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Abstract 

This thesis examines the role of ideas about Sweden affecting Norwegian asylum 

and immigration policy more specifically the decision to close the borders on 

November 24th 2015. The paper provides a deeper understanding of how media 

descriptions of Sweden affected Norwegian decision-makers. The Norwegian 

government were afraid that the asylum seekers previously headed for Sweden 

would turn to Norway instead even though Norway had as strict immigration 

policy since they did not have the border controls that Sweden had.  

A big part in the decision were the fear of getting too many immigrants, a fear 

that derived from how the Norwegian media described the consequences of 

Sweden’s previous, more open immigration policy. That policy had led to 

insecurity, economic costs and a worsening of the Swedish housing crisis, 

according to the Norwegian media. Whether true or not, this thesis use the theory 

of Soft Power and other related theories of ideological influence to understand 

Sweden’s role in the decision, as well as how the Norwegian media’s description 

of the effects of Sweden’s previous immigration came to look so dreadful. 
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1 Inledning 

Vad är Sverige?  

Ingen kan anse sig ha en fullständig beskrivning och avgränsning om vad 

Sverige är, men alla (som hört ordet i alla fall) kan ändå beskriva Sverige i någon 

grad för den ovetande. Beskrivningen i sin tur blir den ovetandes enda kunskap 

om landet, så nästa gång denne ska berätta för någon vad Sverige är så är det 

sannolikt att hen beskriver på ett liknande sätt som hen fått Sverige beskrivet för 

sig. 

Tack vare dagens möjligheter till masskommunikations så kan sådana  

beskrivningar spridas vitt och brett, från olika källor med olika trovärdighetsgrad. 

Dessutom kan starka berättelser i teorin få fäste trots att de inte är sanna, så länge 

tillräckligt många tror på berättelsen. Och ju fler som tror på en beskrivning, desto 

svårare är den att motbevisa. Ju svårare den är att motbevisa, desto längre kommer 

beskrivningen att leva oavsett om den är sann eller falsk. 

Om personen varit boende i Norge skulle hen få se eller höra ordet ”Sverige” 

beskrivas i en rad olika sammanhang, kanske dagligen. Beskrivningarna kan ha 

formen av en lång historia eller bara en kort faktamening, men alla bidrar de till 

personens helhetsbild av vad Sverige är. I denna uppsatsen undersöks en av dessa 

beskrivningarna som i november 2015 var vanligt förekommande: Sverige som ett 

skräckexempel. 

Enligt beskrivningen så hade Sverige begått ett stort misstag i att låta så 

många invandrare och flyktingar få uppehåll i landet under så många år så att alla 

möjliga farsoter drabbat landet; alltifrån kriminalitet och terrorism till höjda 

skatter. Hur mycket som var sant och i vilken grad spelar ingen roll för 

berättelsens konsekvens, vilket blev att Norge skärpte sina asyllagar och införde 

gränskontroller vid alla gränsövergångar. Detta trots att Norge tagit emot långt 

ifrån lika många asylsökande och invandrare, och trots att berättelsens 

sanningshalt inte fastställts med fakta.  

Huvudorsaken var rädslan att drabbas av samma öde som Sverige. Norge ville 

inte begå samma ödesdigra misstag som Sverige gjort enligt beskrivningen. I 

denna uppsatsen kommer att undersökas var denna beskrivningen uppstod, hur 

den förändrades med tiden samt vilka ytterligare egenskaper som Sverige 

tillskrevs och vilka som föll bort. På så sätt kan djupare förståelse nås kring hur en 

beskrivning kan påverka politik, samt hur en beskrivning kan bli den påverkande 

beskrivningen när ett flertal cirkulerar som berör samma ämne eller subjekt. 

1.1 Problemformulering 

Idéer påverkar vad en individ uppfattar som är rätt eller fel, vilka möjligheter som 

finns för att nå ett visst mål och hur man ska hälsa artigt på en person man aldrig 
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träffat innan. Idéer påverkar också hur man ska uppfatta händelser, vad som är en 

aggression och vad som är välgörenhet samt vilken uppfattning man får av en 

annans avsikter. En berättelse är därmed en form av idépåverkan, och att ha 

maktinflytande över någon annans idéer kallas idémakt.  

Under idémakt faller sedan teorin om mjuk makt in. Mjuk makt är i kontrast 

till hård makt, vilket utgör den tvingande makten med militära eller ekonomiska 

medel, att istället påverka med attraktion. Den mjuka makten kan innehas av 

länder och använder sig av varken morot eller piska (Nye, 2004, s.5). Mjuk makt 

måste verka genom kommunikationskanaler (Nye, 2004, s.30-32).  

Genom kommunikationskanaler sprids beskrivningar som idépåverkan vilka 

antingen får allmänheten att tycka illa eller gott om ett land. Det är sällan som 

landet självt kan styra dessa spridningssätt eller attraktionskraften som 

idépåverkan ger upphov till i någon större grad (Nye, 2004, s.17). Däremot är det 

dumt att inte försöka, då det viktiga inte är vad ett land är eller hur en stat handlar, 

utan hur beskrivningen (vilken även kommer kallas för narrativ) om landets 

handlingar blir i slutändan (Nye, 2010, s.2-12). Detta narrativ är inte enhetligt 

utan varierar från person till person beroende på vilken som format deras bild av 

landet. 

I förlängningen leder det till ett förändrat maktförhållande om bilden av ett 

land ändras bland invånarna i ett annat. I denna uppsats kommer detta undersökas 

genom att se hur mjuk makt-påverkan från Sverige denna vägen har en 

idépåverkan på Norge, som i sin tur kan påverka Norges konkret förda politik. Till 

den undersökningen så ställs följande fråga att analysera: 

 

Hur påverkas Norges beslut om att införa gränskontroller den 24 november 2015 

av den beskrivning som fanns om Sverige vid den tidpunkten i norsk media? 

 

Undersökningens syfte är att undersöka narrativ om Sverige i norsk media samt 

hur de påverkar den förda politiken i det Norge. Genom att finna ett svar på 

forskningsfrågan så kan en del av Sveriges mjuk makt-påverkan möjligtvis att 

synliggöras, samt om den har någon effekt på norsk politik. Dessutom betyder det 

att en litet klarare bild av hur idépåverkan kan se ut framkommer samt hur det kan 

leda till maktpåverkan i en beslutssituation, då makthavare ska besluta sig för 

vilken konkret politik de ska föra.  

För att besvara frågan så kommer mjuk makt som begrepp definieras. Därefter 

narrativ att undersökas i norska kommunikationskanaler för att se hur narrativet 

om Sverige ser ut. Sedan kommer narrativets förändringar att analyseras. En 

ytterligare aspekt som är av intresse att undersöka är narrativets 

kvardröjningseffekt, hur lång tid det tar innan ny information förändrar narrativet 

samt vad det möjligtvis kan bero på. 

1.2 Tidigare forskning 

För att sätta denna uppsats i ett sammanhang så kommer detta kapitlet att ta upp 

en del tidigare forskning som genomförts och som på olika sätt rör idépåverkan 

eller mer specifikt mjuk makt. Goldmann har forskat om idépåverkan på en statlig 
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nivå som fokuserar på hur hur världsopinion (övs. från “world opinion”) påverkar 

enskilda länders förda politik (Goldmann, 1994, s.61-64). Världsopinionen väcks 

genom att internationaliserad media för upp ett problem i sin nyhetsrapportering 

som mobiliserar ett stöd för en hållning för att lösa problemet bland allmänheten i 

större delen av världen (Goldmann, 1994, s.61-64). Genom att en aktör lyckas 

lyfta ett ämne på tal i nyhetsrapporteringen internationellt så kan det problemet 

styra flera länders förda politik samtidigt (Goldmann, 1994, 79-90, 117). 

Internationalismen växte fram ur en strävan att nå fred mellan stater främst 

genom att öka handeln och då det ekonomiska beroendet mellan stater samt 

institutioner vars syfte är att uppnå fred, främst Förenta Nationerna (FN) och dess 

föregångare Nationernas förbund (Goldmann, 1994, s.1-17). Vad det lett till idag 

är en tätt sammanknuten värld där länder fortfarande för krig men där det finns ett 

ömsesidigt beroende som fått överstatliga organisationer såsom EU att växa fram 

(Goldmann, 1994, s.14-17). Men framförallt har ny teknologi har lett till att en 

kommunikationell revolution skett så att det idag är möjligt för framförallt 

information att röra sig fritt över länders gränser, men där även rörligheten för 

varor, tjänster och människor ökat mellan länder (Goldmann, 1994, s.14-17). På 

så sätt har media blivit internationaliserad. 

Den senaste stora förändringen som skett sedan Goldmann skrev sin bok 1994 

är att sociala medier har etablerat sig som ett nytt sätt att konsumera nyheter. 

Trots att det leder till att subjektiva åsikter som produceras av vilken avsändare 

som helst kan ges samma vikt som mer etablerad media i teorin, så är traditionella 

nyhetssajter fortfarande definierande för hur individer uppfattar den sociala 

världen (Bebawi, 2017, s.158, 161-163). I denna uppsats kan detta styrkas med 

statistik som visar att traditionella medier har högre trovärdighet för nyheter än 

sociala medier samt att traditionella medier är vad de flesta i Norge vänder sig till 

vid en stor nyhetshändelse (NRK 2015, s.108). Vad sociala medier snarare har lett 

till är att nyhetsartiklar som får mycket positiv respons, verkar balanserade eller 

bekräftar individens åsikter är de som premieras när en individ ska välja fritt 

bland nyhetsartiklar på sociala medier (Winter m.fl., 2016, s. 669-693) vilket inte 

är ett problem för min valda metod. 

Förutom att Goldmann fokuserar på media så beskriver han hur en bild av en 

händelse leder till aktivism (Goldmann, 1994, s.90-116) vilket är liknande den 

metod som jag själv har valt för att se hur idépåverkan får reella konsekvenser i 

konkret politik. På så sätt är denna uppsatsens metod något av en konkretisering 

av Goldmanns metod, vilken är mer abstrakt i sin utformning. Dessutom 

analyserar Goldmann på en statsnivå (Goldmann, 1994, s.90-116) medan denna 

uppsatsens analys kommer befinna sig på en lägre analysnivå som ska förklara en 

enskild stats beteende. 

Magnus Jernecks doktorsavhandling “Kritik som utrikespolitiskt medel” 

fokuserar på hur svensk kritik av USAs agerande i Vietnamkriget påverkade 

opinionen i USA, både i kongressen och i den amerikanska pressen (Jerneck, 

1983, s.73-74, 122). Jerneck studerar då, liksom Goldmann, på opinion som form 

av idépåverkan, men istället för att fokusera på världsopinion som bildas i en 

internationaliserad press som Goldmann gjorde så fokuserar Jerneck istället på 

USAs inhemska opinion och hur den skapas av en extern aktör men återskapas av 
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inhemska aktörer. Den metod som Jerneck använde för att mäta just pressens 

idépåverkan inspirerade till stor del min egen metod (vilket närmare redogörs för i 

avsnittet “Teori och metod” nedan), men även logiken kring hur politik som förs i 

ett annat land kan leda till en förändring i det analyserade landet har jag lånat 

härifrån. Därmed har denna uppsats och Jernecks doktorsavhandling tydliga 

likheter, men den mer specifika metoden liksom fallen och 

abstraktionsambitionen skiljer sig åt. 

I “Den moraliska stormakten” skriver Ann-Sofie Nilsson (1991, s.87-90) om 

hur Sverige under Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis styre under delar av 

1900-talet påverkade sin ställning internationellt genom att framhålla den svenska 

samhällsmodellen som ett slags utopisamhälle för andra socialdemokratiska 

partier att sträva efter. På så sätt så använde sig Sverige av sin bild som ett 

föredömesland till att öka Sveriges attraktivitet. Även om det inte är media som är 

det instrument som den svenska regeringen använder sig av i det fallet utan 

Socialistinternationalen, ett slags samarbetsorgan för socialdemokratiska partier 

(Nilsson, 1991, s.87-90), så är det likväl idépåverkan och inte minst inom ramen 

för teorin om mjuk makt.  

Ann-Sofie Nilsson påstår också att det är till Sveriges fördel att ha spridit en 

bild av sig själva som ett litet land som står på de små staternas sida och mot 

imperialismens förtryck (1991, 11-20), vilket i så fall också skulle vara en form av 

mjuk makt-påverkan då det gör Sverige mer attraktivt i dessa svagare länders 

ögon. Forskningen har en tydlig koppling till idépåverkan och mjuk makt samt 

fokuserar på Sverige vilket denna uppsats också gör, om än indirekt då 

huvudfokus ligger på Norge. 

Ett ramverk som klassificerar alla dessa former av idépåverkan inom 

internationella relationer har benats ut i Goldsteins och Keohanes (1993, s.3-30) 

kapitel “Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework” i antologin Ideas & 

Foreign Policy - Beliefs, Institutions and Political Change. Enligt de kategorierna 

så kan idépåverkan delas in i två typer kategorier, vilken sorts idé samt vilken 

påverkan idén har på konkret förd politik. De tre typer av idéer (world views, 

principled beliefs och causal beliefs) som Goldstein & Keohane identifierat har 

olika grad av subtilitet, där de mest subtila ofta påverkar individer på ett 

omedvetet plan då de är en del av kulturen och individens tankemönster 

(Goldstein & Keohane, 1993, s.8-11). De mer konkreta idéerna kan antingen vara 

normsättande eller vara tydliga idéer, uppbackade av en auktoritet, om hur 

individen uppfattar mönster om kausalitet och andra samband (Goldstein & 

Keohane, 1993, s.9-11). 

Goldstein & Keohane argumenterar sedan för att dessa idéer har påverkan på 

konkret förd politik genom att agera som agendasättare genom att de döljer eller 

belyser specifika sätt att agera (Ideas as Road Maps) (Goldstein & Keohane, 

1993, s.12-17). De kan också påverka hur beslutsfattare uppfattar vilket sätt att 

agera som är mer effektivt eller fördelaktigt (Ideas as Focal Points and Glue) 

(Goldstein & Keohane, 1993, s.12, 17-20). På ett än mer abstrakt och subtilt sätt 

kan även idéer bli institutionaliserade (Institutionalized Idea), det vill säga att de 

blir så starkt implementerade att de blir en integrerad del av regler och normer 

kring agerande i beslutssituationer (Goldstein & Keohane, 1993, s.12, 20-24). 



 

 6 

Författarna sammanfattar processen väldigt bra i följande citat: “Idéer hjälper till 

att ordna världen. Genom att ordna världen, formar idéer agendor, vilket betydligt 

ändrar utfallet.” (Goldstein & Keohane, 1993, s.12, egen översättning). 

Tidigare forskning som fokuserar på mer specifikt mjuk makt är begreppets 

upphovsman Joseph S. Nye, Jr.’s egna verk som definierar mjuk makt som teori. 

Till denna uppsats har definitioner och teori hämtats från hans bok Soft Power - 

The means to success in world politics (2004), där mjuk makt definieras brett som 

få andra att göra som man vill utan tvång (Nye, 2004, s.5). Han specificerar att det 

är genom att andra länder avundar och idealiserar ens eget land, det vill säga är 

attraherade till landet, som ens egna land kan styra agendan på den internationella 

arenan (Nye, 2004, s.5). På så sätt så resonerar Nye på ett sätt som är likt 

Goldstein & Keohanes resonemang. Den mer specifika definitionen för denna 

uppsats utgår från det här resonemanget av mjuk makt och kommer preciseras i 

kapitlet “Teori och metod”. Förutom de resonemang och exempel som Nye tar 

upp i den boken, så är denna uppsats också besläktad med hans andra verk, i 

synnerhet “The future of american power - Dominance and Decline in 

Perspective” (Nye, 2010, s.2-12).  

Nyes teori om mjuk makt har haft stor påverkan på forskningen om 

internationella relationer, vilket inte minst syns på den nyligen publicerade “The 

Routledge Handbook of Soft Power”. I den så skriver Saba Bebawi ett kapitel om 

just medias roll som instrument för mjuk makt-påverkan och mer specifikt hur 

media återskapar och cementerar sociala normer genom att reproducera samma 

sociala värld, ofta utan att själva vara medvetna om det på grund av 

institutionaliserade tankebanor (Bebawi, 2017, s.157-160).  

På så sätt återknyter Bebawi till den form av idépåverkan som Keohane & 

Goldstein kallar för principled beliefs och Institutionalized Ideas (Keohane & 

Goldstein, 1993, s.9-10, 13, 20-24). Även om Bebawi (2017, s.165) snarare har 

medias kultur som analysenhet medan denna uppsats analyserar narrativ så är 

båda undersökningarna lika varandra då de analyserar media som maktinstrument. 

I kapitlets avslutande del så skriver Bebawi att “[d]et är en hårfin skillnad mellan 

att återge allmänhetens ideologiska position och att driva allmän opinion som en 

slags mjuk makt” (Bebawi, 2017, s.172, egen översättning), en slutsats som testas 

igen i den här uppsatsen. 
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2 Teori och metod 

För att se om Sverige har påverkat Norge med mjuk makt så gäller det att se 

vilken bild om det Sverige som spridits i Norge. För att se detta så kommer denna 

undersökning att använda sig av metoden att definiera kvalitetstidningar i Norge 

som samhällets elit läser, för att sedan se i vilka artiklar i dessa tidningar som 

Sverige nämns. Därefter undersöks artiklarna hur Sverige beskrivs i artiklarna, så 

att ett eller flera narrativ hittas. Nästa steg är sedan om detta narrativ har påverkat 

den politiska agendan på något sätt främst genom att opinionen i Norge förändras, 

om Sverige tas upp i debatter eller genom att Sverige nämns i resolutioner. Då har 

Sveriges attraktivitet påverkat Norges förda politik. Detta är en liknande metod 

som Jerneck (1983, s.122-183) använde sig av för att se om Sveriges kritik mot 

USAs medverkan i Vietnamkriget hade någon verkan på USAs förda politik. 

För att fånga hur bilden av landet ser ut utifrån tidningarnas beskrivningar så 

använder sig Jerneck (1983, s.153-156) av en kvantitativ innehållsanalys (Boréus 

& Bergström, 2012, s.52-73; Robertson, 2012, s.237). I denna undersökning 

kommer det metodologiska verktyget istället att vara narrativanalys (Robertson, 

2012, s.234-239) för att analysera beskrivningen, främst eftersom narrativet om 

ett maktförhållande mellan stater är avgörande för uppfattningen om 

maktförhållandet i sig enligt teorin om mjuk makt (Nye, 2010, s.2-3). Ett exempel 

på detta är att USA uppfattades som så mäktiga att andra länder var tvungna att 

böja sig efter USAs vilja, men i själva verket var narrativet kring USAs 

maktförhållande med omvärlden starkt fokuserat på USAs militära makt medan 

övriga faktorer som påverkar maktbalansen förbisågs (Nye, 2010, s.11-12).  

I en maktkamp så är det inte vem som vinner som är det viktiga ur ett mjuk 

makt-perspektiv, utan vems “story” (narrativ) som vinner (Nye, 2010, s.2-3). Ett 

observerat narrativ som beskriver Sverige som mäktigt, som ett hot eller som ett 

föregångsland för Norge innebär att en idépåverkan har observerats. I nästa steg 

så undersöks om narrativet från artikeln haft en direkt påverkan på Norges politik, 

till exempel genom att samma narrativ återvinns i debatter eller debattartiklar 

tillsammans med politiska förslag. Om förslaget får genomslagskraft i politiska 

beslut så har Sverige påverkat Norge ideologiskt. Vad som kommer framgå i 

denna uppsats undersökning är hur detta tillvägagångssätt ser ut mer exakt. Sedan 

kommer lärdommar och slutsatser från undersökningen att diskuteras i 

dikussionskapitlet. 
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2.1 Definitioner 

För att genomföra undersökningen så krävs att definitionerna kring nyckelbegrepp 

som ingår i undersökningen är tydliga. I detta avsnitt kommer dessa begrepps 

teoretiska såväl som operationella definitioner att fastställas så att tvetydigheter 

inte ska uppstå. 

2.1.1 Mjuk makt 

Mjuk makt definierar Joseph S Nye, Jr. (2004, s.5) som förmågan att påverka 

preferenserna hos andra, att få dem att göra som man vill genom att de beundrar 

en själv samt att man styr agendan så att man indirekt får som man vill. Hård 

makt, å andra sidan, är att genom tvång, hot eller genom att locka med belöningar 

få som man vill (Nye, 2004, s.5). Vidare så förtydligas att mjuk makt är att sätta 

agendan så att den andres önskningar och preferenser verkar orimliga eller 

orealistiska att nå utan större kostnad, eller genom att vädja till den andres känslor 

eller gemensamma värderingar för att övertyga om att ens egna mål och 

preferenser ligger i bådas intresse (Nye, 2004, s.6-7).  

Ett konkret exempel som Joseph Nye (2004, s.9) tar upp om hård makt är 

Sovjetunionens kontroll över de östeuropeiska staterna, vilket byggde till stor del 

på ett hot om invasion om de skulle tendera att föra en alltför västvänlig politik. 

Tvärtom gjorde Roosevelt när han ville komma på god fot med latinamerikanska 

länder på 30-talet, då han anammade den så kallade “good neighbor policy” till 

USAs utrikespolitik och vann beundran i latinamerika för sin vänligt sinnade 

politik (Nye, 2004, s.9). Roosevelts kontrasterande tillvägagångssätt mot 

Sovjetunionens är ett bra exempel på att använda sig av mjuk makt istället för 

hård för att nå liknande utrikespolitiska mål. 

Det viktigaste är dock inte hur stater handlar. Dels därför att stater inte själva 

kan styra sin mjuka makt direkt, då den ofta härstammar ur aktörer inom staten 

såsom universitet, företag och ickestatliga intresseorganisationer (Nye, 2004, s.17-

18). Dels för att det inte är en aktörs handling som är avgörande för hur den mjuka 

makten påverkar andra stater, utan hur handlingarna uppfattas. Det är inte vilken 

historia som är sann som spelar roll, utan vems historia som vinner (Nye, 2010, 

s.2-3). I denna uppsats så kommer definitionen av mjuk makt att direkt anammas 

från Nyes definitioner i ovan nämnda källor. Historia i den meningen som nyss 

nämndes kommer att operationaliseras som en form av narrativ och analyseras 

med hjälp av metoder för narrativanalys. 

2.1.2 Narrativ 

Narrativ är en berättelse i dess breda definition, som människor använder för att 

beskriva, tolka och strukturera sina erfarenheter för att göra sin värld begriplig 

(Robertson, 2012, s.224-225). Det är genom narrativ som berättarens personlighet 
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och verklighet formas (Robertson, 2012, s.224-225). Det är genom att studera 

narrativ som berättelser studeras och därefter kan man se vilket narrativ som 

sprids mest, överlever till sist påverkar (Robertson, 2012, s.227). Genom att 

studera narrativ så får man insikt om vilken mening som individer tillskriver 

händelser och handlingar (Robertson, 2012, s.225).  

Då narrativet utgör denna uppsats undersöknings analysobjekt så är det viktigt 

att avgränsa vad ett narrativ är operationellt, det vill säga definiera hur ett narrativ 

skulle se ut om man stöter på det i verkligheten. I denna undersökningen kommer 

narrativen i regel att bestå av sex beståndsdelar för att kunna räknas som narrativ. 

Samtliga sex beståndsdelar är hämtade från Robertson (2012, s.229). Ett narrativ 

ska bestå av: 

1. ett abstract, som sammanfattar narrativet; 

2. en orientering, som anger tid, plats, situation och deltagare; 

3. en komplicerande handling; 

4. en utvärdering, där berättaren kommenterar betydelsen av 

handlingen; 

5. en upplösning, vad som slutligen hände samt 

6. en coda, som återför perspektivet till nutid (Robertson, 2012, s.229, 

232). 

Dessutom tillkommer en vad Robertson (2012, s.230, 232) kallar för diskurs, 

det vill säga hur narrativets handling förklaras samt på vilket sätt innehållet 

förmedlas. Därmed undersöks vilken mening som tillskrivs händelser och 

handlingar genom att diskursen undersöks (Robertson, 2012, s. 230, 232). 

Narrativets diskurs kommer inte att fokuseras på i den här uppsatsens analys, utan 

fokus kommer att ligga på själva narrativet, vilket beror på materialets likheter i 

diskurs och att narrativen undersöks i en serie av återproduktioner. En diskussion 

kring detta kommer att föras i uppsatsens urvalskapitel.  

2.1.3 Kvalitetsmedia 

Kvalitetsmedia kommer här att hämta sin definition från Jerneck (1983, s.134-

135) som att den effektivt bevakar nationella såväl som internationella nyheter på 

ett seriöst och inte sensationssökande vis. Dessutom förekommer ofta utförliga 

bakgrundsanalyser, mycket av materialet produceras av tidningarna själva och de 

har ofta ett korrespondnätverk såväl inom- som utomlands (Jerneck, 1983, s.134-

135). Motsatsen, icke-kvalitetsmedia utmärker sig som att de rapporterar om 

händelser med starkt nuvärde men som lägger stor vikt vid triviala nyheter som 

främst ska vara enkla och väcka intresse hos läsaren snarare än att förklara 

komplicerade händelseförlopp utförligt (Jerneck, 1983, s.135). 

Då det är svårt att exakt säga vilka mediakällor i ett land som är 

kvalitetsmedia respektive icke-kvalitetsmedia med exakthet så går det att bedöma 

och jämföra media med varandra. Genom att använda sig utav kriterierna för 

kvalitetsmedia som Jerneck använde sig av tillsammans med statistik över 
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storleken på upplagan så kan de norska mediakällorna bedömas om de kan 

klassificeras som kvalitetsmedia eller ej. Lämpliga kandidater till kvalitetsmedia 

ur mitt urval samt motiveringar om varför de är med i urvalet eller inte 

vidareutvecklas i analysdelen av den här uppsatsen. 

2.1.4 Tolkningar av text och tolkningarnas validitet 

När narrativet ska analyseras så måste texten som narrativet består av tolkas, först 

som ett narrativ och sedan dess betydelse och mening. Medan artiklarna som 

kommer att analyseras kommer vara menade att tolkas av tidningarnas vanliga 

läsare, så kommer denna undersökning att fokusera på hur debatten i helhet ser ut, 

det vill säga i vilket sammanhang som narrativen förekommer samt hur de 

produceras och återproduceras av sina avsändare (Bergström & Boréus, 2012, 

s.31-35).  

Narrativanalys har som fördel att det passar bra för att just undersöka hur idéer 

tar sig i uttryck i text, hur de återproduceras (Robertson, 2012, s.234) och med 

hjälp av nedanstående metod se hur de i slutändan påverkar den konkret förda 

politiken. Med hjälp av de kriterier som tidigare presenterats (se ovanstående 

stycke under rubriken “Narrativ”) så kan jag med säkerhet fastställa narrativ som 

sedan kan användas som analysobjekt, vilket en vidare definition hade haft 

svårare att göra (Robertson, 2012, s.235). 

Narrativ kan, liksom vilken text som helst, tolkas på olika sätt av olika 

mottagare. Narrativets tolkning berör i detta fall tre aktörer: avsändaren, 

primärmottagarna (det vill säga tidningarnas ordinarie läsare) och forskaren 

(Robertson, 2012, s.252). Även om forskaren också är mottagare av narrativet så 

anses denna vara speciell som uttolkare av narrativet (Boréus & Bergström, 2012, 

31-32, 37-38). Jag är därför medveten om de problem som kan uppstå vid 

tolkningen av ett narrativ, såsom att jag som forskare tolkar vad avsändaren vill ha 

sagt på ett annat sätt än avsändaren själv hade för avsikt, eller min tolkning av 

mottagarens tolkning av narrativet och mottagarens egentliga tolkning inte 

stämmer överens. Dessutom kan jag med medvetenheten om problemet gardera 

betydelsen av mina egna tolkningar. På så sätt undviker jag att göra subjektiva 

tolkningar vilket i sin tur skulle lett till subjektiva bedömningar i resultatet. 

Då undersökningen också kommer att analysera var narrativen återproduceras 

så kommer vissa mottagares tolkningar att framgå i form av återproduktioner och i 

slutändan så kommer narrativet att påverka den debatt eller lagtext som är den 

slutgiltiga produkten som utgör konkret politik. Därför kommer jag se 

omtolkningarna i efterföljande återproducerade narrativ. Därmed så kommer hela 

kedjan av återproduktioner att ge mig en helhetsbild av vilka av mottagningarnas 

tolkningar som är av betydelse för slutprodukten, vilket är uppsatsen huvudsyfte. 

Därmed skulle en eventuell diskrepans inte innebära ett metodproblem, utan 

snarare något intressant sett ur ett analytiskt perspektiv. 

För att tydliggöra händelseförloppet så se figur nedan. En händelse om 

Sverige leder till en artikel i Norge med ett narrativ om händelsen som utgörs av 

en ursprungstext. Denna text sätter igång en debatt med återproduktioner av 
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narrativet av andra aktörer, vilkas tolkning kan förändra narrativet. Så småningom 

leder narrativet till konkret politik, till exempel ett lagförslag eller ändringar i 

förvaltningen.  

Hur denna ändring i konkret politik ser ut blir slutprodukten, vilken kommer 

att ha likheter med ursprungsnarrativet och eventuellt argumenteras för med hjälp 

av händelsen i Sverige. Slutprodukten vara någon form utav handling för att 

tydligt kunna definieras som en slutprodukt, särskilt då det i teorin kan uppstå 

diskrepans mellan politiska beslut och dess implementeringar. 
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3 Urval och avgränsningar 

Undersökningen kommer genomföras med länderna Sverige och Norge, där 

Sverige undersöks som ett land som påverkar den norska politiken medan Norge 

undersöks i rollen som påverkat land. Detta eftersom länderna är lika språkligt, 

kulturellt och värderingsmässigt. Dessutom ligger länderna nära varandra 

geografiskt och samarbetet dem emellan vad gäller handel, utrikespolitik och ett 

nära samarbete mot omvärlden genom gemensamma nordiska institutioner gör att 

det blir enklare att hitta narrativ i Norge som beskriver Sverige. Därutöver finns 

det en praktisk fördel för mig som utför undersökningen att genomföra den då jag 

förstår båda språken utan svårigheter och narrativen eftersom inte blir snedvridna 

av språkförbristningar. 

Då narrativ kan förekomma i skriftlig såväl som talad eller bildlig form 

(Robertson, 2012, s.228-234) så kommer jag här att redogöra för det urval jag 

gjort av norska nyhetsmedier samt motivera urvalet. I det avsnittet kommer andra 

nyhetsmedier som inte kom med i urvalet också att motiveras varför de lämnats 

utanför. Nyhetsmedia som inte är rikstäckande kommer inte att reflekteras kring 

eftersom de inte fokuserar på nationella och internationella nyheter, vilket är ett 

krav (Jerneck, 1983, s.134-135). Vidare följer att kvalitetsmedia ska uppfylla 

Jernecks kriterier, samt ha en upplaga på minst 50 000 så att inte alltför små 

tidningar kommer med i urvalet. I Jernecks urval fanns ingen begränsning för hur 

liten upplagan kunde vara, utan istället så begränsade han genom att se på andra 

studier och vilka tidningar som varit med i dem, samt att han valde till ett par 

tidningar för att få geografisk representativitet (Jerneck, 1983, s.134-137). Jag 

anser det vara mer relevant att välja ut de största tidningar efter upplaga, eftersom 

de läses av flest och därmed får mer genomslag i den norska debatten.  

Däremot kommer inte Jernecks krav på internationellt korrespondnätverk att 

väga tungt i urvalet av tidningar, då den geografiska och språkliga närheten samt 

historiska gemenskapen mellan Norge och Sverige gör att norska tidningar inte 

behöver ha en korrespondent i Sverige för att uppfatta nyhetsläget i Sverige. Vad 

som är viktigare är tidningens möjligheter att få gehör i den norska 

samhällsdebatten. Dock kan man anse att ett stort korrespondnätverk är ett 

kvalitetskriterium snarare än ett kriterium för att Sverige ska ha någon 

idépåverkan på nyhetsrapporteringen i Norge, men då det redan finns andra 

kriterier som säkrar kvaliteten så kommer inte effekten av att lätta på kravet på 

korrespondnätverk ha någon större effekt på kvaliteten på urvalet. 

Hela analysens urval redovisas i nedanstående tabell. Varför annan 

nyhetsmedia än tidningar valts bort från urvalet specificeras närmre nedan under 

rubriken “Övrig media som inte är med i urvalet”. I tabellen nedan så redovisas 

också den urvalsmatris som användes för att bedöma huruvida tidningarna var 

kvalitetsmedia i förenklad form. 
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Norska rikstäckande nyhetstidningar med upplaga över 50 000 

 

Namn på 

tidning 

Upplaga 

(totalt 

pappersform 

och digital)* 

Utförliga 

bakgrunds-

analyser? 

Mycket 

material 

själv- 

pro- 

ducerat? 

Korre- 

spondent- 

nätverk? 

Fokus på 

icke- 

sensation- 

ella 

nyheter? 

Internatio-

nella och 

nationella 

nyheter? 

Verdens Gang 112716 Ja Ja Ja Ja Ja 

Dagbladet 56932 Ja Ja Ja Ja Ja 

Adresseavisen 57522 Ja Ja Ja Ja Ja 

Aftenposten 172029 Ja Ja Ja Ja Ja 

Bergens 

Tidende 

58752 Ja Ja Ja Ja Ja 

Stavanger 

Aftenblad 

50001 Ja Ja Ja Ja Ja 

Dagens 

Næringsliv 

56969 Ja Ja Ja Ja Ja 

*(Høst, 2016, s.62-67) 

3.1 Övrig media som inte är med i urvalet 

Norska TV-nyheter med över 500 000 tittare i genomsnitt är TV2-nyhetene i TV2 

samt Dagsrevyen och Dagsrevyen 21 i NRK, vilka har ett tittarantal på 703 000 

respektive 517 000 (NRK 2015, s.104). Vilket tittarantal TV2-nyhetene har går 

inte att finna jämförbara siffror för, men kanalen TV2 är den näst största i Norge 

(NRK 2015, s.9) och de har sänt nyheter under många år och därför övervägdes 

även TV2-nyhetene att tas med i analysen. Dock sänds programmen även på 

webb, vilket inte är inräknat i statistiken och kan mörka en evnetuellt större eller 

mindre skillnad i tittarsiffror. Vad gäller radiokanaler så var NRK P1 Dagsnytt 

den enda kandidaten då kanalen NRK P1 har 45% av marknadsandelen på radio i 

Norge, vilket kan jämföras med den näst största kanalen P4 på 19% (NRK, 2015, 

s.15). NRK P1 har då en dominant ställning som ingen av de andra radiokanalerna 

kommer nära. 

Varför ingen av kanalerna valdes ut berodde på flera orsaker. Radiokanalen 

NRK P1 har ett nyhetsprogram men det rapporterar om aktuella händelser utan 

någon längre bakgrundsanalys. Dessutom blir det svårare att definiera ett narrativ 

utifrån tal än text eller rörliga bilder med tal. Båda TV-programmen som var 
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kandidater hade kunnat analyseras, men då jag saknar tillgång till en sökbar 

databas där man kan gå tillbaka en längre tid så gick de inte att inkludera. Samma 

problem fanns med radiokanalen NRK 1 och för att lösa detta problem så hade 

mer resurser, främst ekonomiska, än vad jag haft till förfogande. Inte heller togs 

någon hänsyn till sociala medier på grund av det låga förtroendet för nyheter som 

delas via sociala medier (NRK 2015, s.108-109). 

En effekt av att endast ha tidningar i urvalet blir att narrativets omgivande 

diskurs kommer vara mer lik, men också att tryckta tidningsartiklar och de som 

publiceras på nätet likställs trots att deras omgivande diskurs skiljer sig åt 

märkvärt. Detta ställer till problem för möjligheten att se genomslagskraft för en 

enskild artikel då dessa två sorters artiklar oftast riktar sig till olika målgrupper. 

Dock minskas denna effekten något då jag märkt att en artikel med exakt samma 

innehåll publiceras både i tryckt form och online, samt av att min valda metod att 

leta efter händelsekedjor i den norska debatten minimerar den vikt som narrativets 

omgivande diskurs har eftersom jag direkt kan se vilka delar som överlever till 

nästa del av kedjan. 

3.2 Principer för materialinsamling 

För att begränsa urvalet ytterligare så har jag fokuserat på ett politiskt beslut, 

nämligen Norges införande av gränskontroller. Detta eftersom det är en politisk 

fråga som genererat många artiklar i norsk press, så att urvalet blev begränsat till 

en fråga men fortfarande gav ett stort underlag av artiklar. Den ursprungliga 

sökningen som presenteras mer ingående nedan fick sammanlagt 5791 träffar där 

många innehöll hela narrativ efter kriterierna som presenterades ovan. 

Till hjälp för att samla in materialet och hitta intressanta händelser har jag 

använt mig av databasen Mediearkivet som tillhandahålls av Retriever, där 

artiklar från alla norska tidningar som är med i urvalet finns sedan flera år 

tillbaka. Sedan har följande sökning använts för att hitta intressanta debatter och 

nyhetsartiklar som rör händelser som sedan undersökts mer noga: 

 

Sverige AND (migrasjon OR flyktninger OR asylsøkere OR innvandring) 

  

Sökorden innebär att sökmotorn tar med alla artiklar i de utvalda tidningarna 

från 1 januari 2011 till 30 november 2016 som innehåller ordet “Sverige” 

tillsammans med ett eller flera av de andra orden som återfinns inom parentesen 

mellan “OR”. När jag har hittat en intressant händelse så gör jag ytterligare 

sökningar med nyckelord från den artikel som beskriver händelsen för att hitta fler 

tidningsartiklar samt söker på norska regeringens hemsida efter 

pressmeddelanden, propositioner med mera som blir resultatet av händelsen. På så 

sätt är inte sökningen efter material strikt strukturerad, utan anpassad efter behov 

med utgångspunkt i grundsökningen i Retrievers Mediearkivet för att hitta 

narrativ. 
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3.3 Analysens begränsningar 

Denna analys kommer begränsas till att bara analysera hur Sverige påverkar 

Norge. Således så kommer ingen övergripande bild att fås av hur det egentliga 

mjuk makt-förhållandet är mellan Sverige och Norge, utan istället kommer 

uppsatsen att kunna ge ett intryck av att Sverige är överlägset Norge vad gäller 

mjuk makt. En sådan slutsats är dock felaktig och försök till sådana slutsatser 

kommer inte göras i den här uppsatsen.  

Istället kommer fokus ligga på hur Sverige påverkar Norge genom 

idépåverkan, så man kan observera den mjuka makt-påverkan som sker i en 

riktning men hur Norge påverkar Sverige med mjuk makt lämnas därhän. Dock 

säger teorin om mjuk makt att alla länder och icke-statliga aktörer på den 

internationella arenan i själva verkan påverkar varandra med mjuk makt på ett sätt 

eller annat, men att all sådan påverkan kanske inte har någon större effekt (Nye, 

2004, s.11-18, 30-32). Därför bör läsaren ha i åtanke att analysen inte ger en 

heltäckande bild av mjuk makt-förhållandet mellan Sverige och Norge. 

Vidare så kommer analysen och urvalet att begränsas av mina tillgängliga 

resurser, vilket redogjorts för i avsnittet ”Övrig media som inte är med i urvalet”. 

Dessutom kommer resursbrist i fråga om tid att göra att jag endast kan undersöka 

ett politiskt beslut och Sveriges roll i det beslutet, vilket i och för sig inte innebär 

något metodproblem eftersom det strukturalistiska perspektivet som ligger till 

grund för narrativanalys inte är grundat i vetenskapsteoretiska antaganden som 

kräver generaliserbarhet. Dock skulle vidare forskning kunna pröva fler politiska 

beslut eller frågor för att nå ännu bredare förståelse för hur narrativ om Sverige 

påverkar norsk politik. 
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4 Analys: Norges beslut om 

gränsstängning 

I ett pressmeddelande den 24 november 2015 så meddelades att Norge ska införa 

stränga gränskontroller vid alla gränsövergångar så att Norges asyl- och 

invandringspolitik ska vara lika stram som den svenska (Regjeringen, 2015). Stor 

vikt i pressmeddelandet lades vid att förklara hur Sveriges tidigare förda politik, 

vilken var mer öppen, skadat Sverige och hur Norge ska undvika Sveriges öde 

genom att undslippa en asyltillströmning (Regjeringen, 2015). Nedan följer en 

narrativanalys av pressmeddelandet: 

 

Abstract: Norska regeringen meddelar att tillfällig gränskontroll införs i syfte 

att få bättre kontroll på asyltillströmningen till Norge. 

Orientering: Tid: 24 november 2015. Situation: Många flyktingar flyr genom 

Europa från kriget i Syrien till Nordeuropa. Deltagare: Regjeringen (norska 

regeringen), Asylsökare, Anders Anundsen, Norge, Sverige, Stortinget, Justis og 

beredskapsdepartementet. 

Komplicerande handling: Sverige ägnar inte ta emot lika många som man 

gjort eftersom det svenska systemet för att ta emot asylsökare håller på att bryta 

samman. Detta kan ske i Norge och därför måste Norge redan nu stänga gränsen 

och bedriva en sträng men rättvis asylpolitik så att Norge behåller kontrollen över 

tillströmningen av asylsökande 

Upplösning: Norge inför gränskontroller och börjar noga följa vad som sker i 

omvärlden för att snabbt anpassa sig om situationen skulle ändras. 

Coda: Norge har kontroll över asyltillströmningen och kommer fortsätta 

anpassa sig för att inte Norges asylmottagarsystem ska bryta samman som det 

svenska. 

 

I pressmeddelandets narrativ så är Sverige en viktig aktör, och är i texten ett 

exempel på vad som kan hända om Norge inte skulle införa gränskontroller. 

Därmed har Sverige på något sätt påverkat den förda norska politiken. Hur detta 

skett ska nu undersökas. Genom att se i vilka narrativ som Sverige ingått som 

aktör i den norska samhällsdebatten och hur Sverige då beskrivits så ska det 

generella narrativet om Sverige kartläggas. 
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4.1 Bilden av Sverige 

Innan narrativen söks längre bakåt i tiden så är det viktigt att se till ytterligare 

narrativ och information i nyhetsrapporteringen som uppstod när regjeringen 

släppte pressmeddelandet 24 november 2015. Under dagen efter 

pressmeddelandet släpptes så skrevs ett antal artiklar i tidningar som gav mer 

information om varför gränskontrollen genomfördes, hur den ska genomföras och 

vad målet med gränskontrollerna ska vara.  

Norges statsminister Erna Solberg uttalade sig och sade att Norge införde 

gränskontrollerna då Sverige stramat åt sina gränskontroller ytterligare och att hon 

då gav justitieminister Anders Anundsen att införa gränskontroller för Norge 

(Stavanger Aftenblad, 2015-11-24). Oppositionspartiet Arbeiderpartiet (AP) 

stödjer gränskontrollen och tycker den är färnuftig, och hänvisar likt regjeringen 

gjort i pressmeddelandet och till media till att flyktingströmmen annars kan styras 

om från Sverige till Norge. Förutom ökad kontroll så anser också AP att 

gränskontrollen har en signaleffekt (Adresseavisen, 2015-11-24). 

Enligt regjeringens pressmeddelande så kan Norge inte vänta på att Sveriges 

situation ska infinna sig i Norge, där en sträng gränskontroll behövs för att ha 

kontroll över antal asylsökande (Regjeringen, 2015). Genomgående i 

beskrivningen i pressmeddelandet liksom i artiklarna som skrevs i samband med 

pressmeddelandet så är det på grund av rädsla som regjeringen handlar. 

Regjeringen framställer Norge som möjligt att drabbas av asylsökande, vilket gör 

de asylsökande till ett hot i narrativet. Direkt så bekräftas bilden av Sverige som 

ett skräckexempel, men inte ännu på vilka grunder. För att fastställa dessa så 

behöver ursprunget till varför Sverige är ett skräckexempel spåras än längre bak i 

tiden. 

Nedan följer två exempel på narrativanalys på två olika artiklar. Det ena 

framställer Sverige som exempel på hur mottagarsystemet inte håller för antalet 

som vill komma in i landet. Det andra framställer Sverige som exempel där färre 

eller minimalt med asylsökande borde ha släppts in.  

Vid en genomgång av vilken roll som Sverige spelar i artiklar längre bak i 

tiden så används Sverige ofta som ett varnande exempel på hur det kan gå för 

Norge. Det är oftare som Sverige utgör ett dåligt exempel än ett föredöme för 

Norge, vilket ska visa sig senare i analysen.  Under exemplen på narrativanalys så 

följer ett nytt avsnitt med en längre tillbakagång i tiden där narrativanalys 

tillämpats på fler artiklar för att finna alternativa narrativ om Sverige som inte 

blev dominerande den 24 november 2015. Därefter analyseras beskrivningen om 

Sverige som ett varnande exempel för Norge, samt hur det narrativet kom att bli 

dominerande i norsk media. 
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4.1.1 Narrativanalys: ”Varsler systemkollaps i svenske kommuner” – 

Aftenposten 2015-11-24 

I detta narrativ så används Sverige som ett exempel som ett land där 

mottagarsystemet inte håller för trycket av antal asylsökare. 

Abstract: Kritiker hävdar att Sveriges asylmottagande kan leda till en 

systemkollaps. 

Orientering: Tid: 24 november 2015 Situation: Flera lokala politiker samt 

oppositionen i Sverige vill göra något åt det stora antalet asylsökare som kommer 

till landet Deltagare: Svenska kommuner, Sverige, kritiker, asylsökare, Stefan 

Löfvén, Anna Kinberg Batra, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Anders Ygeman. 

Komplicerande handling: Trots kritiken och avsaknad av ledarskap från Stefan 

Löfvén så håller sig socialdemokraterna på ett stabilt väljarstöd, vilket dels är tack 

vare ledarskap från Anders Ygeman dels från stödet av tidigare statsminister 

Göran Persson men främst för den överenskommelse om flyktingpolitiken som 

nåddes med de blå partierna. 

Upplösning: Sveriges gränskontroll har minskat antalet asylsökare och 

socialdemokraterna är kvar i regeringsställning. 

Coda: Kommunerna kämpar med att ta hand om de som tagits emot men det 

verkar inte strömma till fler flyktingar till Sverige, då den tidigare generösa 

politiken bytts ut. 

(Claussen, 2015a) 

4.1.2 Narrativanalys: ”Ikke se til Sverige!” – Verdens Gang, 2015-

11-07 

I detta narrativ används Sverige som exempel på vad som händer när ett land tar 

emot för många flyktingar. 

Abstract: Norska kommuner borde kunna vägra ta emot flyktingar. 

Orientering: Tid: 2015-11-07 Situation: Ingrid Johansen (AP) anser att norska 

kommuner borde fråntas rätten att neka att ta emot flyktingar av regjeringen. 

Deltagare: Sverige, Ingrid Johansen, regjeringen, flyktingar, Skandinavien, 

kommunerna, islamska stater. 

Komplicerande handling: I Sverige har man under lång tid sänt signaler om att 

man kan invandra fritt till landet vilket hela Skandinavien nu får lida av. Det stora 

mottagandet i Sverige har lett till att Sveriges ekonomi nästan kollapsat, så för att 

undvika en liknande situation så borde regjeringen respektera när kommunerna 

inte kan ta emot fler så att man återigen kan återfå kontrollen över den 

folkvandring som sker från kollapsade islamska stater. 

Upplösning: Kommunernas rätt till att neka asylmottag bör finnas kvar oavsett 

vad Ingrid Johansen (AP) i finanskomiteen  tycker. 

Coda: Än så länge är kommunernas rätt att neka asylsökande intakt, men den 

behöver fortsätta vara det. 

(Verdens Gang, 2015-11-07) 
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4.1.3 Alternativa beskrivningar av Sverige 

I båda ovanstående narrativ så används Sverige som skräckexempel, där misstaget 

är att Sverige släppt in för många asylsökare vilket enligt narrativen fått ödesdigra 

konsekvenser för Sverige. I det ena narrativet varnas för en systemkollaps, medan 

det i andra konstateras att Sveriges ekonomi nästan har kollapsat. Det är mer 

sällan i den norska debatten kring pressmeddelandet som Sverige används som 

exempel där det gått bra för ett land att ta emot asylsökare, invandrare eller 

flyktingar, utan de flesta är exempel på negativa konsekvenser liksom de ovan.  

Undantagen kommer att redogöras för i detta avsnitt. I en artikel (Storeng, 

2015) så kritiseras Sverige för att ha stängt sina gränser, då det strider mot idén 

om ett öppet Europa, samt för att det kan omdirigera flyktingar från Öresund till 

gränsövergången mellan Norge och Ryssland i Storeskog. I Stavanger Aftenblad 

(Andersen, 2015a) uttrycktes också en oro att flyktingar skulle välja att ta färgan 

från Hirtshals i Danmark till Risavika hamn, för att sedan ta sig till Oslo och söka 

asyl.  

Ett annat undantag är i en artikel som publicerades efter att Sverige infört 

gränskontroller mot Danmark, men innan Norge gjort vid sina gränser. Enligt den 

artikeln så påstår Norges statsminister Erna Solberg att det är en missuppfattning 

att gränskontroll skulle leda till färre flyktingar i Norge och att det skulle kosta 

mycket pengar för ingen nytta alls (Bjarne Johnsen, 2015). Därmed målas Sverige 

upp som ett dåligt exempel på förd flyktingpolitik, men tvärt på det sätt som 

skulle beskrivas av norges regering senare. 

I alla dessa undantag framställs fortfarande Sverige som ett negativt exempel. 

I artiklarna är orsakerna varierande, men den gemensamma nämnaren för alla tre 

artiklar är att flyktingar är ett hot. I det första exemplet så framställdes 

gränsstängning som förkastligt mot idén om ett enat och öppet Europa, och att 

Sverige kan komma att stänga gränsen även mot Norge om flyktingar börja gå 

vägen Ryssland-Norge-Sverige. Således framställs Sveriges gränsstängning som 

förkastlig och inte alls som ett alternativ för Norge. Dock är den beskrivningen 

mer av en sidohistoria i beskrivningen av Sverige, som ett svagt land som begått 

ett misstag med att släppa in så många asylsökare.  

Innan Sverige införde gränskontroller så förekom Sverige även som ett gott 

exempel i den norska debatten på vad en öppen asyl- och invandringspolitik 

innebär, vilket slutade abrupt sedan när Sverige stängde gränsen. Den äldsta 

beskrivningen från urvalet, från 2011 gäller hur Sverige väljer att behandla 

papperslösa flyktingar. I främst två exempel så framhävs Sverige som ett 

föredöme för hur flyktingpolitik bör bedrivas i Norge, i den ena artrikeln påstås att 

Norge ligger i efterkälken då Sverige gav 17000 papperslösa juridisk legitimitet 

2009 (Inge Meland, Svein 2011) medan den andra artikeln så buntas Sverige ihop 

med fler europeiska länder som gett fler papperslösa flyktingar asyl än Norge 

(Stavanger Aftenblad, 2011-02-09). Liknande jämförelser görs också i andra 

artiklar gällande just papperslösa under 2011. 

Under 2012 nämndes Sverige inte i lika ofta i norsk media i samband med 

asyl- eller invandringspolitik, men 2013 så dyker ny information upp gällande 

Sverige och invandring. En rapport från en tankesmedja får uppmärksamhet i 
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norsk press och tankesmedjan kommer med slutsatsen att Sverige har växande 

sociala problem i invandrarfattiga områden (Verdens Gang, 2013-02-03). FNs 

levnadsvillkorindex är högre i de svenska områdena med hög andel invandrare 

medan de med lägre andel invandrare har sämre levnadsvillkor (Verdens Gang, 

2013). I andra artiklar så lyfts Sverige fram som ett gott exempel på land som tar 

emot många flyktingar, i synnerhet syrier. En artikel har till och med rubriken 

Sverige tar imot 14 ganger så mange flyktninger som Norge (Fransson, 2013) där 

Norges regering får kritik för att inte ta emot fler som flyr inbördeskriget 

(Dagbladet, 2013). En annan artikel uppmanar Norge till att ta emot fler och 

jämför med Sverige, som enligt artikeln tagit emot många fler än Norge trots att 

Sverige inte är ett lika rikt land (Mirghafari, 2013). 

Sammanfattningsvis så användes Sverige 2011-2013 främst som ett exempel 

på hur Norge borde göra, snarare än som ett avskräckande exempel. Det är först 

2014 som det ändras och Sverige allt mer börjar beskrivas som drabbat av 

invandringens eller asylsökares negativa konsekvenser, även om sporadiska 

sådana förekom även innan 2014. Dock så används Sverige inte bara som 

avskräckande exempel från 2014 tills Norge införde stränga gränskontroller utan 

det finns även artiklar som beskriver Sveriges mer generösa asyl- eller 

invandingspolitik i mer positiva termer. 

Främst är det artiklar som uppmanar Norge till att ta emot fler där Sverige 

nämns som ett gott exempel, och påkallar det moraliska rätta i att ta emot fler 

flyktingar från krigsdrabbade områden (Wais, 2014; Ekeløve-Slydal, 2014; 

Kallelid, 2014; Weidswang, 2014). En artikel sticker ut då den argumenterar för 

att invandring är ekonomiskt lönsamt och att Norge därför bör föra en mer 

generös invandringspolitik som Sverige gör, vilket var ett svar på Norges 

statsministers uttalande om att flyktingar är dyra att ta emot eftersom de har ”stora 

funktionshämningar” (Claussen & Reidun, 2014). En annan artikel använde 

Sverige som gott exempel ur det perspektivet att uppehållstillstånd till de utan 

säker identitet innebär att papperslösa kan få rättigheter som en vanlig svensk 

såsom jobb och bankkonto, medan man i Norge hamnar mellan stolarna och 

endast får bo i landet men inte mycket mer (Borgen, 2014). 

Under 2015 fortsatte Sverige användas som ett gott moraliskt exempel 

(Adresseavisen, 2015-02-07; Sayegh, 2015; Stavanger Aftenblad, 2015-04-13; 

Gerhardsen, 2015; Verdens Gang, 2015-08-30; Dagbladet, 2015-05-02; 

Adresseavisen, 2015-09-01; Gudbrandsen, 2015a; Bergens Tidende, 2015-10-24). 

Ofta används Sverige i jämförelse med Norge där Norge ligger efter och därför 

måste komma upp i samma nivå som Sverige (Sayegh, 2015; Stavanger 

Aftenblad, 2015-04-13; Verdens Gang, 2015-08-30; Dagbladet, 2015-05-02; 

Adresseavisen, 2015-09-01; Chumber & El-Yousef, 2015). Men invandring 

beskrivs också gynna ett samhälle och att ett land trots en ökad säkerhetsrisk som 

invandring kan medföra främst kommer att gynnas av att bli multikulturellt (Lund, 

2015). Dessutom beskrivs ett svenskt integrationsprojekt som en succé som ska 

kopieras i Norge (Vik, 2015) och ibland beskrivs Sveriges mottagande av norska 

flyktingar under andra världskriget som ett föredöme för Norge i nutid 

(Adresseavisen, 2015-05-07; Bergens Tidende, 2015-05-08; Aftenposten, 2015-

10-05). 
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Att använda Sverige som ett gott exempel på hur Norge bör förhålla sig till 

flyktingar, invandrare eller asylsökare har varit den starkaste alternativa bilden av 

Sverige i norsk media 2011-2013, och var till och med den dominerande bilden 

fram till början av 2014. Oftast så har Sverige använts i en jämförelse med Norge 

där Sverige gjort det moraliskt rätta, men ibland har fokus legat på att Sverige fört 

en bra invandrings- eller asylpolitik utifrån ett ekonomiskt eller juridiskt 

perspektiv. Att använda Sverige som ett exempel på att göra det moraliskt rätta 

har varit den äldsta jämförelsen men också den som användes sist innan Sverige 

införde hårdare gränskontroll. Övriga bilder av Sverige i norsk media som handlar 

om invandrings- eller asylpolitik behöver inte analyseras vidare, då de dyker upp 

så sällan och sporadiskt att de knappt har någon effekt. 

4.1.4 Den dominerande beskrivningen av Sverige 

Trots dessa undantag så beskrivs Sveriges asylpolitik oftast som ett misstag innan 

Sverige införde gränskontroll. Efter Sveriges beslut så var det uteslutande som ett 

skräckexempel Sverige beskrevs, medan den positiva beskrivningen som fanns 

innan beslutet förekom i enstaka fall och sällan var beskrivningen särskilt 

utmålande. Sveriges beslut om att införa gränskontroller verkar med andra ord ha 

lett till att beskrivningen av Sverige som ett varnande exempel för Norge gällande 

flyktingpolitik spikades. Den sista positiva texten om Sveriges 

flyktingmottagande skrevs 24 oktober 2015 och var en artikel där Sverige 

framställdes som ett mer empatiskt land i jämförelse med Finland (Bergens 

Tidende, 2015-10-24).  

Detta är nära då gränskontrollerna infördes 12 november 2015 (Eidem, 2015) 

men ännu närmre skolattacken i Trollhättan, vilken troligtvis bidrog till att 

debatten om asylsökande var mindre aktiv under en tid när istället ensamma 

terrorister debatterades i flera artiklar (Verdens Gang, 2015-10-23; Berg & 

Orfjell, 2015; Legarth Schmidt, 2015; Fosso, Buanes & Torheim, 2015; Priftis, 

2015; Verdens Gang, 2015-10-24; Dagbladet, 2015-10-25; Berntzen, 2015). 

Skolattacken i Trollhättan inträffade 22 oktober 2015 (Arvidsson, 2015) och den 

sista artikeln som beskriver Sverige i positiva ordalag och föredömesland skrevs 

två dagar efter, den 24:e oktober (Bergens Tidende, 2015-10-24).  

Förutom i samband med risk för ensamma terrorister så kopplas Sveriges 

generösa asyl- eller invandringspolitik ihop med risker för högerextremt våld, 

andra gånger för att terrorister ska ta sig in i landet. Rädslan för högerextremt våld 

till följd av flyktingmottagande kopplas ihop med bränder i flyktingboenden i 

Sverige (Gabrielsen, 2015; Verdens Gang, 2015-11-24; Ravndal & Enstad, 2015; 

Dagbladet, 2015-11-03; Hagen 2015) och senare Norge (Hagen, Berg, Røset & 

Solberg, 2015; Støbakk, 2015a; Støbakk, 2015b; Lægreid, Renå & Rykkja, 2015). 

Detta bekräftade de tidigare narrativen från november 2015 som spekulerade om 

bränder i asylboenden kan börja förekomma i Norge och att högerextrema rörelser 

kan växa fram i Norge (Andersen, 2015b; Adresseavisen, 2015-11-08). Dessutom 

beskrivs rädslan för att ha ett flyktingmottagande i sitt grannområde som ett stort 
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problem, då de som bor i närheten av flyktingmottagandet känner sig otrygga 

(Støbakk, 2015a; Akhtar, 2015).  

Rädslan för högerextremt våld som följd av en generös invandrings- eller 

flyktingpolitik började gro ännu tidigare under 2015. Så tidigt som i januari i en 

artikel som handlar om fransk politik så kopplas invandring ihop med 

högerextremism (Mogen, 2015a). I en senare artikel så benämns 

flyktingströmmen som en folkvandring som leder till att högerradikala rörelser 

växer sig starka (Adresseavisen 2015-08-24). En annan artikel dagen efter påstår 

att Sverige tagit emot många asylsökare och migranter och att det är därför 

Sverige har så mycket problem med högerextremt våld (Wedén & Eisenträger, 

2015a). Dessa orsaksbeskrivningar begagnades sedan i senare narrativ i september 

(Wedén & Eisenträger, 2015b) och oktober (Adresseavisen, 2015-10-21; Molnes 

& Matre, 2015). Det är dessa som sedan återproducerades i november i olika form 

då antalet bränder på asylanläggningar ökade i både Sverige och Norge. 

Den andra säkerhetsrisken som Sverige tillskrivs som en följd av invandrings- 

eller asylpolitik är att terrorister eller andra hot från utlandet kommer till Sverige. 

En av terroristerna vid attentatet i Paris hade kommit förklädd som flykting enligt 

norsk säkerhetspolis (Johnsen, 2015), och därtill efterlyste Sverige en misstänkt 

för att planera terrorangrepp som senare greps på ett asylmottagande i 

Västerbotten (Olsen, 2015). Narrativ om utländska hot som kommer till Sverige 

som flyktingar fanns redan 2013, då som iranska och syriska spioner 

(Adresseavisen 2013-04-15) medan terrorister främst har förekommit som hot 

som kommit med flyktingar sedan januari 2015 (Mogen, 2015b). Efter 

dubbelmordet på IKEA i augusti 2015 (Nije & Thjømøe, 2015) så beskrevs 

mordet som att det kan ha varit motiverat av att gärningsmannen skulle bli utvisad 

från Sverige (Aftenposten, 2015-08-12). Senare tillades att gärningsmannen sade 

sig vilja angripa någon som såg svensk ut (Verdens Gang, 2015-11-01). 

Rädsla för minskad säkerhet i Sverige av någon orsak på grund av den öppna 

invandrings- eller asylpolitiken är den mest frekventa och ofta mest utvecklade 

beskrivningen av Sverige i norsk media, vare sig det är på grund av mer aktiva 

högerextremister i landet eller tillkomster av utländska hot. Den näst vanligaste 

beskrivningen är att en öppen invandrings- eller asylpolitik leder till kostnader 

och segregation. Redan 2011, vilket är så långt som urvalet räcker, så fanns en 

artikel som beskrev den dåvarande norska invandringspolitiken som oansvarlig, 

och pekade på att Norge kan komma att drabbas av de sociala problem, 

kriminalitet och utanförskap som Sverige redan drabbats av (Adresseavisen, 2011-

08-15). 

Liknande beskrivningar har sedan upprepats i andra narrativ 2012 (Verdens 

Gang, 2012-02-08), 2013 (Verdens Gang, 2013-05-26), 2014 (Verdens Gang, 

2014-02-23; Verdens Gang, 2014-09-17; Nedrebø, 2014) och 2015 (Hultgreen, 

2015; Borthen, 2015; Stavanger Aftenblad, 2015-05-26;) för att till slut växa i 

styrka strax innan Norge stängde sina gränser 24 november 2015 (Gudbrandsen, 

2015b). Sedan tillkom beskrivningar om kostnader om invandring främst 2014 

(Skarvøy, 2014; Ørjasæter, 2014), för att sedan trappas upp under 2015 

(Aftenposten, 2015-02-28; Sigurjonsdottir & Brønmo, 2015). Den vanligaste 

beskrivningen är att skatter måste höjas eller välfärden måste skäras ner för att 
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Sverige ska ha råd att ta emot så många som man i dåläget gör (Claussen, 2014; 

dagens Næringsliv, 2014; Johansen mfl., 2014).  

En förvärring av bostadsbrist är ytterligare en vanlig orsak som beskrivs 

drabbas Sverige till följd av invandrare eller asylsökare (Tjersland, 2015). Ofta 

kopplas den samman med att enstaka kommuner har svårt att husera asylsökande 

(Adresseavisen, 2015-05-23; Olsson, 2015; Klippen, 2015). Dessa narrativ 

uppstod under våren 2015 och levde sedan kvar till hösten 2015, då fokus istället 

flyttades från bostadsmarknaden till flyktingars mer tillfälliga tältboenden. Att tält 

restes ansågs vara en ovanlig lösning på en extraordinär situation, men också att 

det var ett ovärdigt sätt för flyktingarna att bo på (Verdens Gang, 2015-10-10 ; 

Hornburg, 2015). 

Under november 2015 så beskrevs Sverige i norsk media som ett land i kris. 

Det rapporterades att Sverige övervägde att införa ett undantagstillstånd i landet 

så att myndigheterna skulle få befogenheter att använda mer medel för att lösa 

situationen (Finsveen, 2015). Dessutom rapporterades att vissa asylsökare vände 

sig bort från Sverige (Claussen, 2015a). Sedan påstods att Sverige var nära att 

drabbas av en systemkollaps (Claussen, 2015b), att Sverige tvingades ta av 

biståndspengar för att ha råd med att ta emot flyktingar (Gjerstad, 2015; 

Adresseavisen 2015-11-04), att flyktingarna var otacksamma för den hjälp de fick 

och ville ha mer (Wedel, 2015; Nipen, 2015) samt att Sverige inte längre kan 

garantera ens husrum till nyanlända flyktingar (Adresseavisen 2015-11-05). Detta 

tillsammans med de äldre beskrivningarna om nedskärningar i välfärden, 

skattehöjningar och osäkerhet som följd av flyktingmottagande och invandring får 

Sveriges invandrings- och asylpolitik att framstå som ett mycket avskräckande 

exempel för Norge. 
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5 Diskussion 

Även om det fanns för få narrativ som endast handlade om Sverige för att göra en 

fruktbar renodlad narrativanalys så som det var tänkt så nämndes Sverige ofta som 

en viktig aktör i norsk media i invandrings- eller asylpolitiken. Genom att se hur 

Sverige beskrevs i narrativ om norsk invandrings- eller asylpolitik 2011 till 24 

november 2015 så blev fokus för analysen snarare på debatten i helhet och 

Sverige i synnerhet. På kategoriskt-formbaserat (Robertson, 2012, s.237) vis så 

formades narrativet av Sverige genom de enskilda beskrivningar som fannts i 

tidningsartiklarna. 

Sverige har genom åren beskrivits olika i norsk media och olika narrativ har 

varit vinnande, eller dominerande, beroende på vilken tid som undersökts. Men 

under 2015, i synnerhet under hösten, så fanns egentligen bara en tydlig bild av 

Sverige. Sverige hade gjort ett misstag som låtit invandrare och flyktingar komma 

in i landet i så stora mängder under så lång tid, vilket lett till en stor samhällskris i 

Sverige vilket Norge borde varnas av så att Norge inte gör samma misstag med 

sin asyl- och invandringspolitik.  

Att norska regeringen går ut med ett pressmeddelande där Sverige framställs 

som ett varnande exempel på vad som kan komma att hända gör att hela norska 

statens legitimitet backar upp beskrivningen om Sverige som ett dåligt exempel på 

asyl- och invandringspolitik. Detta efter att den bilden av Sverige redan var 

dominant stärker narrativets ställning oerhört. Det är en intressant kontrast mot 

den dominerande beskrivningen 2011-2013, då Sverige främst framställdes som 

ett land som handlade moraliskt rätt då invandrare och asylsökare fick komma in i 

landet och få uppehälle samt rättigheter. Då var Sverige ett föredömesland istället, 

och beskrevs till och med som lönsam för landet. Ofta under övergångsperioden 

2014 när det inte var lika lätt att urskilja vilket narrativ som var dominant så 

fortsatte Sverige att beskrivas på samma sätt. 

För att använda sig av Goldstein & Keohanes klassificering (1993, s.9) så 

hamnar den idépåverkan som Sverige utövat över Norge som principled beliefs, 

det vill säga som idéer som styr individers normativa uppfattning om vad som är 

rätt och fel. Norges regering förstärker också det dominerande narrativet med en 

causal belief, då de som auktoritet i landet påstår att Sverige är ett dåligt exempel 

(Goldstein & Keohane, 1993, s.10).  

Vilken påverkan som idén om Sverige som ett varnande exempel på vad som 

händer när ett land drabbas av för många invandrare och asylsökande är främst 

som Road Maps, då idéerna avgör vilka kausala förhållanden som individen ser 

(Goldstein & Keohane, 1993, s.12, 13-17). Dessutom är det möjligt att idéerna 

agerar som Focal Points and Glue, (Goldstein & Keohane, 1993, s.12, 17-20) 

men då min analys inte tagit hänsyn till narrativens sanningshalt så går det inte att 

dra några slutsatser kring huruvida det så ligger till. Eventuella Institutionalized 
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Ideas är för svårare att fånga upp av denna undersökning, men eventuellt kan 

sådana föreligga och upptäckas i vidare forskning om undersökningen anpassas 

mer till att syfta till att synliggöra Institutionalized Ideas. 

Det är också svårt att dra en slutsats huruvida Sverige utövat mjuk makt på 

Norge eller ej genom att införa en strängare asyl- och invandringspolitik och 

gränskontroller. Detta eftersom narrativen inte förtäljer om Sverige hade för 

avsikt att påverka Norges politik. Dock kan konstanteras att idépåverkan har skett 

på Norge från Sveriges agerande.  

Goldmanns (1994, s.90-116) teori om mediapåverkan och staters förda politik 

kan inte heller den anses bekräftad eller förkastad utifrån den här studien, men 

hans övriga teori i boken The Logic of Internationalism har ändå gett en grund för 

den här undersökningen, liksom Jernecks (1983) doktorsavhandling gjort.  

Ett annat konstanterande är att Sveriges bild utomlands som en moralisk 

stormakt fått sig en törn, åtminstone i Norge då Sverige tvärvände i sin generösa 

asyl- och invandringspolitik och istället införde gränskontroller och hårda regler. 

Dessutom så frångick Sverige sitt gamla ställningstagande som de svagas 

förkämpe på den internationella arenan. Båda beskrivningarna fanns med in i 

2014 när det moraliska rätta började ställas mot rädsla i norks media. Sverige har 

med andra ord blivit av med en mjuk makt-resurs gentemot Norge. 

Bebawi (2017, s.172) fastställde att media inte bara återger allmänhetens 

uppfattningar utan också formar dem, en slutsats som skulle testas i den här 

uppsatsen. Den slutsatsen kan nu anses vara bekräftad. 

Vad som vore nästa steg för att bygga på denna undersökning vore främst att 

undersöka huruvida idéerna som synliggjorts i den här undersökningen även kan 

anses fungera som Focal Points and Glue i den norska samhällsdebatten. Vidare 

vore en mer omfattande undersökning göras som omfattar mer än bara asyl- och 

invandringspolitik och som också går ännu längre bak i tiden. Dessutom kan 

kopplingen mellan mjuk makt och narrativen kring Sveriges asyl- och 

invandringspolitik i norsk media undersökas närmare, då denna uppsatsens analys 

inte kunde fastställa någon slutsats huruvida mjuk makt utövats eller inte. 

5.1 Sammanfattning 

Slutligen så påverkades Norges beslut om gränskontroller av narrativ om Sverige i 

norsk media. Sammanfattningsvis så kunde Norges regering fatta beslutet om 

gränskontroller mycket tack vare att det redan fanns en dominerande beskrivning 

om Sverige som avskräckte Norge från att vara ett öppet land för invandrare, i 

synnerhet flyktingar. Enligt narrativet så hade Sverige drabbats av invandrare och 

flyktingar under en längre tid vilket till slut lett till att landet drabbats av en kris, 

ett öde som Norge inte ville drabbas av. Detta säkrade att Norges regering hade 

allmänt stöd för införandet av gränskontrollerna, och narrativets tankepåverkan 

förstärke Norges regering genom att själva beskriva Sverige som ett 

skräckexempel på vad som skulle kunna hända om gränskontrollerna inte skulle 

ha införts.  

Dessutom så undersöktes orsakerna till varför den dominerande beskrivningen 

om Sverige beskrev Sverige i så negativa termer. Vad som då upptäcktes var att 
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Sverige tillskrivits dessa negativa egenskaper under längre tid. 2011 så var 

narrativet kring Sverige snarare att Sveriges generösa asyl- och invandringspolitik 

var ett föredöme för Sverige som då förde en mycket mer restriktiv politik. Men 

allt eftersom så tillskrevs Sverige alltfler negativa egenskaper i den norska 

samhällsdebatten kring invandring och flyktingar, vilket förändrade narrativet om 

Sverige från ett land som gör det moraliskt rätta till ett land som förfallit på grund 

av sin naiva inställning. 

Till slut var det bara negativa beskrivningar kvar om Sverige i norsk media. 

När Sverige övergav sin tidigare generösa asyl- och invandringspolitik till en med 

hårda regler, så innebar det att Norges regering i sin tur kunde införa 

gränskontroller med hänvisning till Sverige som skräckexempel.  
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