhetsartiklar undersökts. Med elitpersoner avses aktörer som 

representerar någon politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig elit. Resultatet av 

undersökningen visas i tabell 8.   

 

Tabell 8   Förekomst av elitpersoner (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ja                                              21 (50 %)               23  (48 %)               15 ( 56 %)              18 (15 %)               64 (44 %)              

Nej                                          21 (50 %)               25  (52 %)               12 (44 %)                9  (13  %)               77 (53 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)            145 (100 %)   

______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Med elitpersoner avses aktörer som representerar någon politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig elit. 
Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   

 
Överlag var förekomsten av elitpersoner i en central roll väldigt jämna i både Dagens 

Nyheters och Aftonbladets nyhetsartiklar och även under båda perioderna som 

undersöktes. Totalt sett innehöll, både Dagens Nyheters och Aftonbladets, 74 av 145 

nyhetsartiklar någon elitperson i en central roll, vilket är 51 % av det totala antalet artiklar. 

Antalet nyhetsartiklar som inte innehöll någon elitperson innehavande en central roll i 

artikeln var 71 av 145, vilket innebär 49 % av totalen. Några nämnvärda skillnader mellan 

förekomsten i Dagens Nyheter och Aftonbladet finns inte. 

Flera forskare hävdar att nyhetsartiklar där elitpersoner är en del i handlingen påverkar 

nyhetsvärdet. Några av forskarna är Hvitfelt (1985:215-216), Andersson Odén, Ghersetti 

och Wallin (2005:181). Samtliga forskare menar att när elitpersoner är inblandade i 

händelser får händelsen ett högre nyhetsvärde. Utifrån resultaten som framkom av 

undersökningen av förekomsten av elitpersoner i Dagens Nyheters och Aftonbladets 

nyhetsartiklar, tyder det på att båda tidningarna värderade händelser med elitpersoner i 
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fokus på ett liknande sett under båda analyserade perioderna om flyktingsituationen hösten 

2015. 

 

5.2.4 Konkretion 

Konkretion innebär, i denna studie, att fokus i texten ligger på händelser snarare än 

processer (Strömbäck, 2014:170). Just förekomsten av konkretion i Dagens Nyheters och 

Aftonbladets nyhetsartiklar om flyktingsituationen hösten 2015 har i studien undersökts 

och resultatet visas i tabell 9.  

 

Tabell 9   Förekomst av konkretion (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ja                                              32 (76 %)               20  (56 %)               15 (56 %)                17(61 %)                 91 (63 %)              

Nej                                          10 (24 %)               21  (44 %)               12 (44 %)               11 (39 %)                 54 (37 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)            145 (100 %)   

______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Med konkretion avses fokus på händelser snarare än processer. Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   

 

Resultatet visar att majoriteten av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar av Dagens 

Nyheter och Aftonbladet innehåller konkretion. Det totala antalet nyhetsartiklar 

innehållande konkretion var 91 av 145, vilket är 63 %. Det totala antalet nyhetsartiklar som 

inte innehöll konkretion var 54 av 145, vilket innebär 37 %.  

I Strömbäcks studie (2008:29) visade det sig att morgonpressen har en lägre grad av 

konkretion och händelseorientering än vad kvällspressen har i sina nyhetsartiklar. Resultatet 

i den här studien visar ändå att i första perioden innehöll fler av Dagens Nyheters 

nyhetsartiklar konkretion än vad Aftonbladets gjorde, medan fler av Aftonbladets 

nyhetsartiklar i andra perioden innehöll konkretion än vad Dagens Nyheters artiklar gjorde. 

Detta tyder på att Strömbäcks resultat om att morgonpressen har en lägre grad av 

konkretion och händelseorientering i nyhetsartiklarna inte nödvändigtvis alltid måste 

stämma. Utifrån den här studien tyder det på att även morgonpressen har en relativt hög 

grad av förekomst av konkretion i nyhetsartiklar. Noterbart är att i det här fallet är det 

endast artiklar om flyktingsituationen hösten 2015. 
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5.2.5 Personifiering - flyktingar 

Med personifiering avses i vilken grad journalistiken fokuserar på konkreta personer än på 

kollektiva organisationer eller abstrakta sammanhang (Strömbäck, 2014:170). I den här 

studien har förekomsten av personifiering av enskilda flyktingar undersökts i Dagens 

Nyheters och Aftonbladets nyhetsartiklar om flyktingsituationen hösten 2015. Med 

enskilda flyktingar menas i det här fallet om fokus på en enskild eller ett fåtal flyktingar 

förekom vid något tillfälle eller tillfällen i nyhetsartiklarna. Resultatet redovisas i tabell 10. 

 

Tabell 10   Förekomst av personifiering av flyktingar (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ja                                              12 (29 %)               17  (35 %)                5  (19 %)               6  (21 %)                  40 (28 %)              

Nej                                          30 (71 %)               31  (64 %)               22 (81 %)              22 (79 %)               105 (72 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)            145 (100 %) 
  
______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Med personifiering avses fokus på konkreta personer, i det här fallet en enskild eller ett fåtal flyktingar. 
Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   

 
Resultatet visar att förekomsten av personifiering av flyktingar totalt sett oftast inte 

existerar. Av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar av Dagens Nyheter och 

Aftonbladet var det 105 av 145 nyhetsartiklar, det vill säga 72 %, som inte innehöll någon 

typ av personifiering av flyktingar. Det var 40 av 145, det vill säga 28 %, av det totala 

antalet nyhetsartiklar som innehöll personifiering av flyktingar.  

Intressant är skillnaderna mellan förekomsten av personifiering av flyktingar mellan 

perioderna och mellan tidningarna. Dagens Nyheter hade i period ett 12 av 42 

nyhetsartiklar, därmed 29 %, som innehöll personifiering medan det i Aftonbladet förekom 

i 17 av 48 nyhetsartiklar, vilket innebär 35 %. Majoriteten i båda tidningarna var därmed att 

ingen personifiering förekom. Även i period två är ingen förekomst av personifiering av 

flyktingar dominerande för båda tidningarna. Dessutom minskade förekomsten av 

personifiering mellan period ett och två. Dagens Nyheter hade i period två 5 av 27, det vill 

säga 19 %, nyhetsartiklar som innehöll personifiering av flyktingar, medan Aftonbladet 

hade 6 av 28, vilket är 21 %. Resultatet tyder därmed på att en del fokus från 

personinriktade händelser övergick till något annat i period två.  
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Personifiering, eller personinriktning, är enligt Hvitfelt (2003:40) en vanlig vinkling som 

framhålls av journalister. Det är dessutom en känd berättarteknik (Asp, 1986:360). I 

Strömbäcks studie (2008:29) undersöktes graden av personifiering i mediers nyheter. 

Resultatet visade att graden av berättartekniken personifiering var högre i kvällspressen än i 

morgonpressen. I den här studien har inte graden av personifiering undersökts, men 

däremot förekomsten av den. I period ett hade Dagens Nyheter större förekomst av 

personifiering, medan Aftonbladet hade en liten större förekomst av personifiering i period 

två. Som komplement till Strömbäcks studie (2008:29) visar resultatet i den här studien att 

kvällspress inte alltid har större förekomst av personifiering än morgonpress.  

 
5.2.6 Dramatik 

I den här studien har förekomsten av dramatik i Dagens Nyheters och Aftonbladets 

nyhetsartiklar om flyktingsituationen hösten 2015 undersökts. Med dramatik avses 

spännande eller uppskakande händelseförlopp. Resultatet redovisas i tabell 11.  

 

Tabell 11   Förekomst av dramatik (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ja                                              18 (43 %)              27  (56 %)               5  (19 %)               11 (39 %)               61 (42 %)              

Nej                                          24 (57 %)              21  (44 %)               22 (81 %)              17 (61 %)               84 (58 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)            145 (100 %) 
______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Med dramatik avses spännande eller uppskakande händelseförlopp. Procenten är avrundad till närmsta 
heltal.  

 

Totalt sett, av både Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsartiklar, bestod majoriteten 

av nyhetsartiklar inte av någon grad av dramatik. Antalet som inte innehöll dramatik 

uppgick i 84 av 145 nyhetsartiklar, vilket innebär 58 %. Antalet som däremot innehöll 

dramatik uppgick i 61 av 145 nyhetsartiklar, vilket innebär 42 %.  

Det finns några tydliga skillnader mellan Dagens Nyheters och Aftonbladets 

användning av, det Hvitfelt (2003:40) kallar en vanlig journalistisk vinkling, dramatik. Sett 

till både period ett och period två förekommer dramatik i Aftonbladets nyhetsartiklar 

oftare än vad det gör i Dagens Nyheters artiklar. I period ett förekom dramatik i 18 av 42 
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av Dagens Nyheters nyhetsartiklar, vilket är 43 %. I Aftonbladet uppgick antalet till 27 av 

48, det vill säga 56 %. I period två förekom dramatik i Dagens Nyheters nyhetsartiklar i 5 

av 27 fall, vilket är 19 %. I Aftonbladet i period två förekom dramatik i 11 av 28 

nyhetsartiklar, det vill säga 39 %.  

Gemensamt för både Dagens Nyheter och Aftonbladet är att förekomsten av dramatik 

minskade från period ett till period två. Aftonbladet hade, som resultatet visar, i båda 

perioderna fortfarande fler nyhetsartiklar med förekomst av dramatik än vad Dagens 

Nyheter hade. Hvitfelt (2003:39) menar att kvällspressen har tendenser att överdriva 

vinklingar genom att förvränga händelser för att skapa intresse och levnadsgöra händelser 

som annars kan vara abstrakta för publiken. Det gör inte morgonpressen i samma 

utsträckning. Resultatet av förekomsten av dramatik i Dagens Nyheter och Aftonbladet är 

ett exempel på att det Hvitfelt (ibid.) säger stämmer. Eftersom det i kvällspressen 

Aftonbladet förekommer mer dramatik än i morgonpressen Dagens Nyheter går det utifrån 

Hvitfelt (2003:39) tolka det som att det beror på att Aftonbladet vill skapa större intresse 

och levnadsgöra, annars abstrakta, händelser för sina läsare.  

Hultén (1993:129) menar att en skillnad mellan morgon- och kvällspress är att 

tidningarnas beskrivning av verkligheten skiljer sig åt på grund av olika försäljningsvillkor. 

Morgonpressen har näst intill sålt hela sin upplaga i början av året medan kvällspressen 

måste sälja sin upplaga varje dag (ibid.). Även Hvitfelt (2003:33) pekar bland annat på att 

lösnummerförsäljning är en viktig skillnad mellan morgon- och kvällspress. Aftonbladet 

har utifrån forskarna därmed hårdare försäljningsvillkor än vad Dagens Nyheter har. 

Skillnaden i förekomsten av dramatik i Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsartiklar 

bör därmed kunna bero på skillnader i försäljningsvillkor där Aftonbladet måste locka 

läsare mer än vad Dagens Nyheter behöver göra. Skillnaden mellan förekomsten av 

dramatik mellan period ett och period två kan därmed tolkas som att tidningarna i period 

ett använde dramatik mer som lockbete för läsarna än i period två. 

 
5.2.7 Hot och katastrof 

I den här studien har förekomsten av hot eller katastrof i Dagens Nyheters och 

Aftonbladets nyhetsartiklar om flyktingsituationen hösten 2015 undersökts. I den här 

studien avser hot eller katastrof att nyhetsartikeln innehåller information om något som kan 

komma att påverka Sverige negativt. Resultatet visas i tabell 12.  
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Tabell 12   Flyktingsituationen vinklat som hot eller katastrof för Sverige (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
    
Ja                                               6  (14 %)               10 (21 %)                10 (37 %)               7  (26  %)              33 (23 %)              

Nej                                          36 (86 %)               38 (79 %)               17 (63 %)               21 (75 %)             112 (77 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)          145 (100 %) 
______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Med hot eller katastrof avses att nyhetsartikeln innehåller information om att något kan komma att 
påverka Sverige negativt. Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   

 

Totalt sett visar resultaten att flyktingsituationen hösten 2015 oftast inte vinklades som ett 

hot eller katastrof för Sverige i Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsartiklar som 

analyserades. Hela 112 av 145, det vill säga 77 %, nyhetsartiklar innehöll inte någon hot- 

eller katastrofvinkel mot Sverige. Antalet nyhetsartiklar som innehöll hot- eller 

katastrofvinkel var 33 av 145, vilket innebär 23 % av det totala antalet.  

En journalistiskt typisk vinkel enligt Hvitfelt (2003:40) är hot och katastrof. I den här 

studien analyserades hot- och katastrofvinkeln riktat mot Sverige, vilket gör att fler artiklar 

än vad resultatet visar kan innehålla vinklingen, men mot något annat. Resultatet visar att 

flyktingsituationen vinklades som ett hot eller katastrof för Sverige i 6 av 42, det vill säga 14 

%, av Dagens Nyheters nyhetsartiklar i period ett. I Aftonbladet i period ett vinklades 

flyktingsituationen som ett hot eller katastrof för Sverige i 10 av 48 nyhetsartiklar, vilket är 

21 %. I andra perioden förekom hot- eller katastrofvinkeln i 10 av 27 av Dagens Nyheters 

nyhetsartiklar, vilket är 37 %. Antalet i Aftonbladet uppgick till 7 av 28, vilket är 26 %. 

Procentuellt ökade därmed hot- och katastrofvinkeln mot Sverige för både Aftonbladet 

och Dagens Nyheter i andra perioden.  

Enligt Hvitfelt (2003:40) är hotvinkeln framträdande i både morgon- och kvällspress, 

vilket även denna studie visar, trots att det i detta fall endast gäller hot eller katastrof-vinkel 

mot Sverige. Några större skillnader i förekomsten av hot- och katastrofvinkeln mot 

Sverige mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet syns inte. Det stämmer överens med 

Strömbäcks studie (2008:45) som visar att graden av framställningen av bland annat hot 

som beror många eller riktigt många i nyhetsartiklarna som analyserades inte skiljde sig åt 

mellan morgon- och kvällspress, utan förekom ungefär i samma utsträckning.   
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5.3 Källor i nyhetsartiklarna 

Nedan kommer förekomsten av viktiga och intressanta källor i Dagens Nyheters och 

Aftonbladets nyhetsartiklar om flyktingsituationen hösten 2015 att presenteras. Med källor 

avses enskilda individer som får komma till tals genom talstreck eller hela meningar. Källan 

kan också ha tillskrivits någon åsikt, påstående eller uttalande. 

 
5.3.1 Förekomst av flyktingar som källor 

Förekomsten av flyktingar som används som källa i Dagens nyheter och Aftonbladets 

nyhetsartiklar om flyktingsituationen hösten 2015 har i denna studie undersökts. Med 

flykting avses i den här studien en person som lämnat sitt hem på grund av rädsla att bli 

förföljd beroende på etnicitet, nationalitet, tillhörighet till specifik samhällsgrupp, religion 

eller politisk uppfattning. En person som tvingats lämna sitt land på grund av krig eller 

inbördeskrig ses också som en flykting. Resultatet av undersökningen visas i tabell 13. 

 

Tabell 13   Förekomst av flykting som källa (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ja                                               14 (33 %)             16  (33 %)                4 (15 %)                 7 (25 %)               41 (28 %)              

Nej                                          28 (67 %)             32  (67 %)               23 (85 %)              21  (75 %)             104 (72 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)          145 (100 %) 
______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   

  

Resultatet visar att det absolut vanligaste i Dagens Nyheters och Aftonbladets totalt 

analyserade nyhetsartiklar var att ingen flykting förekom som källa. Hela 104 av 145, det vill 

säga 72 %, bestod av nyhetsartiklar utan flyktingar som källa. Antalet artiklar där flyktingar 

förekom som källa var 41 av 145, vilket är 28 %.  

Några tydliga skillnader i resultatet mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet 

förekommer inte. Tidningarna var istället väldigt lika när det kommer till förekomsten av 

flyktingar som källa i nyhetsartiklarna. I första perioden innehöll båda tidningarna någon 

flykting som källa i 33 % av varje tidnings totalt analyserade nyhetsartiklar, vilket leder till 

att 67 % inte bestod av någon flykting som källa. Eftersom Aftonbladet hade något fler 

publicerade artiklar i första perioden än vad Dagens Nyheter hade så skiljer sig dock antalet 
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som innehåller flyktingar som källa något. Dagens Nyheter hade 14 av 42 nyhetsartiklar 

som innehöll flyktingar medan Aftonbladet hade 16 av 48. I andra perioden sjönk antalet 

nyhetsartiklar som innehöll flyktingar som källa för både Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

I första perioden för Dagens Nyheter uppgick antalet till 4 av 27, det vill säga 15 %, medan 

antalet i Aftonbladet uppgick till 7 av 28, vilket är 25 %.  

Enligt Andersson Odén, Ghersetti och Wallin (2005:181) har olika personer olika 

nyhetsvärde. När elitpersoner, vilket exempelvis innebär aktörer i nyheterna som tillhör 

någon politisk eller kulturell elit, är inblandade i någon händelse får händelsen ett högre 

nyhetsvärde. Ghersetti (2012:214) pekar dock på att det givetvis också förekommer vanliga 

människor som källor, men då oftast i situationer där personerna drabbats av olika 

omständigheter, någon form av orättvisa, nya pålagor, en olycka eller liknande. Tabell 13 

visar exempel på människor som är drabbade av något, vilket i det här fallet är flyktingar. 

Ghersetti (2012:214) säger att vanliga människor som förekommer som källa i nyheter oftast 

förekommer i en utsatt position. Resultatet av förekomsten av flyktingar, som är vanliga 

människor, säger att människor i en drabbad position förekommer, men säger däremot 

inget om det oftast är så eftersom den här studien inte undersökte förekomsten av 

drabbade vanliga personer överlag, utan endast flyktingar. 

      

5.3.2 Förekomst av medborgare som källa 

Med medborgare avses, i den här studien, individer som tillhör någon specifik stat men 

som inte är tillhörande någon särskild yrkesroll eller företräder någon specifik 

yrkeskategori. För att någon ska räknas som medborgare måste, i den här studien personen 

även stå för sig själv och sina personliga åsikter inte befinna sig på flykt, det vill säga vara 

en flykting. I den här studien har förekomsten av medborgare som källa undersökts. 

Resultatet redovisas i tabell 14 på sida 41.  

Resultatet visar att majoriteten av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar av 

Dagens Nyheter och Aftonbladet inte innehöll någon medborgare som källa. Det var 116 

av 145 nyhetsartiklar, det vill säga 80 %, som inte innehöll medborgare som källa. Antalet 

nyhetsartiklar som innehöll medborgare som källa uppgick i 29 av 145 artiklar, vilket är 20 

% av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar. Några intressanta skillnader mellan första 

och andra perioderna eller mellan tidningarna förekommer inte.  
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Tabell 14   Förekomst av medborgare som källa (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ja                                               10 (24 %)                7  (15 %)                 6  (22 %)                6  (21 %)              29 (20 %)              

Nej                                           32 (76 %)              41  (85 %)               21 (78 %)              22  (79 %)             116 (80 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)          145 (100 %) 
______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Med medborgare avses, i den här studien, individer som tillhör någon specifik stat men som inte är 
tillhörande någon särskild yrkesroll eller företräder någon specifik yrkeskategori. Personen bör också stå för sina 
personliga åsikter och inte befinna sig på flykt Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   

 

Resultatet visar att majoriteten av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar av Dagens 

Nyheter och Aftonbladet inte innehöll någon medborgare som källa. Det var 116 av 145 

nyhetsartiklar, det vill säga 80 %, som inte innehöll medborgare som källa. Antalet 

nyhetsartiklar som innehöll medborgare som källa uppgick i 29 av 145 artiklar, vilket är 20 

% av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar. Några intressanta skillnader mellan första 

och andra perioderna eller mellan tidningarna förekommer inte.  

Enligt Ghersetti (2012:214) är det vanligaste när “vanliga” människor kommer till tals i 

nyheter att personerna är drabbade av något. Eftersom den här studien inte undersökt om 

medborgarna som förekommer som källa är drabbade av något går det inte att uttala sig 

om huruvida personerna är drabbade av något eller inte. Däremot går det att säga att 

medborgare, eller “vanliga” människor, förekommer i nyhetsartiklar och behöver inte vara 

personer som är allra mest drabbade i den gällande frågan. Flyktingar ses i denna studie 

som personer som är allra mest drabbade eftersom flyktingsituationen handlar om just 

människor på flykt.  

Jämfört med förekomsten av flyktingar som källa, som också är vanliga människor, i 

Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsartiklar och förekomsten av medborgare som 

källa  är andelen flyktingar vanligare än vad medborgare är. Skillnaden är dock inte stor, 

vilket tyder på att tidningarna inte bara gestaltade flyktingsituationen utifrån flyktingars 

perspektiv utan också försökte locka läsare med medborgares, från olika delar världen, 

synvinklar på flyktingsituationen som pågick under hösten 2015. Viktigt att notera är dock, 

som tidigare nämnt, att majoriteten av nyhetsartiklar inte bestod av någon medborgare som 

källa.  
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5.3.3 Förekomst av politiker som källa   

Förekomsten av politiker som källa i Dagens Nyheters och Aftonbladets analyserade 

nyhetsartiklar om flyktingsituationen hösten 2015 har i den här studien undersökts. 

Politiker avses i den här studien vara personer, nationellt eller internationellt, som är aktiva 

i ett politiskt parti och därmed ägnar sig åt politik. Resultatet visas i tabell 15.  

 

Tabell 15   Förekomst av politiker som källa (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ja                                              21 (50 %)              15  (31 %)               15 (56 %)              9   (32 %)               60 (44 %)              

Nej                                          21 (50 %)              33  (69 %)               12 (44 %)             19  (68 %)               85 (59 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)          145 (100 %) 
______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Politiker avses i den här studien vara personer, nationellt eller internationellt, som är aktiva i ett politiskt 
parti och därmed ägnar sig åt politik. Procenten  är avrundad till närmsta heltal. 
 
Resultatet visar att majoriteten av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar av Dagens 

Nyheter och Aftonbladet inte innehöll någon politiker som källa. Närmare bestämt 

innehöll 85 av 145 nyhetsartiklar, vilket är 59 %, inte av någon politiker som källa. Trots en 

majoritet var det ändå en relativt hög siffra på antalet nyhetsartiklar som innehöll politiker 

som källa. Antalet uppgick till 60 av 145 nyhetsartiklar, vilket är 44 % av det totala antalet.  

Just politiker ses ibland som elitpersoner (Gans 1979, refererad i Ghersetti, 2004:213), 

men eftersom denna studie inte undersökt vilken politiskt elitnivå politikerna har går det 

dock inte säga huruvida politikerna som kommit till tals tillhör en elit eller inte. Det går 

därför inte att säga något om hur nyhetsvärdet påverkas.  

Intressant är dock att antalet nyhetsartiklar med politiker som källa ökade från period 

ett till period två för både Dagens Nyheter och Aftonbladet. Av Dagens Nyheters 

nyhetsartiklar innehöll i period ett 21 av 42 nyhetsartiklar, vilket är 50 %, någon politiker 

som källa. I andra perioden förekom politiker som källa i 15 av 27 artiklar, vilket är 56 %. 

För Aftonbladet var det 15 av 48 nyhetsartiklar, 31 %, i första perioden som innehöll 

någon politiker som källa medan det i andra perioden var 9 av 28 artiklar, det vill säga 32 

%.  
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Förekomsten av politiker som källa var alltså högre i period två än i period ett för både 

Dagens Nyheter och Aftonbladet. Strömbäck (2004:43) säger att gestaltningar formas av 

olika val, exempelvis val av källor. Politiker förekommer ofta, är lätta att skilja från andra 

källor och har en tydlig konceptuell och språklig karaktär, vilket gör att politiker uppfyller 

Cappella och Jamiesons (1997:47) krav för att något ska räknas som en gestaltning.  

Eftersom politiker förekom relativt ofta i period två går det att tolka det som att 

tidningarna använde politiker som gestaltningar oftare i den andra perioden än i den första. 

Flyktingsituationen hösten 2015 blev därmed under andra perioden mer kopplad till 

politiker än vad den var i den första perioden i Dagens Nyheters och Aftonbladets 

nyhetsartiklar. Framför allt var så fallet i Dagens Nyheter där politiker förekom i minst 

hälften av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar. Vilken partitillhörighet politikerna 

hade undersöktes också. Resultatet visas i tabell 16.  

 

Tabell 16   Politikers, som källa, partitillhörighet (antal enheter och %) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                 DN (1)             Aftonbladet (1)             DN (2)             Aftonbladet (2)             DN+AB 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Socialdemokraterna             7   (17 %)             11  (23 %)                  6 (22 %)                 5 (18 %)             29 (20 %)              

Moderaterna                         2   (5  %)                 1  (2 %)                    2 (8 %)                   2 (7 %)                 7 (5 %) 

Miljöpartiet                            0   (0  %)                 2  (4 %)                    1 (4 %)                   0 (0  %)                3 (2 %) 

Centerpartiet                         0   (0  %)                 1  (2 %)                    2 (8 %)                   1 (4 %)                 4 (3 %) 

Liberalerna                              1  (2  %)                 3  (6 %)                    3 (11 %)                 1 (4 %)                 8 (6 %) 

Vänsterpartiet                        1   (2 %)                  0  (0  %)                  3 (11 %)                 0 (0  %)                4  (3 %) 

Kristdemokraterna                1   (2 %)                  0  (0  %)                   3 (11 %)                 1 (4 %)                 4  (3 %) 

Sverigedemokraterna           2   (5 %)                  0  (0  %)                   2 (8 %)                   0 (0 %)                 4  (3 %) 

Annat politiskt parti              12 (29 %)                6  (13 %)                 8 (30 %)                 0 (0  %)               26 (18 %) 

 

N                                          42 (100 %)              48 (100 %)            27 (100 %)            28  (100 %)          145 (100 %) 
______________________________________________________________________________________________ 
Kommentar: Studien bygger på ett strategiskt urval av Dagens Nyheters och Aftonbladets nyhetsjournalistiskt 
bearbetade artiklar om flyktingsituationen dels 19 augusti - 20 september 2015 (1) dels 24 september – 26 oktober 
2015 (2). Procenten  är avrundad till närmsta heltal.   

 

Resultatet visar att av det totala antalet analyserade nyhetsartiklarna, det vill säga både 

Dagens Nyheters och Aftonbladets, hade politiker som förekom som källa oftast 

Socialdemokraterna som partitillhörighet. Av 145 analyserade nyhetsartiklar förekom 

socialdemokrater i 29 artiklar, vilket är 20 %. Relativt många politiker med någon annan 
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partitillhörighet än från svenska riksdagspartier förekom också som källa. Siffran uppgick i 

26 av 145, vilket är 18 % av det totala antalet analyserade nyhetsartiklar. Antalet politiker 

från andra svenska riksdagspartier var relativt jämna. Intressant är att politiker från ett av 

regeringspartierna 2015, Miljöpartiet, förekom minst som källa i det totala antalet 

analyserade nyhetsartiklar. Endast i 3 av 145 artiklar förekom Miljöpartiet som källa, vilket 

är 2 %.  

Eftersom Socialdemokraterna var det parti som syntes mest, totalt sett, i Dagens 

Nyheters och Aftonbladets nyhetsartiklar är det partiet som närmast liknar en gestaltning. 

Politiker från Socialdemokraterna förekommer relativt ofta och uppfyller Cappella och 

Jamiesons krav för att något ska ses som en gestaltning (1997:47), som nämnts ovan. 
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6 SLUTSATS 

Syftet i denna studie var att undersöka hur Dagens Nyheter och Aftonbladet 

nyhetsrapporterade om flyktingsituationen under två perioder hösten 2015, samt utforska 

eventuella samband mellan tidningarnas dagordningar och förändringar i opinionen. 

Frågeställningarna som användes för att besvara syftet, se punkt 2.1, besvaras nedan. 

Resultatet är ett fall av nyhetsjournalistik i dagspress under en historisk humanitär 

situation.    

Båda tidningarna benämnde oftast inte flyktingsituationen på något speciellt sätt, men 

relativt ofta gestaltades situationen som en kris, en flyktingkris. Däremot vinklades sällan 

flyktingsituationen som något hot eller katastrof i Sverige i någon av tidningarna. Att 

hotvinkeln är lika mellan morgon- och kvällspress stämmer överens med tidigare forskning. 

I båda tidningarna och under båda perioderna hade elitpersoner en central roll i artiklarna. 

En skillnad i nyhetsrapporteringen för både Dagens Nyheter och Aftonbladet var att 

båda publicerade fler nyhetsartiklar i första perioden än i andra, även artikelländen var 

längre. Utifrån resultatet och analysen som gjorts bör läsarna ha påverkats mer av Dagens 

Nyheters och Aftonbladets nyhetsrapportering under första perioden, då 

uppmärksamheten var större. I första perioden fick flyktingsituationen i Europa större 

uppmärksamhet än vad flyktingsituationen i Sverige fick. Detta förändrades dock till andra 

perioden då Sverige fick mer uppmärksamhet och därmed bör läsarna i andra perioden 

tyckt att frågor om Sverige var viktigare än om Europa och tvärtom i första perioden. 

Majoriteten av Dagens Nyheters nyhetsartiklar i båda mätperioderna handlade om 

politik och det politiska området integration och invandring. Flera av Aftonbladets 

nyhetsartiklar handlade också om det, men majoriteten i båda perioderna handlade om 

frågor utöver politik, ekonomi, brott eller olyckor. Anledningen till att rapporteringen 

skiljde sig åt mellan tidningarna bör utifrån analysen bero på skillnaden i medielogiken, i 

detta fall försäljningsvillkoren, hos tidningarna. Förekomsten av dramatik skiljde sig också 

åt mellan tidningarna, vilket också bör bero på skillnader i medielogiken. Aftonbladet 

rapporterade mer om dramatik än Dagens Nyheter i båda perioderna, men däremot 

rapporterade båda tidningarna mer om dramatik i första perioden än i andra. I båda 

tidningarnas nyhetsartiklar förekom också konkretion ofta, ungefär lika mycket under 

perioderna. 
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Politiker förekom ofta som källa i både Dagens Nyheters och Aftonbladets 

nyhetsartiklar, framför allt i Dagens Nyheter. Politiker kan därför ses som en gestaltning i 

nyhetsartiklarna. En annan vanlig källa, som förekom mest i första perioden i båda 

tidningarna, var flyktingar. Förekomsten av politiker och flyktingar var jämna i både 

Dagens Nyheter och Aftonbladet. I första perioden var flera av tidningarnas nyhetsartiklar 

också inriktade på enskilda flyktingar, men i majoriteten av artiklarna var det inte så.  

Syftet kan utifrån svaren på frågeställningarna besvaras med att tidningarna frekvent 

rapporterade om politik, integration och invandring, i Europa i första perioden medan 

rapporteringen i andra perioden var mindre frekvent men bestod fortfarande av samma 

ämne, fast med mer lokal vinkel - Sverige. Politiker var den vanligaste källan i båda 

perioderna, vilket gör att rapporteringen ofta skrevs ur en politisk synvinkel. 

Rapporteringen innehöll även mycket dramatik och då och då gestaltades 

flyktingsituationen som en flyktingkris. Några tydliga samband mellan mediernas 

dagordningar och förändringar i opinionen går inte att dra några slutsatser om. Däremot 

fanns det tydliga skillnader i hur dagordningen såg ut mellan perioderna vilket gör att det 

bör ha påverkat läsarna i någon riktning. I vilken riktning går det dock inte att säga något 

om. 

Utifrån denna studie har ett nytt viktigt resultat framkommit. Nyhetsrapporteringen om 

flyktingsituationen hösten 2015 förändrades drastiskt på bara en månad, vilket i sin tur kan 

ha påverkat opinionen. Flera resultat i studien stärker också trovärdigheten på både teorier 

och tidigare forskning. Resultatet är generaliserbart på alla nyhetsartiklar från Dagens 

Nyheter och Aftonbladet då majoriteten av veckan undersöktes. Däremot går det inte att 

generalisera till alla andra ledande tidningar då denna studie endast undersökt två stycken. 
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7 SLUTDISKUSSION 
Resultatet visar att sättet Dagens Nyheter och Aftonbladet rapporterade om 

flyktingsituationen hösten 2015 var ordentligt olikt i första perioden jämfört med andra 

perioden. Vi var i denna uppsats bland annat ute efter att undersöka eventuella samband 

mellan tidningarnas dagordning om flyktingsituationen och förändringar i opinionen 

gällande svenskars attityder till flyktingar. Att förändringar skedde i nyhetsrapporteringen 

bör enligt vår analys ha haft påverkan på opinionen. Dessutom förändrades svenskars 

attityder till flyktingar ordentligt, enligt DN/Ipsos (www.dn.se, 2015a; Ipsos, 2015a; 

www.dn.se, 2015b; Ipsos, 2015b), under samma period. Utifrån det är en möjlig anledning 

till förändringen att nyhetsrapporteringen förändrades, men det går dock inte att säga att så 

är fallet. Vi hade i så fall behövt göra en mycket mer omfattande studie, exempelvis 

kompletterat denna studie med en enkätundersökning som undersökte människors 

medieanvändande under perioderna. 

      Utifrån resultaten som framkom i denna studie vore det intressant om någon forskare i 

framtiden bygger vidare på denna studies resultat genom att undersöka liknande situationer, 

exempelvis om DN/Ipsos skulle göra liknande undersökningar som visar ungefär samma 

resultat som denna studie utgick ifrån. Det skulle då vara intressant om forskaren använder 

samma metod och ett liknande kodschema och kodsinstruktioner för att på ett enkelt sätt 

kunna jämföra med denna studie. Det skulle också vara bra om forskaren också gjorde en 

undersökning om människors mediekonsumtion för att kunna dra mer pålitliga slutsatser 

om mediepåverkan.  

      Några tips för framtida forskning, som inte vi gjorde, är att välja fler tidningar att 

analysera för att kunna ha möjligheten att generalisera till en större population. Eftersom 

denna studie endast undersökte två tidningar var inte det möjligt, men hade varit intressant. 

Det skulle också vara intressant om någon gjorde en liknande studie men också jämförde 

tv-nyheter med tidningsartiklar för att undersöka skillnader mellan väldigt olika medier.  

     Ett problem vi stötte på var att när vi hade kodat alla nyhetsartiklar som matchade 

datumen vi hade valt innan, visade det sig att antalet nyhetsartiklar blev färre än tänkt. Det 

var på grund av att det var många artiklar som vi i början hade med i beräkningen, när vi 

beräknade ett snitt på antalet nyhetsartiklar per dag, som sedan inte  passade in i våra 

kriterier för vad som var en nyhetsartikel för denna studie. I det här fallet löste vi 

problemet genom att lägga till ytterligare en dag efter att kodningen av nyhetsartiklarna 

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
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under dagarna som var bestämt från början hade analyserats. Det gjorde att vi kom upp i 

antalet artiklar vi ville.  
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1. 

 
Kodschema 
 
Urval medier: Dagens nyheter, Aftonbladet. 
Tidsperiod: Måndagarna, onsdagarna, fredagarna och söndagarna tre veckor innan första dagen på DN/Ipsos 
mätningar, i september och oktober om svenskars attityder till flyktingar, till sista dagen på mätningarna. 
Urval innehållsmässigt: Nyhetsjournalistiskt bearbetade nyhetsartiklar publicerade i huvudtidningarna. 
Nyhetsartiklarna ska vara signerade av journalister och innehålla ordet flyktingar. Endast texter med fler än tio 
rader ingår. Artiklar enbart signerade av nyhetsbyråer ingår inte. 
Undersökningsenhet: Texten i nyhetsartiklar. Innehåll i artikeln utöver texten analyseras inte, exempelvis bilder, 
faktarutor och opinionsundersökningar. 
 
Form 
 
V1. Namn på tidning 
    

1              Aftonbladet 
             2                   Dagens Nyheter 

 
V2.  Artikelns ID-nummer  
 
      __________________________ 
 
V3.  Datum     
 
      ___________________________            
 
V4. Veckodag                  
 

1 Måndag 
2 Onsdag 
3 Fredag 
4 Söndag 

 
V5.  Sida i tidningen     
 
      ___________________________        
 
V6.  Artikelutrymme totalt 
 

1               Flersidesartikel 
2               Helsidesartikel 
3               Halvsidesartikel 
4               Kvartssidesartikel 
5               Mindre än en kvartssidesartikel 

         

V7. Artikeltextens utrymme 
 

1               Flersidig text 
2               Helsidig text 
3               Halvsidig text 
4               Kvartssidig text 
5               Mindre än en kvartssidig text 
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Innehåll 
 
V8. Hur benämns, det vi kallar, flyktingsituationen i rubriken? 
    

1 Flyktingsituationen 
2 Flyktingkrisen 
3 Flyktingkatastrofen 
4 Annan benämning  
5 Ingen benämning förekommer 

 
 

Hur många av följande ord, i variabel 9-18, förekommer i rubriken? 
 
V9. Kris                   _______ 
 
V10. Katastrof       _______ 
 
V11. Hot                 _______ 
 
V12. Risk                _______ 
 
V13. Larm              _______ 
  
V14. Akut               _______ 
   
V15. Tragedi          _______ 
  
V16. Död                 _______ 
 
V17. Hopp              _______ 
  
V18. Ljus                 _______ 
 
V19. Framgång     _______ 
 
V20. Tillgång         _______ 
  
V21. Kompetens    _______ 
 
V22. Asyl                _______ 
 
 
V23.  Hur benämns, det vi kallar, flyktingsituationen i ingressen? 
 

1 Flyktingsituationen 

2 Flyktingkrisen 

3 Flyktingkatastrofen 

4 Annan benämning  

5 Ingen benämning förekommer 

 

Hur många av följande ord, i variabel 24-37, förekommer i ingressen? 
 
V24. Kris               _______ 
 
V25. Katastrof     _______ 
 
V26. Hot               _______ 
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V27. Risk              _______ 
 
V28. Larm             _______ 
  
V29. Akut              _______ 
  
V30. Tragedi         _______ 
  
V31. Död                _______ 
 
V32. Hopp              _______ 
 
V33. Ljus                 _______ 
 
V34. Framgång     _______ 
 
V35. Tillgång         _______ 
 
V36. Kompetens    _______ 
 
V37. Asyl                 _______ 
 
 
V38.  Hur benämns, det vi kallar, flyktingsituationen i brödtexten? 
 

1 Flyktingsituationen 
2 Flyktingkrisen 
3 Flyktingkatastrofen 
4 Annan benämning  
5 Ingen benämning förekommer 

 
     
Hur många av följande ord, i variabel 39-52, förekommer i brödtexten? 
 
V39. Kris               _______ 
 
V40. Katastrof     _______ 
 
V41. Hot               _______ 
 
V42. Risk              _______ 
 
V43. Larm            _______ 
 
V44. Akut             _______ 
 
V45. Tragedi        _______ 
 
V46. Död              _______ 
 
V47. Hopp           _______ 
 
V48. Ljus              _______ 
 
V49. Framgång      _______ 
 
V50. Tillgång          _______ 
 
V51. Kompetens    _______ 
 
V52. Asyl                _______ 
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Tema 
 
V53.  Inom vilket område förekommer det huvudsakliga temat, relaterat till flyktingsituationen? 
 

1 Politik 
2 Ekonomi 
3 Olyckor 
4 Brott 
5 Annat 
99                         Ej tillämpbar 

 
V54.  Om svaret är 1 på variabel 53; vilket politiskt område handlar det huvudsakliga temat om, relaterat till 
flyktingsituationen? 
 

1 Arbetsmarknaden 
2 Sjukvården 
3 Boenden 
4 Skatterna 
5 Skola/utbildning 
6 Integration/invandring 
7 Försvar och säkerhet 
8 Lån 
9 Kombination av flera olika alternativ 
10 Annat 

 
 
V55.   Om svaret är 2 på fråga 53; vilken ekonomiskt område handlar det huvudsakliga temat om, relaterat till 
flyktingsituationen? 
 

1 BNP 
2 Skatter 
3 Räntor 
4 Arbetsmarknaden 
5 Lån 
6 Kombination av flera alternativ 
7 Annat 

 
 
V56.  Om svaret är 3 på fråga 53; vilken typ av olycka handlar det huvudsakliga temat om? 
 

1 Drunkningsolycka 
2 Båtolycka 
3 Brand 
4 Trafikolycka 
5 Annan 

 
 
V57.  Om svaret är 4 på fråga 53; vilket typ av brott handlar det huvudsakliga temat om? 
 

1 Våldsbrott 
2 Hatbrott  
3 Människohandel 
4 Allmänfarliga brott 
5 Tillgreppsbrott 
6 Skadegörelse 
7 Annat 

……………………………………………………………………………………………… 
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V58.  Vilken geografisk plats handlar artikeln huvudsakligen om, relaterat till flyktingsituationen?     
 

1 Sverige 
2 Europa  
3 Utanför Europa 
4 Hela värden 
5 Ingen specifik plats       

 
 
V59.  Förekommer någon sensation eller något överraskande (avvikelse) i artikeln? 
 

1  Ja 
2  Nej 

 
V60.  Har elitpersoner en central roll i artikeln?    
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V61.  Förekommer negativa inslag i artikeln?    
        

1 Ja 
2 Nej 

 
V62.   Förekommer konkretion i artikeln?               
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V63. Är artikeln personinriktad mot en enskild eller ett fåtal flyktingar? 
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V64.  Är artikeln personinriktad mot andra enskilda individer eller ett fåtal individer? 
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V65.  Är artikeln vinklad åt den enskilde mot myndigheten? 
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V66.  Förekommer dramatik?      
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V67.  Förekommer konflikter eller motsättningar i artikeln?          
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V68.  Framstår flyktingsituationen som ett hot eller katastrof för Sverige i artikeln? 
 

1 Ja 
2 Nej 
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V69.  Hur ser den journalistiska vinklingen till Sveriges flyktingmottagande ut i artikeln? 
 

1 Bra som det är 
2 Ta emot fler 
3 Ta emot färre 
99                         Ej tillämpbar 

 
Källor 
 
V70.  Förekommer någon flykting eller flyktingar som källa?     
 

1 Ja 
2 Nej 

       
V71. Förekommer medborgare som källa?    
 

1 Ja 
2 Nej       

 
V72.  Förekommer politiker som källa? 
 

1 Ja 
2 Nej 

 
 
Om ja på fråga 72, hur många av följande partier, i variabel 73-81, tillhörde politikern/politikerna? Om nej på fråga 
72, hoppa till fråga 82.     
 
V73.  Socialdemokraterna   _______ 
 
V74.  Moderaterna               _______ 
 
V75.  Miljöpartiet                 _______ 
 
V76.  Centerpartiet               _______ 
 
V77.  Liberalerna                   _______ 
 
V78.  Vänsterpartiet             _______ 
 
V79.  Kristdemokraterna      _______ 
 
V80.  Sverigedemokraterna  _______ 
 
V81. Annat politiskt parti      _______ 
 
 
V82. Förekommer Migrationsverket som källa? 
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V83. Förekommer UNHCR som källa?  
 

1 Ja 
2 Nej 
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V84. Förekommer företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som källa?          
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V85.  Om medarbetare i företag och organisationer utöver medarbetare i Migrationsverket, UNHCR och MSB 
förekommer, vilken sektor tillhör dem? Om detta inte förekommer, gå vidare till fråga 86.  
 

1 Offentlig sektor 
2 Privat sektor 
3 Ideell sektor 
4 Kombination av flera alternativ 

 
V86. Förekommer forskare som källa?     
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V87. Förekommer journalister som källa? 
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V88. Förekommer ekonomer som källa? 
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V89. Förekommer andra kända personer som källa 
 

1 Ja 
2 Nej 

 
V90. Vilken källa får det avslutande ordet?      
 

1 Flyktingar 
2 Medborgare 
3 Politiker från (S) 
4 Politiker från (M) 
5 Politiker från (MP) 
6 Politiker från (L) 
7 Politiker från (C) 
8 Politiker från (V) 
9 Politiker från (KD) 
10 Politiker från (SD) 
11 Politiker från annat parti 
12 Migrationsverket 
13 UNHCR 
14 MSB 
15 Medarbetare från offentlig sektor 
16 Medarbetare från privat sektor 
17 Medarbetare från ideell sektor 
18 Forskare 
19 Journalister 
20 Ekonomer 
21 Andra kända personer 
22 Annan 
23                         Ingen källa 
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9.2 Bilaga 2 

 
Kodinstruktioner 
 
Urval medier: Dagens nyheter, Aftonbladet. 
Tidsperiod: Måndagarna, onsdagarna, fredagarna och söndagarna tre veckor innan första dagen på DN/Ipsos 
mätningar, i september och oktober om svenskars attityder till flyktingar, till sista dagen på mätningarna. 
Urval innehållsmässigt: Nyhetsjournalistiskt bearbetade nyhetsartiklar publicerade i huvudtidningarna. 
Nyhetsartiklarna ska vara signerade av journalister och innehålla ordet flyktingar. Endast texter med fler än tio 
rader ingår. Artiklar enbart signerade av nyhetsbyråer ingår inte. 
Undersökningsenhet: Texten i nyhetsartiklar. Innehåll i artikeln utöver texten analyseras inte, exempelvis bilder, 
faktarutor och opinionsundersökningar. 
 
Form 
 
V1. Namn på tidning     
Varje tidning tilldelas ett eget nummer. Variabeln kan besvaras med variabelvärde 1 och 2, vilka avser Aftonbladet 
(1) och Dagens Nyheter (2). 
   
V2.  Artikelns ID-nummer  
Varje artikel tilldelas ett eget ID-nummer enligt följande: 
 
     1000-- Aftonbladet 
     2000-- Dagens Nyheter  
 
För Aftonbladet får första artikeln ID-nummer 1001, medan Dagens Nyheters första artikel blir 2001 och så vidare. 
 
V3.  Datum                                                              
Skriv datumet artikeln publicerades i dagspressen. Datumet skrivs med sex siffror (ÅÅMMDD), ex. 151210.  
 
V4.  Veckodag                 
Variabeln avser vilken veckodag artikeln publicerades och besvaras med ett variabelvärde mellan 1-4 beroende på 
dag. 1 besvaras vid publicering på måndag, 2 på onsdag, 3 på fredag och 4 på söndag.  
 
V5.  Sida i tidningen     
Variabeln avser vilken sida artikeln är publicerad i dagspressen. Ange, i siffror, vilken sida. Om artikeln är flersidig, 
skriv endast sidan där artikeln börjar. 
                                          
V6.  Artikelutrymme totalt 
Variabeln avser vilket utrymme artikeln, inklusive allt innehåll i artikeln, har i dagspressen. Variabeln besvaras med 
ett variabelvärde mellan 1-5 beroende på vilket alternativ som ligger närmast artikelns utrymme. För att svaret ska 
bli 1 krävs att artikeln är en “flersidesartikel”, vilket innefattar artiklar som tar mer utrymme än en sida. 
Variabelvärde 2 blir svaret om artiklarna är “helsidesartiklar”, vilket avser artiklar vars utrymme är ungefär en hel 
sida. Artiklar innehållande en liten notis kodas därmed också som “helsidesartikel”. Om artikeln är en 
“halvsidesartikel”, vilken innefattar artiklar som i princip täcker en halv sida, blir svaret 3. Med “kvartsidesartikel” 
avses artiklar vars storlek är i princip en fjärdedels sida och leder till att svaret blir 4, medan “mindre än 
kvartssidesartikel” avser artiklar vars utrymme upptar mindre än en fjärdedels sida och leder till att svaret blir 5.  
 
V7.  Artikeltextens utrymme 
Variabeln avser artikeltextens utrymme i dagspressen. Hänsyn tas därmed inte till innehåll utöver texten. Variabeln 
besvaras med något av variabelvärdena 1-5 beroende på vilket alternativ som ligger närmast artikeltextens 
utrymme. För att svaret ska bli 1 krävs att artikeln har en “flersidig text”, vilket innefattar texter som tar mer 
utrymme än en sida.  Om artikeltexten har en “helsidig text”, vilket avser texter vars utrymme är ungefär en hel 
sida, blir svaret 2. Är artikeltexten en “halvsidig text”, vilket innefattar artikeltexter som i princip täcker en halv sida, 
blir svaret 3. När artikeltexten är en “kvartsidig text”, något som avser artiklar vars storlek är i princip en fjärdedels 
sida, blir svaret 4. Variabelvärdet 5 blir svaret då artikeltexten uppfyller alternativet “mindre än kvartsidig text”, 
vilket avser artikeltexter som utrymmer mindre än en fjärdedels sida.  
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Innehåll 
V8.  Hur benämns, det vi kallar, flyktingsituationen i rubriken? 
Variabeln avser att undersöka hur flyktingsituationen benämns i artikelns rubrik. Variabeln besvaras med något av 
variabelvärdena 1-5 beroende på vilket begrepp som förekommer i rubriken. Förekommer flyktingsituationen blir 
svaret 1, förekommer flyktingkrisen blir svaret 2 och förekommer flyktingkatastrofen blir svaret 3. Om inget av de 
angivna begreppen förekommer, men däremot en annan benämning, besvaras variabeln med variabelvärde 4. 
Förekommer ingen benämning alls anges variabelvärde 5. Även obestämd form av alternativen räknas, det vill säga 
flyktingsituation, flyktingkris och flyktingkatastrof.  
 
Hur många av följande ord förekommer i rubriken? 
Ange, i siffror, hur många av orden i variablerna 9-22 som förekommer i rubriken. Om till exempel ordet kris 
(variabel 9) förekommer i rubriken en gång, blir variabelvärdet, och därmed svaret, 1. Skulle ordet förekomma två 
gånger i rubriken blir svaret 2, och så vidare.  Även böjningar av orden räknas, exempelvis risken, risker, riskerna, 
riskens, riskers, riskernas. 
 
V9. Kris 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet kris, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V10. Katastrof 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet katastrof, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V11. Hot 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet hot, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V12. Risk 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet risk, inklusive böjningar av ordet, förekommer rubriken. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V13. Larm 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet larm, inklusive böjningar av ordet, förekommer rubriken. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V14. Akut 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet akut, inklusive böjningar av ordet, förekommer rubriken. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V15. Tragedi 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet tragedi, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V16. Död 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet död, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Även ordet 
dödsfall, inklusive böjningar räknas. Se under rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer 
information. 
 
V17. Hopp 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet hopp, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Även ordet 
dödsfall, inklusive böjningar räknas. Se under rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer 
information. 
 
V18. Ljus 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet ljus, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Även ordet 
dödsfall, inklusive böjningar räknas. Se under rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer 
information. 
 
V19. Framgång 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet framgång, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information.  
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V20. Tillgång 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet tillgång, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V21. Kompetens 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet kompetens, inklusive böjningar av ordet, förekommer i rubriken. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V22. Asyl 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet asyl förekommer rubriken. Även ordet asylsökande, inklusive böjningar, 
räknas. Se under rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information.  
 
V23.  Hur benämns, det vi kallar, flyktingsituationen i ingressen? 
Variabeln avser att undersöka hur flyktingsituationen benämns i artikelns ingress. Variabeln besvaras med något av 
variabelvärdena 1-5 beroende på vilket begrepp som förekommer i ingressen. Förekommer flyktingsituationen blir 
svaret 1, förekommer flyktingkrisen blir svaret 2 och förekommer flyktingkatastrofen blir svaret 3. Om inget av de 
angivna begreppen förekommer, men däremot en annan benämning, besvaras variabeln med variabelvärde 4. 
Förekommer ingen benämning alls blir svaret 5. Även obestämd form av alternativen räknas, det vill säga 
flyktingsituation, flyktingkris och flyktingkatastrof.  
 
Hur många av följande ord förekommer i ingressen? 
Ange i variablerna 24-37, i siffror, hur många av orden som förekommer i ingressen. Om till exempel ordet kris 
(variabel 24) förekommer i ingressen en gång, blir variabelvärdet, och därmed svaret, 1. Skulle ordet förekomma två 
gånger i ingressen blir svaret 2, och så vidare.  Även böjningar av orden räknas, exempelvis risken, risker, riskerna, 
riskens, riskers, riskernas.  
 
V24. Kris 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet kris, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i ingressen?” för mer information. 
 
V25. Katastrof 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet katastrof, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i ingressen?” för mer information. 
 
V26. Hot 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet hot, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i ingressen?” för mer information. 
 
V27. Risk 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet risk, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i ingressen?” för mer information. 
V28. Larm 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet larm, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V29. Akut 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet akut, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V30. Tragedi 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet tragedi, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i ingressen?” för mer information. 
 
V31. Död 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet död, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Även ordet 
dödsfall, inklusive böjningar, räknas. Se under rubriken “Hur många av följande ord förekommer i ingressen?” för 
mer information. 
 
V32. Hopp 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet hopp, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
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V33. Ljus 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet ljus, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V34. Framgång 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet framgång, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i ingressen?” för mer information.  
 
V35. Tillgång 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet tillgång, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i ingressen?” för mer information. 
 
V36. Kompetens 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet kompetens, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i ingressen?” för mer information. 
 
V37. Asyl 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet asyl förekommer i ingressen. Även ordet asylsökande, inklusive böjningar, 
räknas. Se under rubriken “Hur många av följande ord förekommer i ingressen” för mer information.  
 
V38. Hur benämns, det vi kallar, flyktingsituationen i brödtexten? 
Variabeln avser hur flyktingsituationen benämns i artikelns brödtext. Variabeln besvaras med något av 
variabelvärdena 1-5 beroende på vilket begrepp som förekommer i brödtexten. Förekommer flyktingsituationen blir 
svaret 1, förekommer flyktingkrisen blir svaret 2 och förekommer flyktingkatastrofen blir svaret 3. Om inget av de 
angivna begreppen förekommer, men däremot en annan benämning, besvaras variabeln med variabelvärde 4. 
Förekommer ingen benämning alls anges variabelvärde 5. Även obestämd form av alternativen räknas, det vill säga 
flyktingsituation, flyktingkris och flyktingkatastrof.  
 
Hur många av följande ord förekommer i brödtexten? 
Ange, i siffror, hur många av orden i variablerna 39-52 som förekommer i brödtexten. Om till exempel ordet kris 
(variabel 39) förekommer i brödtexten en gång, blir variabelvärdet, och därmed svaret, 1. Skulle ordet förekomma 
två gånger i brödtexten blir svaret 2, och så vidare.  Även böjningar av orden räknas, exempelvis risken, risker, 
riskerna, riskens, riskers, riskernas.  
 
V39. Kris 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet kris, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för mer information. 
 
V40. Katastrof 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet katastrof, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för mer information. 
 
V41. Hot 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet hot, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för mer information. 
 
V42. Larm 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet larm, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V43. Akut 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet akut, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V44. Risk 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet risk, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för mer information. 
 
V45. Tragedi 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet tragedi, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för mer information. 
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V46. Död 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet död, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Även ordet 
dödsfall, inklusive böjningar, räknas. Se under rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för 
mer information. 
 
V47. Hopp 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet hopp, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V48. Ljus 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet ljus, inklusive böjningar av ordet, förekommer i ingressen. Se under rubriken 
“Hur många av följande ord förekommer i rubriken?” för mer information. 
 
V49. Framgång 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet framgång, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för mer information.  
 
V50. Tillgång 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet tillgång, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för mer information. 
 
V51. Kompetens 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet kompetens, inklusive böjningar av ordet, förekommer i brödtexten. Se under 
rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för mer information. 
 
V52. Asyl 
Ange, i siffror, hur många gånger ordet asyl förekommer i brödtexten. Även ordet asylsökande, inklusive böjningar, 
räknas. Se under rubriken “Hur många av följande ord förekommer i brödtexten?” för mer information.  
 
Tema 
 
V53.  Inom vilket område förekommer det huvudsakliga temat, relaterat till flyktingsituationen? 
Variabeln besvaras med variabelvärdena 1-5 utifrån vilket område det huvudsakliga temat förekommer inom. Med 
det huvudsakliga temat avses det dominerande temat i artikeln. Med att det huvudsakliga temat ska vara relaterat 
till flyktingsituationen avses att det ska finnas ett samband mellan temat och flyktingsituationen.  För att svaret ska 
bli 1, vilket avser politik, måste temat handla om frågor som rör processen att erövra och utöva makt i offentliga 
sammanhang. Det kan exempelvis handla om frågor om att åtgärda problem-, om att påverka något i en viss 
riktning- eller om frågor om att förändra något i offentliga sammanhang. Ofta har en politisk källa en central roll i 
artikeln, men artikeln kan också övergripande handla om vilka besluts som tagits inom politiska organ. För att svaret 
ska bli 2, vilket avser ekonomi, ska temat istället främst fokusera på informativa frågor, exempelvis om det 
ekonomiska dagsläget och framtiden, som rör pengar och resurser samt den praktiska användningen och 
fördelningen av tillgängliga, finansiella resurser. Ofta kommer någon typ av ekonomisk källa till tals. För att svaret 
ska bli 3, vilket avser olyckor, måste temat handla om händelseförlopp där något oavsiktligt har gått snett och gett 
skada på människor, materiel eller miljö. För att svaret ska bli 4, vilket avser brott, måste temat handla om en 
gärning som går emot lagbestämmelser och kan straffas med böter eller fängelse. Om inget av alternativen politik, 
ekonomi, olyckor och brott förekommer som område för det huvudsakliga temat, men ett annat tema förekommer, 
blir svaret 5, annat. Om det ej går att utläsa artikelns tema blir svaret 99, ej tillämpbar.  
 
V54.  Om svaret är 1 på variabel 53; vilket politiskt område handlar det huvudsakliga temat om, relaterat till 
flyktingsituationen? 
Variabeln kan besvaras med variabelvärdena 1-10. För att svaret ska bli 1 krävs att det huvudsakliga temat ska 
handla om politik gällande arbetsmarknaden, det vill säga marknaden där arbetsgivare och arbetstagare möts och 
erbjuder anställning eller arbetskraft. För att svaret ska bli 2 krävs att det huvudsakliga temat ska handla om politik 
gällande sjukvården, det vill säga verksamheten som på ett professionellt sätt tar hand om sjuka och skadade. 
Svaret blir 3 om det huvudsakliga temat handlar om politik om boenden, det vill säga om boplatser för människor. 
För att svaret ska bli 4 krävs att det huvudsakliga temat handlar om politik gällande skatter, det vill säga lagstadgade 
skyldigheter till att betala belopp till staten eller annat samhällsorgan. Svaret blir 5, vilket avser skola/utbildning/, 
om det huvudsakliga temat handlar om politik gällande institutioner för utbildning eller den målinriktade process 
där systematisk undervisning och träning gör att någon utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och 
färdigheter.  För att svaret ska bli 6, integration/invandring, krävs att det huvudsakliga temat handlar om politik 
gällande personer som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där eller om den process som sker för att 
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personer med ett annat etniskt ursprung än den svenska blir delaktiga i samhället. Svaret blir 7 om det huvudsakliga 
temat handlar om politik om försvar och säkerhet, det vill säga frågor rörande hur Sverige ska kunna försvara sig för 
hot mot samhällets säkerhet och demokrati. För att svaret ska bli 8 krävs att det huvudsakliga temat handlar om 
politik gällande lån, vilket innebär rätten att, under en viss tid, använda någonting som tillhör någon annan. Om det 
huvudsakliga temat handlar om flera av ovannämnda alternativ ska svaret kodas som 9, det vill säga en 
kombination av flera olika alternativ. Om det huvudsakliga temat är något annat blir svaret 10.  
 
V55.   Om svaret är 2 på fråga 53; vilken ekonomiskt område handlar det huvudsakliga temat om, relaterat till 
flyktingsituationen? 
Variabeln kan besvaras med variabelvärdena 1-7. För att svaret ska bli 1 krävs att det huvudsakliga temat handlar 
om ekonomi gällande BNP. BNP står bruttonationalprodukt och är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i 
ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. För att svaret ska bli 2 krävs att det huvudsakliga temat handlar om 
skatter, det vill säga lagstadgade skyldigheter till att betala belopp till staten eller annat samhällsorgan. Svaret blir 3 
om det huvudsakliga temat handlar om räntor, det vill säga kostnaden för att låna pengar och långivarens 
avkastning på utlåningen. För att svaret ska bli 4 ska det huvudsakliga temat handlar om ekonomin på 
arbetsmarknaden, det vill säga det vill säga marknaden där arbetsgivare och arbetstagare möts och erbjuder 
anställning eller arbetskraft. För att svaret ska bli 5 krävs att det huvudsakliga temat handlar om lån, det vill säga 
vilket innebär rätten att, under en viss tid, använda någonting som tillhör någon annan. Om det huvudsakliga temat 
handlar om flera av ovannämnda alternativ ska svaret kodas som 6, det vill säga en kombination av flera olika 
alternativ. Om det huvudsakliga temat är något annat blir svaret 7. 
 
V56.  Om svaret är 3 på fråga 53; vilken typ av olycka handlar det huvudsakliga temat om? 
Variabeln kan besvaras med variabelvärdena 1-5. Svaret blir 1 då det handlar om en drunkningsolycka, vilket 
innebär att det huvudsakliga temat handlar om att en eller flera personer på grund av vatten utsätts för livshotande 
syrebrist. Personen/personerna kan avlida eller överleva med/utan skador. För att svaret ska bli 2, båtolycka, ska 
det huvudsakliga temat handla om olyckor som förekommer på vatten med båtar inblandade. Om en person faller 
överbord ska olyckan kodas som en drunkningsolycka. Om en båt exempelvis kolliderar med något och ingen faller 
överbord är det istället en båtolycka. Så länge ingen människa utsätts för livshotande syrebrist på grund av vatten i 
samband med båtar, ska kodningen vara båtolycka. För att svaret på variabeln ska bli 3, brand, krävs att olyckan i 
fråga handlar om en eld som kommit lös och som växer okontrollerat. Vidare blir svaret på variabeln 4 om olyckan 
är en trafikolycka. Med trafikolycka avses en olycka som sker i vägtrafiken och som skadar personer, djur, natur eller 
föremål. Svaret på variabeln kan också bli 5 om det huvudsakliga temat handlar om en annan typ av olycka än 
alternativen som ges.   
 
V57.  Om svaret är 4 på fråga 53; vilket typ av brott handlar det huvudsakliga temat om? 
Variabeln besvaras med ett variabelvärde mellan 1-6 beroende på vilket typ av brott det huvudsakliga temat 
handlar om. Svaret blir 1 om det huvudsakliga temat handlar om våldsbrott, vilket avser fysiskt våld eller hot om 
våld på person. Det kan handla om exempelvis misshandel, våldtäkt, mord och dråp. Hatbrott avser brott som gör 
utgör angrepp på mänskliga rättigheter och strider mot grundläggande värderingar om alla människor lika värde. 
Det kan vara exempelvis rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska brott, men även brott riktade mot 
människor som stöder minoriteters rättigheter, exempelvis journalister. Om det huvudsakliga temat handlar om 
hatbrott ska svaret bli 2. För att svaret ska bli 3, vilket innebär människohandel, ska brottet i fråga handla om en 
organiserad transport av människor i syfte att utnyttja människorna till olika ändamål. Ofta samverkar flera 
gärningspersoner för att transportera offren från ett ställe till ett annat. För att svaret ska bli 4 ska brottet vara ett 
allmänfarligt brott, vilket avser brott som sin till sin natur är en fara för allmänheten. Allmänfarliga brott risker flera 
personers hälsa eller säkerhet. Exempel på allmänfarliga brott är sabotage och mordbrand. För att svaret ska bli 5 
ska brottet vara ett tillgreppsbrott. Ett tillgreppsbrott är ett förmögenhetsbrott där gärningsmannen tar något från 
någon annans egendom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och rån. Om svaret ska bli 6 krävs att brottet är 
en skadegörelse, vilket innebär brott där gärningsmannen/gärningsmännen förstör eller skadar någon annans fasta 
eller lösa egendom. Om inget av ovannämnda brott förekommer, utan handlar om något annat brott, ska variabeln 
besvaras med 7, vilket avser ett annat brott. 
 
V58.  Vilken geografisk plats handlar artikeln huvudsakligen om, relaterat till flyktingsituationen?     
Variabeln avser att undersöka vilket geografiskt avstånd artikeln har till läsarna och besvaras med ett variabelvärde 
mellan 1-4. Om artikeln handlar om flyktingsituationen i Sverige blir svaret 1. Om det handlar om flyktingsituationen 
i Europa blir svaret 2, om det handlar om flyktingsituationen utanför Europa blir svaret 3 och slutligen blir svaret 4 
om det handlar om flyktingsituationen globalt. Om artikeln inte handlar om någon specifik plats blir svaret 5. 
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V59.  Förekommer någon sensation eller något överraskande (avvikelse) i artikeln? 
Variabeln avser att undersöka om det förekommer något oväntat, oförutsett eller någon ovanlig situation i artikeln, 
det vill säga någon sensation eller något överraskande i artikeln. Variabeln kan besvaras med något av 
variabelvärdena 1 eller 2, vilka motsvarar ja (1) och nej (2).  
                            
V60.  Har elitpersoner en central roll i artikeln?    
Med elitpersoner avses aktörer som representerar någon politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig elit. 
Elitpersoner kan också vara institutioner, organisationer och nationer med stor makt och inflytande på den 
nationella och internationella marknaden. Variabeln avser att undersöka om elitpersoner har en central roll i 
artikeln. Med central roll avses att artikeln i stort fokuserar på elitpersonens åsikter/erfarenheter om det 
huvudsakliga temat. Variabeln kan besvaras med variabelvärdena 1 och 2, vilka motsvarar ja (1) och nej (2). 
 
V61.  Förekommer negativa inslag i artikeln?    
Med negativa inslag avses icke önskvärda händelser eller händelser vars framtidsutsikter är destruktiva. Variabeln 
kan besvaras med variabelvärdena 1 och 2, vilka motsvarar ja (1) och nej (2). 
 
V62.   Förekommer konkretion i artikeln?                
Variabeln avser att undersöka om fokus i texten ligger på händelser snarare än processer, det vill säga konkretion. 
Variabeln kan besvaras med variabelvärdena 1 och 2, vilka motsvarar ja (1) och nej (2).  
 
V63. Är artikeln personinriktad mot en enskild eller ett fåtal flyktingar? 
Variabeln avser att undersöka om artikeln fokuserar på konkreta personer, i det här fallet en enskild eller ett fåtal 
flyktingar, än på kollektiva organisationer eller abstrakta sammanhang. Variabeln besvaras med variabelvärde 1 och 
2, vilka avser ja (1) och nej (2).  
 
V64.  Är artikeln personinriktad mot andra enskilda individer eller ett fåtal individer? 
Variabeln avser att undersöka om artikeln fokuserar på konkreta personer, i det här fallet en enskild eller ett fåtal 
individer, exklusive flyktingar, än på kollektiva organisationer eller abstrakta sammanhang. Variabeln besvaras med 
variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2).  
 
V65.  Är artikeln vinklad åt den enskilde mot myndigheten?  
Variabeln avser att undersöka om artikeln framhåller enskilda personer som på något sätt drabbats av beslut tagna 
av kommunala eller statliga myndigheter. Om detta förekommer i artikeln kan variabeln besvaras med 
variabelvärde 1 (ja). Om inte, blir svaret variabelvärde 2 (nej).   
 
V66.  Förekommer dramatik?      
Med dramatik avses här spännande eller uppskakande händelseförlopp. Variabeln avser att undersöka om något av 
detta förekommer i artikeln. Variabeln besvaras med variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2).         
                   
V67.  Förekommer konflikter eller motsättningar i artikeln?          
Med konflikter och motsättningar avses konflikter och motsättningar mellan främst personer men också mellan, till 
exempel, organisationer och stater. Variabeln avser att undersöka om detta förekommer i artikeln. Variabeln 
besvaras med variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2).  
 
 
V68.  Framstår flyktingsituationen som ett hot eller katastrof för Sverige i artikeln? 
Variabeln avser att undersöka om eventuella hot eller katastrofinslag mot Sverige förekommer. För att något ska 
räknas som ett hot eller katastrof riktat mot Sverige krävs att artikeln innehåller information om att något kan 
komma att påverka Sverige negativt. Variabeln besvaras med variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1), nej (2). 
 
V69.  Hur ser den journalistiska vinklingen till Sveriges flyktingmottagande ut i artikeln? 
Variabeln avser att undersöka hur Sveriges flyktingmottagande vinklas i artikeln. Variabeln besvaras med 
variabelvärde 1, 2, 3 och 99, vilka avser bra som det är (1), ta emot fler (2), ta emot färre (3) och ej tillämpbar (99). 
För att svaret ska bli 1 ska Sveriges flyktingmottagande framstå som bra och att inget behöver förändras, sett till 
antalet flyktingar som söker sig till Sverige. För att svaret ska bli 2 ska artikeln vinklas så att det slutliga budskapet 
blir att Sverige bör ta emot fler flyktingar. För att svaret ska bli 3 krävs att artikeln vinklas så att budskapet blir att 
Sverige bör ta emot färre flyktingar. Slutligen kan variabeln besvaras med 99, vilket sker då det inte går att utläsa 
vilken vinkel artikeln har till Sveriges flyktingmottagande. 
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Källor 
 
Variabel 70-90 avser att undersöka förekomsten av källor i artikeln. Med källor avses enskilda individer som får 
komma till tals via talstreck eller hela meningar. Källan ifråga kan  
också tillskrivits någon åsikt, påstående eller uttalande.  
 
V70.  Förekommer någon flykting eller flyktingar som källa?     
Med flykting avses en person som lämnat sitt hem på grund av rädsla att bli förföljd beroende på etnicitet, 
nationalitet, tillhörighet till specifik samhällsgrupp, religion eller politisk uppfattning. En person som tvingats lämna 
sitt land på grund av krig eller inbördeskrig ses också som en flykting. Variabeln kan besvaras med variabelvärde 1 
och 2, vilka avser ja (1) och nej (2). För definition av källa, se under rubriken “Källor”.  
 
V71. Förekommer medborgare som källa?          
Med medborgare avses människor i Sverige som inte tillhör någon specifik yrkesroll eller som företrädare för någon 
specifik yrkeskategori. Medborgare avses här som en person som exempelvis “killen på cykeln” eller “kvinnan på 
mataffären”. Personer som står för sig själva och sina personliga åsikter räknas som medborgare. Det innebär att en 
person som titulerar sig som arkitekt, i det här fallet, både kan räknas som medborgare eller inte. Det beror helt på 
om arkitekten företräder som arkitekt eller som sig själv som individ. Vid företräde som individ ska frågan besvaras 
med ja, vid företräde som exempelvis arkitekt; nej. Variabeln kan besvaras med variabelvärdena 1 och 2, vilka 
motsvarar ja (1) och nej (2). För definition av källa, se under rubriken “Källor”.  
 
V72.  Förekommer politiker som källa? 
Med politiker avses här personer, nationellt eller internationellt, som är aktiv i ett politiskt parti och därmed ägnar 
sig åt politik. Variabeln kan besvaras med variabelvärdena 1 och 2, vilka motsvarar ja (1) och nej (2). För definition 
av källa, se under rubriken “Källor”.  
 
 
Om ja på fråga 72, hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna? Om nej på fråga 72, hoppa till 
fråga 82.  
Ange i variabel 73-81, i siffror, hur många politiker som tillhörde vilket parti, se nedan. Om politiker inte förekom 
som källa, fortsätt till variabel 82. För att se vilket parti politikern tillhör brukar oftast en beteckning tillhörande 
partiets namn stå i samband med politikerns namn.  
 
V73.  Socialdemokraterna 
Skriv antalet politiker tillhörande Socialdemokraterna som förekom i artikeln. Socialdemokraternas beteckning är 
(S). Se under rubrik “Om ja på fråga 25, hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna?” för mer 
information.  
 
V74.  Moderaterna        
Skriv antalet politiker tillhörande Moderaterna som förekom i artikeln. Moderaternas beteckning är (M). Se under 
rubrik “Om ja på fråga 25, hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna?” för mer information.  
 
V75.  Miljöpartiet 
Skriv antalet politiker tillhörande Miljöpartiet som förekom i artikeln. Miljöpartiets beteckning är (MP). Se under 
rubrik “Om ja på fråga 25, hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna?” för mer information.          
 
V76.  Centerpartiet  
Skriv antalet politiker tillhörande Centerpartiet som förekom i artikeln. Centerpartiets beteckning är (C). Se under 
rubrik “Om ja på fråga 25, hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna?” för mer information.  
 
V77.  Liberalerna 
Skriv antalet politiker tillhörande Liberalerna som förekom i artikeln. Liberalernas beteckning är (L). Se under rubrik 
“Om ja på fråga 25, hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna?” för mer information.               
 
V78.  Vänsterpartiet 
Skriv antalet politiker tillhörande Vänsterpartiet som förekom i artikeln. Vänsterpartiets beteckning är (V). Se under 
rubrik “Om ja på fråga 25, hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna?” för mer information.           
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V79.  Kristdemokraterna 
Skriv antalet politiker tillhörande Kristdemokraterna som förekom i artikeln. Kristdemokraternas beteckning är (KD). 
Se under rubrik “Om ja på fråga 25, hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna?” för mer 
information.    
 
V80.  Sverigedemokraterna   
Skriv antalet politiker tillhörande Sverigedemokraterna som förekom i artikeln. Sverigedemokraternas beteckning är 
(SD). Se under rubrik “Om ja på fråga 25, hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna?” för mer 
information. 
 
V81. Annat politiskt parti 
Skriv antalet politiker tillhörande andra politiska partier som förekom i artikeln. Se under rubrik “Om ja på fråga 25, 
hur många av följande partier tillhörde politikern/politikerna?” för mer information.  
 
V82. Förekommer Migrationsverket som källa? 
För att Migrationsverket ska räknas som källa krävs att en enskild individ/enskilda individer från myndigheten får 
komma till tals. Variabeln besvaras med variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2). För definition av källa, 
se under rubriken “Källor”.  
 
V83. Förekommer UNHCR som källa?  
För att UNHCR ska räknas som källa krävs att en enskild individ/enskilda individer från organisationen får komma till 
tals. Variabeln besvaras med variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2). För definition av källa, se under 
rubriken “Källor”.                 
 
V84. Förekommer företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som källa?          
För att MSB ska räknas som källa krävs att en enskild individ/enskilda individer från myndigheten får komma till tals. 
Variabeln besvaras med variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2). För definition av källa, se under rubriken 
“Källor”.   
       
V85.  Om medarbetare i företag och organisationer utöver medarbetare i Migrationsverket, UNHCR och MSB 
förekommer, vilken sektor tillhör dem? Om detta inte förekommer, gå vidare till fråga 86.  
Med medarbetare avses personer som bidrar i viss verksamhet. Variabeln besvaras med variabelvärdena 1, 2, 3 och 
4 vilka avser offentlig sektor (1), privat sektor (2), ideell sektor (3) och kombination av flera alternativ (4). För 
definition av källa, se under rubriken “Källor”. 
 
V86. Förekommer forskare som källa?     
Med forskare avses en person som i sitt yrke ägnar sig åt vetenskap. Även benämningen doktor ska räknas som 
forskare. Variabeln besvaras med variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2). För definition av källa, se 
under rubriken “Källor”.   
 
V87. Förekommer journalister som källa? 
Med journalister avses personer som arbetar med journalistik. Det vill säga, en person som yrkesmässigt framställer 
eller förbereder redaktionellt material för publicering i olika medier. Exempel på journalister är nyhetsreportrar 
eller chefredaktörer. Journalisten som har skrivit artikeln ska inte räknas i kodningen. Variabeln besvaras med 
variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2).  För definition av källa, se under rubriken “Källor”.    
 
V88. Förekommer ekonomer som källa? 
Med ekonomer avses personer med kunskap och oftast en utbildning inom ekonomi. Variabeln besvaras med 
variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2).  För definition av källa, se under rubriken “Källor”.    
 
 
V89. Förekommer andra kända personer som källa?           
Med kändis avses en person som är allmänt känd i en stor del av samhället. Kända personer från källkategorierna 
ovan räknas ej. Variabeln besvaras med variabelvärde 1 och 2, vilka avser ja (1) och nej (2). För definition av källa, se 
under rubriken “Källor”.    
  
V90. Vilken källa får det avslutande ordet?          
Med avslutande ord avses de sista orden som sägs i artikeln. Variabeln besvaras med variabelvärde 1-23. För att 
svaret ska bli 1 krävs att flyktingar får det avslutande ordet. För att det ska bli 2 krävs att en medborgare får det 
avslutande ordet, för 3; politiker från (S), för 4; politiker från (M), för 5; politiker från (MP), för 6; politiker från (L), 
för 7; politiker från (C), för 8; politiker från (V), för 9; politiker från (KD), för 10; politiker från (SD) och för 11; 
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politiker från någon annat politiskt parti. Vidare, för att svaret ska bli 12, krävs att Migrationsverket får det 
avslutande ordet, för 13; UNHCR, för 14; MSB, för 15; medarbetare från offentlig sektor, för 16; medarbetare från 
privat sektor, för 17; medarbetare från ideell sektor, för 18; forskare, för 19; journalister, för 20; ekonomer, för 21; 
andra kända personer, för 22; annan. Om ingen källa förekommer, koda 23. För definition av källa, se under 
rubriken “Källor”.  För mer information om de olika källtyperna, se variabel 58-77.  


