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Sammanfattning 

Vår uppsats handlar om hur människor på flykt framställs i svenska medier under 

flyktingkrisen 2015. Tre tidningar (Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sydsvenskan) 

undersöks under en period på sju veckor mellan 21 september till 8 november. För att få en 

överblick av rapporteringen har vi inlett arbetet med en kvantitativ undersökning och med den 

har vi kunnat utröna vilka artiklar som hör till den typiska rapporteringen samt den atypiska. 

Den typiska rapporteringen tenderar att vara mer kollektiviserande i sina representationer av 

flyktingar och den atypiska är mer individualiserande. Därefter har en kvalitativ metod 

tillämpats och med hjälp av ett strategiskt urval har vi avgränsat antalet artiklar till 

sammanlagt sex enheter. I jämförelse med tidigare studier kan vi se att rapporteringen i 

svenska tidningar skiljer sig från utländska medier då de bidrar med en mer dynamisk 

skildring av flyktingar och asylsökande. Trots detta finns det en brist på representation av 

flyktingar som individer, vilket skulle kunna bidra till en mer nyanserad uppfattning av dem. 

Istället framhålls situationens ekonomiska aspekter vilket kan leda till att det blir svårare för 

läsare att relatera till och känna sympati för flyktingar. 
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1. Inledning och bakgrund 
Under år 2015 befinner sig många människor på flykt på grund av situationen i Syrien, Irak 

och andra länder (Krisinformation 2016). Antalet personer som sökte asyl i Sverige 2015 var 

över 160 000 vilket är fler än någonsin tidigare (Migrationsverket 2016). I slutet av sommaren 

kunde vi även se att mediernas rapportering kring flyktingsituationen intensifierades, 

ackompanjerat av flertalet bilder och berättelser om människor som försökte ta sig över 

Medelhavet. 

Massmedier är en viktig informationskälla när det kommer till världskonflikter och 

händelser som sker runt om i världen. Mediers representationer strukturerar och kategoriserar 

vår omgivning och påverkar hur vi ser och förstår vår omvärld. De har därmed en avgörande 

roll när det kommer till bildningen av allmänhetens uppfattningar och vilka inställningar vi 

har till de människor som blir offer i dessa konflikter. Polarisering mellan grupper tar många 

former men på flera sätt kan de påbörjas i massmediernas skildringar då de genom språk 

upprättar en normalitetsgrupp, ett “vi” och en avvikande grupp, ett “dem”. 

Tidigare utländsk forskning visar att medier ofta framställer flyktingar som en 

ansiktslös massa som gör det svårt för allmänheten att känna sympati och identifiera sig med 

dem (Bleiker et al. 2013;399). Det finns även studier som visar på att en del rapportering 

antyder att flyktingar kan utgöra ett hot för befolkningen och samhället, då det finns en risk att 

de bär på sjukdomar eller endast vill utnyttja landets välfärdssystem (Esses, Medianu och 

Lawson 2013;521). Vi avser att komplettera denna forskning med fokus på svenska medier då 

detta är ett någorlunda outforskat ämne i Sverige 

Det behövs utökade kunskaper över detta område eftersom att Sverige, till följd av 

flyktingkrisen, nu befinner sig i en historiskt unik situation som prövar de demokratiska 

värdegrunderna. Det är därför viktigt att studera hur de flyktingar som kommit till Sverige 

under denna tidsperiod har framställts i våra medier för att på så sätt bli mer medvetna om vad 

som är med och bidrar till våra uppfattningar av dem. 

 

2. Syfte och frågeställning 

I vårt arbete vill vi utvinna en fördjupad förståelse för hur flyktingar skildras i medier idag, 

samt varför skildringen ser ut som den gör. I samband med detta ämnar vi också få en 

förståelse för hur mediernas framställningar förhåller sig till existerande maktstrukturer, då 

medierna genom sitt språk är med att forma samt uttrycka underliggande normer och 

föreställningar i samhället.  
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Vårt syfte med detta arbete är att komplettera redan existerande forskning kring hur 

människor på flykt representeras i media, med fokus på den aktuella flyktingkrisen i Sverige. 

För att analysera detta undersöks tre framträdande svenska tidningar; Svenska Dagbladet, 

Sydsvenskan och Aftonbladet, under en period från september-november 2015 med 

utgångspunkt i våra forskningsfrågor. 

Vår huvudsakliga frågeställning är följande: ”hur skildras flyktingar i svenska 

tidningar?”. Till detta har vi formulerat tre underfrågor; 

 Hur bidrar tidningarnas skildringar av flyktingar till en uppdelning av vi-och-dem? 

 På vilket sätt kommer makt till uttryck i skildringen av flyktingar? 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan hur olika tidningar framställer 

flyktingar? 

 

3. Metod 

Kvalitativ och kvantitativ är två vetenskapsteoretiska metoder som innebär två olika 

perspektiv att närma sig ett ämne. Med kvalitativ metod används få enheter för att kunna få en 

djupare förståelse för ett särskilt fenomen och situationer, medan kvantitativ metod använder 

en större bredd av enheter som undersöks med hjälp av mätningar och observationer och har 

därför bättre förutsättningar till en generaliserbarhet (Østbye et al.2003;271). I vår 

undersökning kommer vi främst att använda oss utav en kvalitativ metod men kommer även 

att kombinera det med en kvantitativ för att ta fram samt få en bättre förståelse för vårt 

material. Den kvantitativa metoden gör det lättare för oss att orientera och överskåda vårt val 

av material medan den kvalitativa ger oss en djupare förståelse för texternas budskap i 

relation till kontexten de har producerats i.  

 

3.1 Kvantitativ metod 

I det första steget för vår undersökning användes kvantitativ metod med ett effektorienterat 

urval vilket innebär att urvalet bestäms utifrån de enheter som kan generera störst effekt för 

undersökningen (Nilsson 2010;129) I vårt fall har vi därför valt ut de största tidningarna för 

att få en övergripande bild av hur rapporteringen ser ut. Vi valde ut en av de största svenska 

rikstäckande dagstidningarna (Svenska Dagbladet), en av de största regionala dagstidningarna 

(Sydsvenskan) samt den största kvällstidningen (Aftonbladet). 

Vi använde oss av en syntetisk vecka för att kunna undersöka hur rapporteringen 

vanligtvis ser ut samt minimera antalet artiklar. En syntetisk vecka innebär att vi valde 

måndagen från en vecka, tisdagen från följande vecka och så vidare, så att urvalet är utspritt 
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över en period på sju veckor (Østbye et al. 2003;220). Detta betyder också att vi kunde få ett 

stort material som inte bara fokuserade på en särskild händelse, vilket hade varit en risk om vi 

valt ut en enda vecka. Den syntetiska veckan är utsträckt mellan datumen 21 september till 8 

november 2015, eftersom flyktingfrågan i Sverige då blivit mer aktuell och mediernas 

rapportering kring ämnet under denna tid var stadig och frekvent. Dessutom hade särskilda 

händelser som till exempel regeringens beslut att införa gränskontroller och attentaten i Paris, 

ännu inte inträffat under den perioden. Vi bedömde att ovanliga händelser som dessa kan 

påverka mediernas vanliga rapportering kring flyktingkrisen och valde därför att undvika 

dessa datum.  

Under den valda perioden letade vi efter alla nyhets- och debattartiklar i de tre 

tidningarna samt insändare, notiser och ledare som berörde ämnet. Totalt fick vi fram 106 

artiklar. Därefter upprättade vi variabler som vi använde oss av för att kategorisera innehållet 

och få en överblick kring rapporteringen av flyktingkrisen. Vi valde endast ut de artiklar som 

huvudsakligen eller till stor del fokuserade på flyktingkrisen. Artiklar som enbart tog upp det i 

förbifarten valdes bort för att avgränsa urvalet samt få en klarare bild av hur ämnet behandlas. 

Dessa artiklar hade kunnat ge oss en annorlunda bild av hur rapporteringen ser ut, men vi 

bedömde att de hade kunnat medföra ett missvisande resultat.  

 Våra forskningsfrågor har operationaliserats, det vill säga översatts, så att de är 

anpassade till mätbara variabler (Østbye et al. 2013;40). De fokuserar på huruvida medier 

framställer flyktingar som en del av en större, utomstående grupp eller som individer med 

personliga egenskaper (se 3.2 Resultat från den kvantitativa undersökningen). Variablerna 

som vi har uträttat är, så långt som möjligt, tydliga och lätta att koda för att på så vis minska 

tolkningsutrymmet (Nilsson 2010;126). När vi gått igenom alla artiklar, kodat och 

sammanställt dem, kunde vi även se likheter och skillnader mellan hur de olika tidningarna 

rapporterade. 

 

3.2. Resultat från den kvantitativa undersökningen 

I vår kvantitativa undersökning har vi använt oss av följande variabler; 

1. Hur många artiklar finns det i varje tidning om flyktingfrågan? 

2. Hur många artiklar handlar om flyktingfrågan i Sverige? 

3. Hur många artiklar fokuserar på flyktingfrågan på EU-nivå/andra länder? 

4. Hur många artiklar har fokus på den politiska sidan av flyktingkrisen (t.ex. regering 

och toppolitiker)? 

5. Hur många artiklar beskriver hur flyktingkrisen påverkar samhället? 
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6. Hur många artiklar beskriver hur flyktingar har påverkats av flykten? 

7. Hur många artiklar låter flyktingar komma till tals? 

8. Förekommer flyktingars namn/ålder/nationalitet/bakgrund? 

9. Hur ofta förekommer individualisering av flyktingar? 

10. Hur ofta förekommer kollektivisering av flyktingar? 

 

Först räknade vi ut hur ofta våra valda variabler förekom i de relevanta artiklarna och sedan 

omvandlades detta till procentenheter. Målet med den kvantitativa undersökningen var först 

att få en överblick kring hur rapporteringen av flyktingkrisen ser ut i de valda tidningarna, och 

sedan få fram en kategori för vad som hör till den ’typiska’ rapporteringen för varje tidning. 

Med typisk menar vi tidningens främst förekommande rapportering, procentuellt sett utifrån 

resultatet av vår kvantitativa undersökning (se 8.1 Sammanställning av kvantitativ 

undersökning). Detta gav oss följande resultat; 

 Svenska Dagbladets typiska artikel utspelar sig i Sverige och har en politik 

kontext. Den fokuserar på två olika ämnen; detta kan förstås utifrån att ämnesvariablerna hade 

samma värde. Antingen fokuserar artikeln på hur flyktingar påverkar samhället eller hur 

flyktingar själva påverkas av krisen. Inga flyktingar kommer till tals i artikeln och de 

representeras inte med namn, ålder eller nationalitet. Det förekommer kollektivisering framför 

individualisering. Med kollektivisering menar vi att flyktingar framställs som en enhetlig 

massa och med individualisering menar vi att flyktingar framställs som individuella 

människor med olika egenskaper, viljor och åsikter.  

 Sydsvenskans typiska artikel utspelar sig i Sverige. Artikeln har inte ett politiskt 

huvudfokus men tar upp hur flyktingar påverkar det svenska samhället. Flyktingar kommer 

inte till tals och representeras inte med sådant som namn, ålder eller bakgrund. 

Kollektivisering förekommer framför individualisering.  

 Aftonbladets typiska artikel utspelar sig även den i Sverige. Artikeln fokuserar 

på politik samt hur flyktingar påverkar det svenska samhället. Inga flyktingar kommer till tals 

och de representeras inte med namn, ålder eller nationalitet. Kollektivisering förekommer 

framför individualisering.  

 Gemensamt för alla typiska artiklar är alltså att de utspelar sig i Sverige och att 

de inte låter några flyktingar komma till tals. Kollektivisering förekommer i större 

utsträckning än individualisering. Vi har valt ut en typisk artikel för varje tidning att 

analysera.  
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 Inför den kvalitativa analysen har vi förutom dessa tre artiklar valt ytterligare en 

artikel från varje tidning som har fokus på flyktingar som individer. I den kvantitativa 

undersökningen insåg vi att det fanns få artiklar som gjorde just detta, och då detta är relevant 

för vår frågeställning valde vi att lägga till dem till den kvalitativa analysen. Vi är därför 

medvetna om att nyhetsrapportering som fokuserar på flyktingar som individer inte är den 

vanligaste rapporteringen inom detta ämne och kallar dessa artiklar för ‘atypiska’. Dessa 

artiklar ger oss större inblick i hur representationen av flyktingar ser ut med en 

individualiserande rapportering.  

 

3.3 Kvalitativ metod 

Med det kvantitativa resultatet från den syntetiska veckan kunde vi med enkelhet avgränsa 

antalet artiklar inför urvalet till den kvalitativa analysen. Utifrån resultatet från den 

kvantitativa undersökningen kunde vi upprätta en mall över vad som är den främst 

förekommande rapporteringen och den minst förekommande rapporteringen (Se 8.1 

Sammanställning av kvantitativ undersökning). På grund av detta kan vi med större säkerhet 

säga att dessa artiklar valts ut utan påverkan från våra egna föreställningar. Sedan togs 

beslutet att utesluta åsiktsjournalistik eftersom det ger främst uttryck för en persons åsikter 

snarare än underliggande normer som förekommer i nyhetsjournalistik. Därefter ville vi 

använda oss utav ett strategiskt urval vilket betyder att våra enheter valdes utifrån hur relevant 

innehållet var för vår undersökning. Med ett strategiskt urval diskuterade vi kring de olika 

artiklarna och valde artiklar utifrån de som i störst mån hade ett innehåll om flyktingar och 

flyktingkrisen.  

Vi har alltså valt ut två artiklar från varje tidning för den kvalitativa analysen; en som 

anses vara tidningens typiska rapportering kring flyktingkrisen, och en atypisk som avviker 

från den vanliga rapporteringen där flyktingar skildras som individer, låter dem komma till 

tals och inkluderar namn, ålder, bakgrund och nationalitet.  

För analysen har vi valt att använda oss utav symtomal textanalys. Detta innebär att vi 

undersöker texters underliggande mening, då texter ger uttryck av samhälleliga normer och 

dominerande allmänna uppfattningar som författaren reproducerar (Østbye et al. 2003;65). 

Med en symtomal textanalys kan vi alltså undersöka hur samhällets framträdande och 

underliggande uppfattningar kommer i uttryck i rapporteringen kring flyktingkrisen.  

 

3.4. Material för den kvalitativa undersökningen 

För den kvalitativa undersökningen har sex artiklar valts ut; tre typiska samt tre atypiska. 
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3.4.1 Typiska artiklar 

Den första typiska artikeln är från Svenska Dagbladet “Lån och bistånd ska betala 

asylmottagande” och är en artikel med huvudfokus på politik och hur Sverige ska finansiera 

flyktingmottagandet. Artikeln beskriver framför allt Socialdemokraternas presskonferens 

angående Migrationsverkets prognos om kommande flyktingar. Olika personer lyfts fram i 

artikeln bland annat migrationsministern och finansministern som pratar om olika 

tillvägagångssätt som diskuteras mellan de politiska blocken. Konjunkturinstitutets 

prognoschef och Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson får även utrymme och uttalar 

sig om eventuella konsekvenser av ett flyktingmottagande.  

Sydsvenskans typiska artikel heter “Elever ska spridas ut i Malmö”. Den tar upp hur 

det ökade antalet nyanlända elever innebär svårigheter för Malmös skolor, då det ofta betyder 

att ett stort antal elever får trängas på några få skolor. Artikeln intervjuar grundskoledirektör 

Anders Malmqvist, som diskuterar hur kommunen ska minska trycket på skolorna genom att 

hjälpa eleverna att ta sig till skolor som ligger längre hemifrån.  

Den typiska artikeln från Aftonbladet har rubriken “Vi kommer att behöva låna 

pengar”, vilket är ett citat från finansminister Magdalena Andersson. Artikeln skrevs i 

samband med presskonferensen där regeringen fick presentera sina planer för finansieringen 

av flyktingmottagandet. Det är Andersson och migrationsminister Morgan Johansson som 

kommer till tals i artikeln. 

 

3.4.2 Atypiska artiklar  

Svenska Dagbladets atypiska artikel, “Farofylld flykt styrd av slumpen”, är ett reportage som 

huvudsakligen fokuserar på Kasim Husseini, som kom till Sverige som ensamkommande barn 

för flera år sen. Idag är han utbildad ekonom och arbetar på ett HVB-boende som hjälper 

ensamkommande flyktingbarn. I reportaget berättar han om sin egen flykt, och tillsammans 

med en rapport från UNHCR och uttalanden från två företrädare från två olika afghanska 

föreningar jämförs hans berättelse med hur det ser ut för flyktingbarnen idag.  

I Sydsvenskans atypiska artikel “Dörrarna öppna vid Yddinge” skrivs det om ett 

boende för asylsökande. Boendets ägare, volontärer blir intervjuade om hur verksamheten 

bedrivs och vad de anser om arbetet på boendet. Flyktingar blir även dem intervjuade och de 

visar upp hur det ser ut där de bor samt berättar om deras förväntningar om framtiden.  

Aftonbladets artikel heter “Lugn när tusentals kommer med färja” och utspelar sig på 

den grekiska ön Lesbos när en färja som transporterat ett stort antal flyktingar anländer. 

Journalisten beskriver att mottagandet går lugnt till och tar även upp risken med att färdas i 
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gummibåtarna som många flyktingar färdas med. Artikeln skrevs i samband med tidningens 

projekt “Gula båtarna”, som är med och rapporterar och assisterar vid undsättningen av dessa 

gummibåtar. De som kommer till tals är några av flyktingarna samt en volontärarbetare.  

 

3.5. Kritisk reflektion 

3.5.1 Kritik mot kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder kritiseras ofta då man endast tittar på det manifesta, yttre lagret av 

texter, vilket kan innebära att en del av textens djupgående innehåll går förlorat (Nilsson 

2010;121). Detta kompenserar vi i vårt arbete genom att komplettera den kvantitativa 

innehållsanalysen med en kvalitativ del. Svagheter hos den kvantitativa metoden kan även 

inkludera de mätfel som kan uppstå om man använder sig av fel taktik, vilket dessutom kan 

vara svårt att upptäcka eftersom att presentationen av resultatet kan framstå som väldigt exakt 

(Østbye et al. 2003;41,157). Det vi kan göra för att motverka detta är att först och främst 

använda oss av så tillförlitliga mätmetoder som möjligt, kontrollera att eventuella felräkningar 

inte är systematiska, och låta jämföra våra sammanställningar (Østbye et al. 2003;41).  

 

3.5.2 Kritik mot kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder kritiseras ofta då de djupundersöker ett eller få fall, vilket gör det svårt att 

generalisera resultaten på samhällsnivå (Østbye et al. 2003;271) vilket i vårt fall innebär andra 

tidningar och mediers rapportering. Därför måste vi vara försiktiga med vilka slutsatser vi 

drar i analysen, så att vi inte gör för hårddragna generaliseringar. Staffan Larsson poängterar 

att en text kan tolkas på flera olika sätt och att det på så sätt kan finnas “multiple realities” 

(Larsson 2005;20). Det är därför viktigt att vi är kritiska till våra egna tolkningar och ser till 

att de är verklighetsförankrade och rimliga. 

Kritik till en symtomal undersökning är att forskaren inte ger texten en möjlighet till 

att förmedla sitt budskap då tolkaren redan från början kan ha en kritisk inställning till vad de 

underliggande budskapen förmedlar. På så sätt förhåller sig tolkaren inte till texten i sig utan 

analyserar det latenta budskapet till den grad att det manifesta budskapet helt försvinner 

(Gripsrud, 2011;186). Detta är något vi måste ha i åtanke så att våra tolkningar inte blir för 

hårddragna. 

 

3.5.3 Kritik mot urvalsmetod 

Vi inser att det kan ha förekommit en del tolkning i samband med vår kvantitativa 

undersökning då våra variabler har varit relativt öppna och krävt reflektion från vår sida under 
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kodningen av artiklarna. Detta gäller också för urvalet till den kvalitativa analysen, som 

gjordes med ett strategiskt urval. När vi väl fått fram vad som var mest typiskt för 

tidningarnas rapportering gällde det sedan att bestämma vilken av de aktuella artiklarna som 

var bäst lämpad för analysen. Detta gjorde vi genom att diskutera med varandra vilken av 

artiklarna som vi ansåg hade mest relevant innehåll och som skulle ge mest under 

analysprocessen.  

 

4. Teori 

Med utgångspunkt i dessa teorier ska symtomal läsart användas för att tolka artiklarna.  

 

4.1 Representation 

Inom Halls representationsbegrepp är språk en viktig beståndsdel. Språk är ett system som 

kan användas för att skapa mening (meaning). Dessa meningar representeras i språket med 

hjälp av tecken och symboler. Med språk kan vi förstå vår omvärld och konstruera och utbyta 

meningar med andra. Språk kan yttra sig i tal, texter, musik, bilder och objekt. Representation 

genom språk är därför nödvändig i den process där mening konstrueras (Hall 2013;xvii). 

Språk är föränderligt och befinner sig i en ständig process. På så vis förändras också 

representationer och dess mening över tid samt i olika kontexter (Hall 2013;xix). 

Förutom språk är även koncept en viktig beståndsdel i representationer. Koncept gör 

att vi kan förstå världen och ge den mening; exempelvis sätter vi objekt, personer och 

händelser i relation till olika koncept som gör att vi kan konstruera dess mening. Det som vi 

möter i vår vardag förknippar vi med de olika koncept som vi bär med oss. Dessa koncept kan 

förstås av människor inom samma kultur, människor som delar världsbild och har 

gemensamma meningar (Hall 2013;3f). Människor ger mening till världen genom att 

strukturera upp den, och de som lever i den, i olika kategorier. På så vis kan vi se likheter och 

skillnader mellan de olika kategorierna. Skillnader har stor betydelse för hur människor och 

ett samhälle skapar mening (Hall 2013;226). För att en grupp ska kunna känna tillhörighet 

med varandra krävs det att det finns något som särskiljer dem från andra grupper (Hall 

2013;228). 

 

4.2 Vi och dem 

Nyhetsmedierna kan bidra till en känsla av gemenskap till allmänheten då de förmedlar en 

bild av hur samhället ser ut och vilka som är en del utav det. Vidare vill nyhetsmedierna att 

allmänheten ska identifiera sig och känna tillhörighet med nyheterna och sitt samhälle 
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samtidigt som nyhetsmedierna vill bli en integrerad del i samhället. Eftersom medierna 

förmedlar en bild av hur samhället ser ut och vilka som är en del utav det har medierna därför 

också en stor roll i konstruktionen av samhället. Enligt John Hartley använder sig medierna 

utav strategier för att inkludera och exkludera människor, företag, ideologier och aktörer. De 

skapar på så sätt ett ”vi” och ett ”dem”. Ett ”vi” behöver inte vara ur geografisk synpunkt utan 

handlar mer om hur människor i ett samhälle kan känna samhörighet för något som de förstår 

och accepterar. Ett ”dem” formas kring människor och företeelser som ett samhälle inte 

accepterar eller förstår som exempelvis främmande kulturer, ideologier och kriminalitet 

(Hartley 1992;207). 

Enligt Hartley beskrivs alla individer som befinner sig under begreppet ”dem” som 

likadana. De representeras aldrig som individer utan som enhetlig grupp. ”Dem”-gruppen 

skiljer sig från de människor som tillhör “vi”-gruppen och kan därför inte representeras på 

samma sätt (Hartley 1992;207,209). Istället för att förebygga polarisering och diskriminering 

tenderar nyhetsmedier att skapa och förstärka rädslan hos den dominerande ”vi”-gruppen mot 

andra grupper (Allan 2010;178). När det rapporteras om ”dem”-grupper sker det på ett 

rutinmässigt sätt; förekommer bilder står det sällan namn eller beskrivningar om dessa 

människor, ”dem” får sällan representera sig själva i medier eller framföra sina åsikter 

(Hartley 1992;207,209). ”Dem”-gruppens enda nyhetsvärde ligger i hur de kommer att 

påverka ”vi”-gruppen på ett ekonomiskt, säkerhetsmässigt och välfärdsmässigt plan (Hartley 

1992;209).  

 

4.3. Avhumanisering 

Till diskussioner kring vi-och-dem förekommer ibland en term som kallas avhumanisering 

som även kan kopplas till diskussioner om ras och etnicitet. Historiskt sett har 

marginaliserade etniska grupper ofta fått sin mänskliga status reducerad, liknats med djur, 

barbarer eller beskrivits som barnliknande. Det samma gäller i diskussioner om invandrare, 

som ibland liknas med ohyra som förstör för resten av samhället (Haslam 2006;252f).  

I etniska konflikter är det vanligt att “vi”-gruppen, som känner en djup och stark 

tillhörighet med varandra som baseras på gemensamma drag och värderingar, avhumaniserar 

den utomstående gruppen på grund av deras distinkta skillnader. “Dem”-gruppen saknar 

egenskaperna som håller “vi”-gruppen samman, vilket kan leda till uppfattningen att de också 

är mindre mänskliga. “Dem”-gruppen får alltså sin mänsklighet reducerad och anses ha fler 

likheter med icke-mänskliga varelser än människor (Haslam 2006;261).  
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 I Haslams studie om avhumanisering lägger han fram en modell hur man kan 

definiera mänsklighet i enlighet med värderingar och egenskaper (2006;255). Modellen går ut 

på att det finns två kategorier av mänskliga egenskaper; UH-egenskaper (Uniquely human) 

och HN-egenskaper (Human nature). Avhumanisering är det som sker när en grupp eller 

individ förnekas någon av, eller båda, dessa egenskaper.  

UH-egenskaper är de drag som särskiljer oss människor från andra arter och som är 

unikt för oss. Dessa drag kan till exempel vara avancerat tänkande, vårt språk, moral, och 

avancerade ’osynliga’ känslor (det vill säga känslor som börjar invändigt snarare än som 

reaktion på omgivningen, till exempel nostalgi, hopp eller ånger). UH-egenskaper tyder på 

mognad, anständighet, hög moral och utvecklas relativt sent (Haslam 2006;257). När en 

person förnekas UH-egenskaper antyder man att personen är dum, omoralisk eller barnslig. 

Då man även förnekar dem drag som särskiljer människor från andra arter, kan det även 

innebära en implicit eller explicit jämförelse med djur.  

HN-egenskaper är de drag och egenskaper som inte nödvändigtvis är unika för 

människor men som ändå kan anses utgöra kärnan för vår natur, och är universella snarare än 

att skilja sig mellan olika kulturer. Dessa egenskaper kan inte läras in utan finns inom oss från 

födseln, till exempel känslosamhet, värme och och kognitiv flexibilitet (Haslam 2006;256). 

Att förneka någon HN-egenskaper är att bortse från deras känslor, personligheter eller vilja, 

vilket kan antyda att de är kalla, opersonliga och passiva. Denna typ av avhumanisering står 

även i relation till objektifiering av de utsatta personerna; ibland görs liknelser med till 

exempel maskiner eller andra livlösa ting (Haslam 2006;257f). HN-avhumanisering orsakas 

på grund av en brist på kontakt och förståelse, vilket gör att den ena parten framstår som 

känslokall, opersonlig och oförenlig med den andra gruppens värderingar (ibid).  

 

4.4 Hegemoni introduktion 

Hegemoni är ett begrepp som härstammar från marxistiska teorier om hur makt och dominans 

utspelar sig i ett samhälle med fokus på ekonomi. Vidare har Antonio Gramsci utvecklat 

begreppet till ett bredare och utvidgat perspektiv där även ideologi och kultur spelar en stor 

roll på hur dominansen ter sig i ett samhälle (Ritzer 2009;232f). Hegemoni kommer att 

användas i vårt arbete då vi tittar på vilka föreställningar det är som får utrymme i 

tidningsartiklarna. På så sätt kan vi utröna vad som är rådande common sense och hur detta 

kan forma uppfattningen av flyktingar och flyktingkrisen. 
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4.4.1 Common sense 

För att förstå hegemoni som begrepp till fullo kommer vi att använda oss utav common sense 

vilket är ett närliggande begrepp som ofta används i samband med hegemoni. Common sense 

innebär det passiva och undermedvetna samförstånd som majoriteten av allmänheten okritiskt 

ingår i och handlar om hur de förstår sin omvärld. Det är alltså ett underliggande samförstånd 

om hur omgivningen fungerar och i vilka perspektiv samhället bör ses utifrån (Allan 

2010;97). 

  

4.2.2 Hegemoni 

Hegemoni existerar då det finns olika grupper i ett samhälle, dominerande och underordnade 

grupper. Detta ger upphov till en funktion av hegemoni vilket den dominerande gruppen 

utövar hos de andra (Gramsci 1971;12). I ett klassamhälle kommer det alltid att existera 

hegemoni och kan endast upphöra då samhället blir helt jämställt (Gramsci 2007;11). Den 

dominerande gruppen syftar i de flesta fall till de som är regerande i ett land, de som har 

statsmakten. Dock kan andra grupper och människor ingå under termen “dominerande” då de 

återproducerar, upprätthåller och samtycker med de regerandes idéer. I vår analys använder vi 

termen dominerande som ett samlingsord för de regerande politikerna, samhällets rådande 

common sense och journalister som återproducerar den. 

Hegemoni är den process i vilken de dominerande i samhället behåller sin makt då de 

förhandlar med andra grupper till att samtycka med deras idéer och världsbild (Herbst 

2011;6). Den uppstår då en grupp omfattar underordnande gruppers intressen och på så vis 

förhandlar samtycke med dem så att deras intressen och idéer fortplantar sig hos de 

underordnade grupperna. På så vis bildas intellektuell, ideologisk, ekonomisk och politisk 

enighet mellan dessa grupper (Hall 1996;423). För att bevara hegemonin måste de 

dominerande aktivt upprätthålla ett samtycke med majoritetens intressen och uppnå en 

heltäckande spridning i samhället så att de får en social och moralisk auktoritet. På så vis är 

hegemoni en process i ständig förhandling och kan förändras över tid (Hall 1996;423ff). De 

dominerande vill alltså uppnå en samhällelig common sense som grundar sig på deras normer 

och idéer. Om majoriteten anser rådande common sense som aktuell och sann blir de grupper 

som inte samtycker förtryckta (Allan 2010;97). 

De dominerandes idéer kan liknas vid en cirkulerande process. De dominerande söker 

samtycke med allmänheten för att på så vis upprätthålla rådande maktordning. I sin tur 

reproduceras de dominerandes idéer frekvent i media då de även är majoritetens idéer. De 

dominerandes idéer får därför ett ännu starkare fäste i samhället då media sprider dem vidare, 
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och på så vis blir de grund till normer och strukturer i samhället. Nyhetstexter är därför 

meningsfulla och innehåller common sense, idéer och värden i dess representation av 

verkligheten som producenterna antar att deras läsare delar (Allan 2010;98f).  

 

4.5 Tabloidisering 

För att förstå hur vissa händelser påverkas och framställs av olika tidningars rapportering kan 

man använda sig av begreppet tabloidisering. Tabloidisering innebär att nyhetsmedier ägnar 

större fokus åt sådant som anses dramatiskt, spännande och underhållande, och mindre åt 

seriösa och allvarliga händelser (Gripsrud 2011;301). När man pratar om tabloidisering som 

process menar man att nyhetsmedier blir allt mer som ’tabloiderna’, kvällstidningarna, och 

kanske till och med ändrar om sina prioriteringar för att ge mer plats åt vad som anses vara 

underhållande. Att vinkla och framställa nyheter som mer spännande och dramatiska kan dock 

förekomma i alla sorters medier. Anledningen till tabloidisering är att tidningar vill göra 

innehållet så spännande som möjligt för att på så vis locka fler konsumenter. För att locka 

läsare använder tidningarna sig utav stora bilder samt feta dramatiska rubriker. (Johansson 

2007;8,32) 

 Trots att alla nyhetsproducenter eftersträvar en objektiv förmedling får alla 

nyheter en vinkling i sin rapportering till följd av den bearbetning som de går igenom i 

produktionen. När det kommer till nyheter som ofta är mer seriösa och kräver mer analys, 

som till exempel politik, kan tabloidisering innebära att nyheterna istället fokuserar på sådant 

som till exempel konflikter, maktkamper, moral eller politikernas privatliv (Gripsrud 

2011;301 Johansson 2007;8).  

 Följden blir att medierna inte vänder sig till sin publik som samhällsmedborgare 

utan upplevelsekonsumenter som bara vill ha underhållning. Medier som visar tendenser på 

tabloidisering brukar därför kritiseras för att rikta sig till en massa, snarare än en publik som 

kan analysera och tänka kritiskt (Gripsrud 2011;302). Detta grundar sig på Habermas 

diskussion om offentlighetens förfall; genom att medierna fokuserar mer på de ytliga 

aspekterna av politiken blir allmänheten till åskådare snarare än deltagare i den offentliga 

debatten, medan det riktiga beslutsfattandet görs utom synhåll för befolkningen (Gripsrud 

2011;300f). 
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5. Analys 

I analysen ämnar vi att analysera de sex artiklar som är framtagna med kvalitativa metoder. 

Tre artiklar är av den typiska rapporteringen och det har valts ut en från respektive tidning; 

Svenska Dagbladets “Lån och bistånd ska betala asylmottagande”, Sydsvenskans “Elever ska 

spridas ut i Malmö” samt Aftonbladets “Vi kommer att behöva låna pengar”. Artiklarna från 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet beskriver hur politiker diskuterar kring finansiella 

lösningar för ett flyktingmottagande. Artikeln från Sydsvenskan skriver hur nyanlända 

flyktingbarn sätter press på enstaka skolor i Malmö och hur kommunen ska gå till väga för att 

lösa problemet. Därmed tar de upp vilka konsekvenser flyktingbarnen har för skolornas 

funktionalitet samt hur mycket det kommer att kosta kommunen som ska betala för elevernas 

busskort för att få dem att välja andra skolor. 

De tre andra artiklarna är av den atypiska rapporteringen; Svenska Dagbladets 

“Farofylld flykt styrd av slumpen”, Sydsvenskans “Dörrarna öppna vid Yddinge” samt 

Aftonbladets “Lugn när tusentals kommer med färja”. Svenska Dagbladets artikel skriver om 

Kasim Husseini, numer svensk medborgare och arbetar på ett HVB-hem, och hans resa som 

ung då han flydde från Afganistan genom Europa till Sverige. Artikeln beskriver hans flykt 

och hans känslor kring det. Sydsvenskans artikel beskriver ett boende för asylsökande, hur 

verksamheten bedrivs samt hur de som bor och medverkar i boendet har det. Aftonbladets 

artikel beskriver hur det ser ut på Lesbos då en färja med flyktingar anländer till ön.  

Analysen är uppdelad i fyra teman, som fokuserar på olika tendenser vi har märkt av i 

vårt material, med den symtomala läsningen och teorierna som stöd. Det första temat; 

“Flyktingar - en resurs eller börda?” tar upp hur artiklarna diskuterar flyktingar rent generellt. 

Vi går sedan vidare till hur detta kan kopplas till makt och förtryck i det andra temat, 

“Dimensioner av makt”. I tredje temat, “Den enskilde flyktingen”, analyseras de atypiska 

artiklarna på närmare håll. Här tar vi även upp vad den individuella representationen av 

flyktingar säger i jämförelse med den kollektiviserande bilden som ges i de typiska artiklarna. 

Vårt fjärde och sista tema heter “Skillnader och likheter”, där tabloidisering tas i perspektiv. 

Här kommer vi att diskutera tidningarnas språkliga tendenser och vad som skiljer dem åt.  

 

5.1 Flyktingar - en resurs eller börda? 

Flyktingfrågan diskuteras ofta i form av påverkan på samhället. Det finns framförallt två 

tendenser som är utmärkande för artiklarna i vårt urval. Å ena sidan diskuteras de negativa 

effekterna av flyktingarnas ankomst och vilka åtstramningar det kan leda till för resten av det 

svenska samhället. Å andra sidan försvaras dessa kostnader med att flyktingarna som får asyl 
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och stannar i Sverige ska integreras, komma in på arbetsmarknaden och så småningom börja 

‘betala tillbaka’. Dessa trender förekommer i alla tidningar och är främst utmärkande i de 

typiska artiklarna, som fokuserar på flyktingkrisen på samhällsnivå snarare än flyktingarnas 

egen situation. 

 När flyktingarna framställs som en börda på samhället tar man bland annat upp 

hur mottagandet ska finansieras, till exempel ökade resurser åt Migrationsverket, samt vilka 

konsekvenser det har för övriga delar av samhället. Det skrivs i både Aftonbladets och 

Svenska Dagbladets typiska artiklar hur politiker spekulerar om eventuella lån från 

statskassan, besparingar från bistånd samt skattehöjningar. I Sydsvenskans typiska artikel 

diskuteras hur de stora antalet nyanlända elever sätter press på enstaka skolor i Malmö, 

 När flyktingarna framställs som en resurs argumenteras det att kostnaderna som 

läggs på flyktingmottagandet idag kommer att löna sig så småningom. Flyktingar som 

integreras och kommer in på arbetsmarknaden blir en förstärkning för Sveriges arbetskraft 

och kommer att betala tillbaka till samhället i skattepengar. Detta nämns exempelvis i Svenska 

Dagbladets typiska artikel. Svenska Dagbladets atypiska artikel är ett reportage med Kasim 

Husseini, en afghansk man som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och idag 

hjälper barn som gått igenom samma resa som han själv. Husseini framställs som en resurs då 

vi får lära oss om hans utbildning, arbete och hur han hjälper till i den pågående 

flyktingkrisen. Med andra ord framstår han som ett gott exempel på en lyckad integration som 

nu ger tillbaka till samhället.  

 Att diskutera huruvida flyktingmottagandet är ‘lönsamt’ eller inte kan visa på 

underliggande föreställningar kring vi-och-dem-tänk. I många av de artiklar vi undersökt 

finns en tydlig tendens att det bildas en ”vi”-grupp och en ”dem”-grupp. Flyktingar placeras 

in i en “dem”-grupp då medierna beskriver hur deras ankomst påverkar “oss” som svenskar. I 

vårt arbete finner vi likheter med Hartleys teori om att det endast rapporteras om en ”dem”-

grupp när det angår hur det kan påverka ”vi”-gruppen (Hartley 1992;209). Vi kan märka detta 

i Svenska Dagbladets typiska artikel då det skrivs om eventuella förändringar på 

arbetsmarknaden som konsekvens av ett generöst flyktingmottagande. Moderaternas 

ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson citeras och det framgår att; “[...] hans oro 

framförallt handlar om längre sikt där unga riskerar decennier av utanförskap”. Detta kan 

tolkas som att journalisten vill lyfta fram motsättningar till ett generöst flyktingmottagande då 

det kan innebära konsekvenser för “vi”-gruppen. Vidare så finns det upprepade exempel på 

hur flyktingarna beskrivs i termer av hur mycket de kommer att kosta för samhället, vilket kan 

leda till att läsaren uppfattar flyktingmottagandet som en börda.  
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Utifrån artiklarna kan vi se två faktorer som bidrar till ett underliggande allmängiltigt 

konsensus, ett common sense, för att dels hjälpa dem som har det svårt, men också kring 

vikten av att arbeta, bidra med skatt till samhället och värna välfärden. Den första faktorn kan 

vi bland annat se i Aftonbladets atypiska artikel, om flyktingars ankomst på Lesbos, vars 

fokus är att beskriva hur flyktingar mår, deras känslor och situation i flykten. Det kan 

uppfattas som att journalisten vill att läsaren ska känna sympati för flyktingarna och få en 

förståelse för dem som människor. Det andra faktorn, att arbete och värnandet av välfärden är 

en del av samhällets common sense, kan vi utröna då den främsta rapporteringen kring 

flyktingsituationen handlar om ekonomi. Då dessa två faktorer verkar ingå i samhällets 

common sense ser vi också två olika tendenser i rapporteringen om flyktingmottagandet. Dels 

så lyfter journalister fram att flyktingmottagandet är moraliskt rätt samt att det kommer att stå 

till landets fördel då mottagandet kommer att generera arbetskraft. Detta kan ses som en 

förhandling med läsarna för att de ska samtycka till att flyktingmottagandet är något bra och 

med det upprätthålla rådande maktordning. Vidare så kan vi se det som att journalisterna 

lyfter fram flyktingmottagandet som något som kan bryta ner den välfärd som makthavarna 

vill upprätthålla. Detta sker bland annat genom att påpeka att politikerna måste göra 

besparingar på olika områden och ta lån från statskassan för att finansiera mottagandet, och 

med det visa på de förändringar som kan komma att ske i det svenska samhället och dess 

välfärd.  

  

5.2 Dimensioner av makt 

Makt är enligt Hall inte något som kan ses utifrån att en grupp har monopol över makten och 

som utövas över en annan grupp. Makt är något som utspelar sig i många olika dimensioner 

och inom olika kontexter. Han menar att det är viktigt att tänka sig makt som något som 

cirkulerar och som inkluderar alla grupper, både makthavare och maktlösa, dock på olika 

villkor (Hall 2013;251). I de artiklar vi undersökt utspelar sig makt och dominans på många 

olika sätt. Mycket av den rådande maktstrukturen grundar sig utifrån hur ekonomin och 

välfärden hanteras. Studier visar att media rapporterar om flyktingkrisen som ett problem som 

orsakar ovisshet och ekonomisk kris. Detta gör att skillnaderna mellan medborgare och 

flyktingar känns stora och flyktingar sätts in i en “dem”-grupp. Flyktingar upplevs som ett hot 

då samhället inte vet hur de ska använda sina resurser till att ta hand om dessa flyktingar samt 

finansiera mottagandet (Esses, Medianu och Lawson 2013;521). Dessa tendenser syns även i 

vårt arbete då artiklarna lägger större fokus på hur politikerna ska värna om nationalekonomin 

än flyktingars integration och välmående. Flyktingsituationen beskrivs i alla de undersökta 
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tidningarna främst i form av siffror, i antal och kostnader, vilket uttrycker att ekonomin är det 

som är väsentligt och rådande common sense är att värna om välfärden. Flyktingar 

representeras sällan som enskilda individer med åsikter och kan därför inte vara med att 

påverka situationen. När flyktingar väl kommer till tals så är det utanför det politiska fältet där 

de får relativt litet utrymme. 

Svenska Dagbladets typiska artikel rapporterar om en presskonferens där 

Socialdemokraterna uttalar sig om Migrationsverkets ekonomiska prognos rörande 

flyktingmottagandet. Journalisten skriver ”Nästa år förväntas kostnaderna för 

asylmottagandet öka med 29 miljarder kronor som finansministern vill få fram genom att 

spara in kraftigt på biståndet och öka statskulden”. han fortsätter med att skriva att politikerna 

använder sig av ”ny vokabulär” genom att använda ord som “ohållbart” i samband med 

Migrationsverkets prognos. Detta ger läsaren uppfattningen att politikerna inte förstått tidigare 

vilket finansiellt problem flyktingpolitiken kan medföra. Då journalisten benämner deras 

uttalanden som en ny vokabulär ges läsaren uppfattningen att politikerna nu tar en ny ansats 

till krisen. Journalisten fortsätter med att lyfta fram Jesper Hansson, prognoschef på 

konjunkturinstitutet, som talar om konsekvenserna av att öka statsskulden: ”Men man 

glömmer att räkna på intäktssidan. Redan 2017 kommer en del av flyktingarna att få jobb”. 

Sedan skrivs det om Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, att han 

oroar sig för att unga på längre sikt kommer hamna i ”decennier av utanförskap”. Detta 

förmedlar att politikerna är oeniga och ger läsaren en förvirrande bild av situationen. Kommer 

flyktingar att bidra till den svenska välfärden eller blir utfallet att arbetsmarknaden får brist av 

arbetstillfällen vilket lämnar unga människor utan sysselsättning?  

På grund av det sätt journalisten utformat texten får läsaren upplevelsen att 

flyktingsituationen främst bidrar till problem för välfärden och oro inför framtiden. Hade 

journalisten valt ett annat narrativ och tagit Kristersson och Hanssons uttalanden i början av 

texten för att sedan avsluta med Socialdemokraternas ansats till att tackla problemen hade 

läsaren fått en annan bild av situationen där orosmomenten blivit förmildrande. 

Socialdemokraternas ansats hade setts som ett svar till dessa uttalanden - istället blir utfallet 

att Socialdemokraterna inte har tagit det som Kristersson och Hansson uttalar sig om i åtanke. 

I Sydsvenskans typiska artikel skrivs det om grundskoledirektören Anders Malmqvist 

som berättar hur de “nyanlända eleverna” sätter press på enstaka skolor. Kommunen ska 

därmed bekosta elevernas busskort så att de kan gå i skolor som ligger längre bort från sina 

hem. På så vis får skolorna, och kommunen, en vidare fördelning av de nyanlända. Detta 

kommer dock att innebära stora kostnader för kommunen samt förändringar i 
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kollektivtrafiken. I artikeln är det enbart Malmqvist som får komma till tals, vilket kan 

ifrågasättas då artikeln berör många fler, som till exempel lärare, elever, personal inom 

kollektivtrafiken samt nyanlända barn och deras familjer.  

Precis som i Svenska Dagbladets typiska artikel är det de människor i högt uppsatta 

positioner som får komma till tals. Det är enbart deras åsikt som representeras och deras 

föreställningar framställs därför som common sense. Det väsentliga i artiklarna är hur 

flyktingar skall integreras på ett så förmånligt sätt som möjligt och på så vis minimera 

eventuella förändringar i välfärden och för det svenska folkets levnadsstil. Flyktingarna är i 

detta fall en minoritet vars representation och åsikt inte får något utrymme och hamnar 

därmed i ett hegemoniskt förtryck av samhällets common sense att värna om välfärden. För 

att bli en del av samhället och ta sig ur detta förtryck måste flyktingarna bidra till välfärden 

och anpassa sig till det svenska samhället och politikernas beslut. Då välfärden är 

betydelsefull kan journalisternas fokus på politik, finanser och siffror tolkas som ett försök till 

att visa allmänheten att de som har högt uppsatta positioner gör sitt jobb och att problematiken 

kring flyktingmottagningen tas på allvar.  

Sydsvenskans atypiska artikel om flyktingboendet i Yddinge rapporterar om hur 

flyktingkrisen och hur flyktingar påverkar samhället utanför den ekonomiska kontexten och 

skiljer sig därför från de andra artiklarna. Flyktingarna beskrivs främst ur en betraktande 

synvinkel och journalisten skriver hur de lever och vad de gör. I ett stycke av artikeln får 

Blemira och Arben Syrixhiu från Albanien komma till tals då de visar upp rummet som de bor 

i: ”Vi är här i Sverige för att få hjälp. Vart vi tar vägen i framtiden eller vad vi gör senare vet 

vi inte nu”. Utöver detta fokuserar texten på de som äger boendet och volontärerna som är där 

för att hjälpa till. Volontärerna beskriver hur glada de känner sig att få vara med och bidra till 

något positivt för flyktingarna samt hur de ingett aktivitet i deras vardagsliv. Hur kommer det 

sig att flyktingar får så lite utrymme i en artikel som handlar om ett boende för flyktingar? En 

möjlighet är att språket kan vara en barriär som komplicerar flyktingarnas möjlighet att få 

utrymme i artikeln.  

Då journalisten fokuserar på de volontärer som arbetar på förläggningen får läsaren 

upplevelsen att journalisten främst vill beskriva hur trevligt det blivit i Yddinge då invånarna 

fått en ny aktivitet att engagera sig i; ”När jag blev pensionär undrade jag vad ska jag nu 

hitta på? Kan man göra något för andra ska man göra det” säger en volontär vid namn 

Kerstin Evander. Vi kan också tolka det som att journalisten vill förmedla hur det ser ut för de 

volontärer som arbetar på flyktingförläggningar för att få andra människor att engagera sig. 
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I denna artikel får flyktingar komma till tals och den bidrar till att visa hur 

flyktingsituationen kan bidra till något positivt för samhället. Artikeln kan tolkas som ett 

motargument till de människor som är skeptiska till ett flyktingmottagande. Som tidigare 

diskuterat verkar det som att ta emot och hjälpa flyktingar ingår i det svenska samhällets 

common sense även om ekonomin kring det är omtvistat. På så vis kan vi se det som att 

journalisten i detta fall är en del av de dominerande som försöker förhandla med de läsare 

som är skeptiska till ett flyktingmottagande och få dem att samtycka med vad hon och 

samhället anser som rätt. Flyktingar är även i denna artikel de som står utanför det svenska 

samhället men som försöker att bli en del av det. De människor som motsätter sig ett 

flyktingmottagande hamnar i denna artikel i ett förtryck då deras uppfattningar inte 

representeras samtidigt som de strider mot samhällets common sense.  

När rapporteringen kring flyktingsituationen fokuserar på hur det ska finansieras och 

vilka konsekvenser det kan ha på välfärden får läsaren upplevelsen att ett flyktingmottagande 

endast genererar problem och flyktingar framstår som ett hot för det svenska samhället. Dock 

kan vi även se rapporteringen om ekonomin som en förhandling. Journalister lyfter fram 

politikerna som vill få en finansiell lösning på de ekonomiska problemen för att på så vis 

berättiga ett flyktingmottagande.  

 

5.3 Den enskilde flyktingen 

Utifrån vår kvantitativa undersökning kunde vi snabbt avgöra att det fanns en övervägande 

brist på den individuella representationen av flyktingar i alla tre tidningar och att andelen där 

flyktingarna kom till tals var ännu mindre. Enligt Hartleys teori om ”vi” och ”dem” så 

representeras etniska minoriteter sällan i medier förutom i egenskap av deras 

grupptillhörighet. Bilden som ges är ofta enhetlig, generaliserande och låter inte personers 

egna åsikter eller egenskaper framhävas. Gruppens berättelser rubriceras som något som 

angår enbart gruppen själv, förutom när det handlar om deras påverkan på ”vi”-gruppen 

(Hartley 1992;209). I våra artiklar har vi delvis funnit samma tendenser, då kollektivisering av 

flyktingar sker i betydligt större utsträckning än individualisering och deras ankomst ofta 

problematiseras när det handlar om exempelvis ekonomin.  

 Bristen på individualisering av flyktingar innebär att läsaren förnekas kontakt 

med dem. Då de endast representeras som en massa utan individuella kännetecken finns det få 

möjligheter för läsaren att kunna känna igen sig i deras personligheter eller situation. Detta 

gör att flyktingarna framstår som främmande vilket förstärker känslan av att de är annorlunda 

och inte en del av ”vi”-gruppens samhörighet. Bleiker finner i sin studie av australiska 
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tidningar att fotografier på flyktingar nästan alltid tas på människor i stora grupper vars 

ansikten knappt syns, och på långt avstånd. Han argumenterar att detta gör det svårt för 

publiken att känna sympati för dessa människor. Sympati väcks när vi ser bilder på ansikten 

med distinkta drag och ansiktsuttryck som vi själva känner igen oss i (Bleiker et al. 

2013;406). Vi kan resonera på samma sätt när det gäller artiklarnas representation av 

flyktingar; om artiklarna endast beskriver flyktingarna i termer av siffror och ord som 

”flyktingströmmar”, får vi inte heller något grepp om dem som individer och har svårt att 

förstå att det gömmer sig en människa bakom varje siffra. Bleiker menar att detta leder till en 

avhumanisering av flyktingar, då denna form av representation gör det svårt att känna igen 

personerna (ibid). 

 Det som krävs för att läsaren ska uppfatta flyktingarnas mänskliga natur (HN) är 

att de tillskrivs HN-egenskaper som exempelvis känslor som läsarna uppfattar som naturliga 

för deras situation (Haslam 2006:257). I enlighet med Haslams studie om avhumanisering kan 

vi se att de kollektiviserande beskrivningarna representerar flyktingarna utan dessa 

egenskaper. Bristen på HN-egenskaper leder till att läsaren ser på flyktingar mindre som 

människor och kanske mer som objekt, vilket kan leda till ett avståndstagande från den 

representerade gruppen. För att motverka detta krävs alltså en representation på närmare håll 

som erbjuder mer kontakt mellan läsare och den representerade personen. 

 Bland artiklarna som valdes ut för den kvalitativa analysen finns även tre 

atypiska artiklar, en från varje tidning, som fokuserade mer på flyktingarna som individer och 

på så sätt kan ge en annan bild än den mer kollektiviserande framställningen. Frågan är dock 

vad representationen av flyktingarna som individer säger i övrigt; bekräftar eller motverkar de 

effekterna som kan komma av de övriga artiklarna? 

 I Sydsvenskans artikel om det nyöppnade asylboendet på Yddinge citeras Arben 

Syrixhiu, som bor på boendet tillsammans med sin familj, vid ett tillfälle; ”Vi är här i Sverige 

för att få hjälp. Vart vi tar vägen eller vad vi gör senare vet vi inte nu”. I resten av artikeln är 

det volontärer och boendets ägare som kommer till tals, då de pratar om verksamheten och 

hur de känner inför sitt arbete där. Aftonbladets artikel utspelar sig vid ankomsten av en färja 

med flyktingar på Lesbos. En volontär vid namn Isabelle och en flykting som heter 

Muhammad är de som citeras. Isabelle säger att ankomsterna med färjorna brukar gå lugnt till. 

Muhammad säger: ”Vi hade bra väder […] Vi var fyrtio i en gummibåt, de tog 600 dollar per 

person och överfärden tog bara 1 timme och 50 minuter”. Muhammads citat tar ungefär lika 

stor plats som Isabelles. I slutet av artikeln förekommer även en kort svepande beskrivning av 
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Ahmed och hans fru Hiba som berättar att de kommit från Aleppo till Izmir i Turkiet, och 

avslutar med att de är på väg till Stockholm. 

 Språkmässigt skiljer sig inte beskrivningarna av flyktingarna och volontärerna 

sig särskilt mycket i någon av dessa två artiklar. De representeras med namn, vart de kommer 

ifrån och det förekommer inte något värderande ord som skulle särskilja personernas 

grupptillhörighet från varandra. Det enda som faktiskt skiljer beskrivningarna åt är att ord 

som ”migranter” och ”överlevare” används i Aftonbladet, medan Sydsvenskan låter det framgå 

att Arben Syrixhiu och hans familj har flytt från Albanien. Tittar man däremot på vad varje 

person får prata om så skiljer sig representationen av flyktingar från övriga; när flyktingar 

citeras pratar de endast om sin färd från hemlandet till var de befinner sig nu och vart de ska 

ta vägen. Vi finner alltså likhet med KhosraviNiks studie som visar hur invandrare och 

flyktingar i brittiska medier enbart kommer till tals utanför den politiska diskursen (2010;15). 

När volontärerna kommer till tals är de med och bedömer situationen, beskriver verksamheten 

på asylboendet och vad de själva tycker om det hela. En anledning till detta kan vara att det 

inte är möjligt för flyktingarna att uttala sig om vissa av dessa saker då de befinner sig på 

platserna under en kortare tid och därför inte heller har insikt i till exempel hur det brukar gå 

till, men det kvarstår en ojämn fördelning av åsiktsutrymme. 

 Det kan problematiseras att flyktingar endast får uttala sig över sina egna resor. 

Då flyktingars personligheter och åsikter hamnar i skymundan framträder konturerna av “vi” 

och “dem”. När flyktingar endast framställs i egenskap av att vara flykting blir det svårare för 

läsarna att finna någon gemensam faktor som de kan relatera till. När resorna är det enda som 

flyktingar får uttala sig om är det dessutom ett av de få tillfällen där läsaren kan reflektera 

över sin egen relation till flyktingar. Till exempel konstateras det i Aftonbladet att Ahmed och 

hans fru Hiba är på väg till Stockholm. Då detta är artikelns avslutande mening kan det ge en 

effekt hos läsaren som blir påmind om att ”dessa flyktingar är på väg till mig”. I brist på 

kännedom om flyktingar kan detta leda till blandade känslor, kanske främst hos de som 

motsätter sig flyktingmottagandet och det kan ses som ett uttryck för hur den utomstående, 

främmande gruppen påverkar ”vi”-gruppen. Dock kan vi ha i åtanke att artikeln skrevs i 

samband med projektet ”Gula båtarna”, som är med hjälper till vid undsättningen av 

flyktingar som befinner sig i risk att drunkna under sin flykt över Medelhavet. Ahmed och 

Hibas beskrivning, och artikelns avslutning, kan då istället tolkas som ett stöd för ett generöst 

flyktingmottagande genom att låta läsarna veta att denna familj nu är på väg mot ett bättre och 

tryggare liv i Sverige. 
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 Svenska Dagbladets atypiska artikel, reportaget om Kasim Husseini, skiljer sig 

från Aftonbladets och Sydsvenskans, då den främst fokuserar på en man som idag är 

integrerad i det svenska samhället, vilket också betyder att han har blivit en del av ”vi”-

gruppen. Det framgår vilken utbildning som Husseini har gått, att han bor i Stockholm samt 

vad han arbetar med. Det är också Husseini som får mest utrymme i reportaget. En möjlig 

förklaring till att vissa flyktingar tilldelas ett väldigt litet utrymme i de andra artiklarna kan, 

som tidigare nämnt, dels vara språkbarriärer eller att personerna som precis har anlänt har 

mindre insikt i vad som pågår på platsen. I Husseinis fall är det alltså lättare att vara med att 

göra dessa bedömningar, då han idag befinner sig i en situation då han kan titta tillbaka på 

sina egna erfarenheter och göra dessa reflektioner. Å andra sidan bör flyktingarna, som 

antingen har befunnit sig på anläggningar tidigare eller varit med om andra former av 

mottagande under sin resa, ändå ha någon idé om vad som kännetecknar till exempel ett bra 

eller dåligt mottagande.  

 Representationen, som överlag är ensidig, kan leda till att flyktingar inte 

uppfattas som en grupp som kan vara med och bidra till samhället i samma utsträckning som 

“vi”-gruppen. På sikt kan det leda till att läsarna uppfattar dem som mindre kapabla till detta. 

Representationen präglas då endast av deras situation som flyktingar och det sker då en form 

av UH-avhumanisering. Representationen av flyktingarna saknar nämligen till stor del 

exempel på de egenskaper som Haslam beskriver som unika för människor, som kan tyda på 

avancerade känslor och tankar (2006;256). Denna form av avhumanisering kan vara ett 

uttryck för en implicit jämförelse med den aktuella gruppen och icke-mänskliga varelser, 

alltså djur, men detta är inte något märkbart bland artiklarna i vårt urval. Återigen kan 

språkbarriärer vara en förklaring, då språk enligt Haslam spelar en stor roll när det kommer 

till förståelse för en annan grupps värderingar (ibid). Om det uppstår en svårighet i 

kommunikationen mellan journalisten och flyktingen på grund av språk, kan det förklara 

varför artiklarna bara citerar flyktingar enkelt och kortfattat. De mer individualiserande 

artiklarna tillskriver flyktingar HN-egenskaper, till skillnad från de mer kollektiviserande 

artiklarna, och låter därmed flyktingarnas mänskliga natur komma till uttryck i större 

utsträckning. I Aftonbladets artikel beskrivs det hur flyktingarna är lättade, glada, 

förväntansfulla och tacksamma när de anländer och i Sydsvenskans artikel säger Arben 

Syrixhiu att han och hans familj kom till Sverige för att få hjälp. Dessa exempel tyder på hur 

dessa människor visar prov på känslor och tankar som är naturliga för deras situation. Hade 

det inte framgått att de kände dessa saker, hade representationen reducerat deras mänsklighet 

och fått dem att framstå som känslokalla och ännu mer opersonliga.  
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5.4 Skillnader och likheter 

Ämnes- och språkmässigt finns det inga dramatiska skillnader mellan hur de tre tidningarna 

behandlar flyktingkrisen. Ord som “flyktingströmmar” och användandet av numeriska termer 

för att beskriva flyktingarna förekommer i de flesta artiklarna. KhosraviNiks studie visar på 

att flyktingar benämns med mer individualiserande termer i artiklar som står utanför en 

politisk kontext (KhosraviNik 2010;15). Detta är något som vi kan bekräfta även i vår studie. 

Det finns dock vissa skillnader mellan tidningarna som är värda att ta upp. 

 I en av Aftonbladets artiklar omnämns flyktingarna som “överlevare” och 

journalisten skriver “till skillnad från de tusentals som drunknat i Medelhavet hade de klarat 

resan”. Artikelns bildtext, “Överlevande anländer med färjan”, antyder att flyktingarna 

ombord har varit nära att drunkna själva. Senare i artikeln framgår det att hela resan gick lugnt 

till och att journalisten istället refererar till de händelser då gummibåtarna inte nått fram. Då 

artikeln skrevs i samband med projektet “Gula båtarna”, som hjälper till vid undsättningen av 

flyktingar i Medelhavet, är det relevant för artikeln att ta upp risken med att färdas i båtarna. 

Men artikelns språkmässiga stil har ändå lyckats få en lugn och relativt stillsam händelse att 

verka dramatisk genom denna parallell. Båda Aftonbladets artiklar inleds med överrubriken 

“Flyktingkatastrofen”, vilket förekommer i de flesta av tidningens artiklar rörande ämnet. 

Detta skiljer sig från Sydsvenskan och Svenska Dagbladet, som använder olika rubriker 

beroende på vad artikeln handlar om, till exempel “Nyanlända sprids ut” eller 

“Flyktingkrisen”.  

När termer som “överlevare”, “flyktingkatastrof” förekommer, som i Aftonbladets 

artiklar, eller “ohållbart” som förekommer i Svenska Dagbladets typiska artikel, kan det ses 

som ett försök från journalisternas sida att få nyheterna att verka mer spännande och 

angelägna. Att detta är mer vanligt förekommande i Aftonbladet kan förstås eftersom att det är 

en kvällstidning, en tabloid, som skriver det. Effekten av detta dramatiska språkbruk kan dock 

bli att läsarna också upplever flyktingkrisen som ett större hot. 

 Innehållet i de artiklar vi undersökt fokuserar till stor del på flyktingkrisens 

konsekvenser på samhällsnivå. Läsaren får vanligtvis inte någon information om hur långt den 

politiska beslutsprocessen har gått eller vad det kan komma att innebära. De som får mest 

utrymme är politiker som diskuterar hur de ska finna en finansiell lösning. Tidningarna ställer 

ofta politikernas uttalanden mot varandra och tar upp hur deras viljor krockar, eller hur de 

samarbetar. 

Skillnader finns dock tidningarna emellan. Läsaren får till exempel en problematiserad 

vy i Svenska Dagbladets typiska artikel där politikernas uttalanden från en presskonferens 
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diskuteras. Journalisten lyfter fram olika personer med olika åsikter som får komma till tals i 

artikeln, vilket låter läsaren reflektera själv över innehållet och ger möjlighet att bilda en egen 

åsikt. I Aftonbladets artikel om samma presskonferens skriver journalisten mer enformigt och 

återupprepar det som politikerna har sagt. Texten lägger vikten vid att politiker måste 

samarbeta samt att EU-länderna måste ena sig i flyktingfrågan. I denna artikel problematiseras 

inte det som politikerna diskuterar och läsaren får relativt lite insikt i vad politikernas olika 

beslut kan komma att betyda. Läsaren blir inte färgad av olika åsikter och kan bilda sig en 

egen åsikt, dock med en mindre förståelse för innehållet i politiken. Journalisterna gör alltså 

två olika tolkningar av samma situation. Då politikerna i artikeln, Andersson och Johansson, 

inte vill gå in på detalj kring frågorna som diskuteras är det svårt för journalisterna att 

förmedla ett berikande innehåll. Detta kan bidra till ett missförtroende för politikerna och en 

känsla av ovisshet inför situationen som helhet.  

Tabloidisering kan innebära att mediernas framställning av händelser och konflikter 

blir så förenklade att det framstår som svart och vitt. Genom att bara inkludera ett eller två 

perspektiv, dramatiska beskrivningar och utelämnandet av det som är mindre intressant men 

kanske ändå väsentligt, kan nyheterna fokusera mer på att ställa två sidor mot varandra. I 

diskussioner om flyktingpolitik kan det alltså leda till att “vi” ställs mot “dem” i enlighet med 

Hartleys teori. Vi kan både se tendenser för och emot detta i vårt urval.  

 Vi kan dels se att tidningarna ibland fokuserar på enbart en del av ett stort 

problem. Exempelvis finns det ett stort utrymme för den finansiella aspekterna och hur den 

offentliga sektorn påverkas av flyktingmottagandet, och mindre på hur flyktingarna, eller 

svenska medborgare, berörs. I tidningarnas framställningar framkommer delade meningar 

inom politiken kring hur flyktingkrisen ska hanteras. Som läsare kan detta leda till många 

frågor för hur de politiska besluten kommer att påverka en personligen. I artiklarna finns även 

en brist på kontakt med flyktingar överlag, vilket som tidigare nämnt betyder att de framstår 

som mer främmande och utanför “vi”-gruppen. I samband med ovissheten kring de politiska 

diskussionerna kan flyktingar, eller mottagandet av dem, upplevas som ett abstrakt hot som 

politikerna inte klarar av att hantera.  

 I vårt urval förekommer ingen direkt skepsis som riktas mot flyktingarna själva 

och det är inte heller någon som antyder att det är flyktingarna som individer som ska hållas 

ansvariga för konsekvenserna som krisen medför på Sverige. I en studie om framställningen 

av invandrare i kanadensiska medier framkommer det att flyktingar ibland antyds vara 

potentiella terrorister eller “falska asylsökare” som utnyttjar värdlandets välfärdssystem 

(Esses, Medianu och Lawson 2013;524f). Detta är inget som framkommer i de svenska 
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tidningarna. Fokus är snarare på de konsekvenser som flyktingmottagandet medför och de 

frågetecken som finns kring situationen. Texterna diskuterar hur den internationella krisen har 

nått svensk mark och huruvida politiker, på nationell och regional nivå, klarar av att hantera 

den.  

 

6. Slutdiskussion 

De starkaste tendenserna till uppdelningar av “vi” och “dem” syns i hur flyktingfrågan 

diskuteras i form av deras påverkan på det svenska samhället och medborgarnas vardagsliv, 

samt hur flyktingars enskilda representation skiljer sig från andra aktörer som syns i media. I 

rapporteringen om hur flyktingar påverkar samhället visar artiklarna hur flyktingar bidrar till 

förändringar på till exempel arbetsmarknaden och bland skolor, vilket gör att de skiljer sig 

från de som ingår i “vi”-gruppen. Detta är problematiskt då flyktingars ankomst upplevs som 

ett orosmoment för samhället på grund av de förändringar det medför. Skillnaderna mellan 

“vi” och “dem” framhävs i rapporteringar där flyktingar framställs mer individuellt på grund 

av att de endast tillskrivs HN-egenskaper. Det är bristen på kontakt och utrymme i artiklarna 

som gör att det finns en frånvaro av UN-egenskaper i representationen av flyktingar. På så sätt 

sker avhumaniseringen implicit, men leder ändå till att de skiljs åt från “vi”-gruppen då de 

inte tillskrivs några av egenskaperna som läsare är vana vid att relatera till. Detta gör att det 

blir svårare att relatera till flyktingar. I kollektiviserande beskrivningar, som är den vanligaste 

formen av representation av flyktingar, är detta ännu svårare. Dessa representationer saknar 

både HN- och UN-egenskaper. När flyktingar benämns i form av siffror är det svårt att 

föreställa sig människorna bakom siffrorna, och en stor del av förståelsen för dem och deras 

upplevelser försvinner därmed.  

Att skriva om flyktingfrågan i form av siffror kan även ses som ett uttryck för makt då 

flyktingar omvandlas från människor till objekt, en situation. Det skrivs om flyktingar men de 

får sällan chansen att själva uttala sig och därmed påverka hur de representeras. Störst 

utrymme ges till människor i högt uppsatta positioner som uttalar sig om flyktingar och hur 

deras mottagande bör hanteras. Då flyktingar väl kommer till tals är det utanför den politiska 

kontexten där de endast får uttala sig om sin situation som flykting, vart de kommer ifrån och 

deras resa genom Europa. Rapporteringen fokuserar främst på det finansiella vilket gör att 

ekonomin framstår som det väsentliga i flyktingfrågan och avgörande för flyktingars framtid. 

När journalister visar hur problematiskt det är för politikerna att finna en finansiell hållbar 

lösning kan flyktingar framstå som ett hot mot det svenska samhället och dess välfärd. 

Journalisternas fokus på det finansiella går också att tolka som ett sätt att visa att frågan kring 
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flyktingar och deras mottagande tas på allvar och att politiker vill skapa finanser till att 

åstadkomma ett så hållbart mottagande som möjligt.  

Skillnaderna mellan de tre tidningarna är mest utmärkande när det kommer till vilken 

nivå de rapporterar på. Svenska Dagbladet och Aftonbladet är båda rikstäckande tidningar och 

skriver därför oftast om flyktingkrisen på makro-nivå. Det betyder att det blir mer utrymme 

för politik och händelser som gäller hela landet eller flera länder. Sydsvenskan, som är en 

regional tidning, tar oftare upp sådant som sker på kommunal nivå. Konsekvenser av 

händelser och beslut som sker på nationell nivå får mer utrymme då dessa beskrivs hur det 

blir i praktiken för regionen. Flyktingarna själva får dock sällan komma till tals oavsett vilken 

tidning det rör sig om, och benämningar på flyktingar är också i stort sett samma överallt. 

Effekterna av tabloidisering gör att det blandas in många känslor rapporteringen. Vi kan 

konstatera att det effektfulla språkbruk som främst förekommer i Aftonbladet, men till viss del 

även i de andra tidningarna, låter publiken uppfatta händelserna som mer dramatiska. Vidare 

så målar språkstilen upp flyktingarnas situation på ett sätt som gör att läsaren känner sympati 

för dem. Därför blir effekten av tabloidisering inte att flyktingar framstår i negativ 

bemärkelse. Däremot minskar inte heller skillnaderna mellan “vi” och “dem” eftersom att vi 

inte får veta så mycket om dem.  

Avslutningsvis visar vårt arbete att tidningar tenderar att tala om flyktingar men sällan 

med dem. Flyktingar skildras ofta som en situation istället för enskilda personer. Den 

individualiserade skildringen av flyktingar framstår även som ensidig då de sällan får komma 

till tals. Detta skulle kunna bero på språkbarriärer men det orsakar ändå en skev bild av 

människor på flykt som har sökt sig till Sverige. Språkbarriärer går att överskrida och borde 

inte vara ett hinder för nyhetsproducenter när det kommer till att inkludera olika perspektiv i 

sin rapportering. Oavsett anledning till varför bilden av flyktingar ser ut som den gör, kan 

deras frånvarande representation i medier ge grund för olika uppfattningar om dem. Vi bildar 

uppfattningar om flyktingar baserat på vad vi känner till och detta påverkar hur vi bemöter 

människor som någon gång i sitt liv har varit flykting, eller har rötter i ett område som 

människor flytt ifrån.  

 

6.1. Forskningsförslag för framtiden 

I vårt urval har vi valt att utesluta större händelser som exempelvis terrorattentaten i Paris den 

13 november samt den svenska regeringens beslut att inför gränskontroller. Vi bedömer att 

sådana händelser kan påverka mediers rapportering om flyktingar och flyktingfrågan och 

skulle därför föreslå detta som fokus för framtida studier inom området.  
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8. Bilaga 
I denna bilaga presenteras resultatet från den kvantitativa undersökningen samt de tre typiska 

artiklarna och de tre atypiska som har ingått i den kvalitativa analysen.  

 

8.1 Sammanställning av kvantitativ undersökning 
I den kvantitativa undersökningen fann vi sammanlagt 106 artiklar. Dessa kategoriserades 

utefter dessa variabler: 

1. Hur många artiklar finns det i varje tidning om flyktingfrågan? 

2. Hur många artiklar handlar om flyktingfrågan i Sverige? 

3. Hur många artiklar fokuserar på flyktingfrågan på EU-nivå/andra länder? 

4. Hur många artiklar har fokus på den politiska sidan av flyktingkrisen (t.ex. regering 

och toppolitiker)? 

5. Hur många artiklar beskriver hur flyktingkrisen påverkar samhället? 

6. Hur många artiklar beskriver hur flyktingar har påverkats av flykten? 

7. Hur många artiklar låter flyktingar komma till tals? 

8. Förekommer flyktingars namn/ålder/nationalitet/bakgrund? 

9. Hur ofta förekommer individualisering av flyktingar? 

10. Hur ofta förekommer kollektivisering av flyktingar? 

 

Tabellen nedan visar resultatet i antal enheter.  

 

 Sydsvenskan SvD Aftonbladet Totalt 

Hur många artiklar 49 26 31 106 

Sverige 41 16 23 72 

Utomlands 13 13 9 32 

Fokus på politik 19 16 20 56 

Påverkar samhälle 29 7 18 54 

Påverka flyktingar 24 7 17 48 

Flyktingar pratar 3 2 5 12 

Namn, ålder 5 3 6 14 

Individualisering 7 4 8 19 

Kollektivisering 34 12 13 61 
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Tabellen nedan visar resultatet i procentenheter. 

 

 Sydsvenskan SvD Aftonbladet Totalt 

Hur många artiklar 49 26 31 106 

Sverige 84% 61% 74% 68% 

Utomlands 27% 50% 29% 30% 

Fokus på politik 39% 62% 66% 53% 

Påverkar samhälle 59% 27% 58% 51% 

Påverka flyktingar 49% 27% 55% 45% 

Flyktingar pratar 6% 8% 16% 11% 

Namn, ålder 10% 12% 19% 13% 

Individualisering 14% 15% 26% 18% 

Kollektivisering 69% 46% 42% 58% 
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8.2 Empiriskt material - typiska artiklar 

8.2.1 Svenska Dagbladet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

8.2.2 Sydsvenskan 
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8.2.3 Aftonbladet 
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8.3 Empiriskt material - atypiska artiklar 

8.3.1 Svenska Dagbladet 
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8.3.2 Sydsvenskan 
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8.3.3 Aftonbladet  
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