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Mediestudier
Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift:
att på medborgarnas uppdrag granska makten och
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen
forskning eller sprida kunskap om andras forskning
samt genom att vara mötesplats för diskussioner om
mediers roll i samhället.
Institutet stöds av en bred krets av samhällsintressen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dessutom genom bidrag från bland andra Familjen Erling
Perssons stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
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Kampen om Sverigebilden
Lars Truedson*

Bilden av Sverige har blivit ett slagträ i politiska gräl som
handlar om något helt annat än vårt land. Den kampen
utspelar sig dagligen och stundligen i traditionella me
dier och sociala medier, både här hemma och ute i värl
den. Men hur väl stämmer bilden medier ger av Sverige?
I denna skrift presenteras studier där mediebild och
”verklighet” jämförs över tid när det gäller dödligt våld
och ensamkommande och en studie av hur tystnadsspira
len utvecklades när migrationspolitiken tvärvände. Dess
utom fördjupar två essäer vår kunskap om striden om
Sverigebilden i såväl svenska som internationella medier.
• Tidningar skriver mer om dödligt våld, även i relation
till antalet dödade.
• Efter tvärvändningen i migrationspolitiken hösten
2015 förändrades mediebilden av ensamkommande
– nya, mörkare berättelser tillkom.
• Fler vågade tala öppet om sin åsikt om flykting
politiken efter tvärvändningen 2015 – det visar en
studie som prövat teorin om den så kallade tystnads
spiralen. Men väldigt många blev också tystare –
hur man förändrade sin hållning beror till stor del
på vad man tycker om migrationspolitiken.
* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Mediestudier.
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”Jag vill bara passa på att fråga vad som händer i Sverige
– är det sant att inbördeskrig hotar och muslimsvinen
ockuperat mer än 60 kvarter där de infört s haria?”
Vi är många som har fått ta del av underliga bilder av
Sverige de senaste åren. Den om ett inbördeskrig som
en kompis fick från en italiensk släkting var kanske den
konstigaste hittills.
Men inte så konstig att det inte finns liknande
exempel på artiklar som fått stor spridning i sociala
medier – exempelvis var en artikel på den oseriösa
sajten cvikas.com med rubriken Civil War Erupts In
Sweden as Irate Swedes Burn Nine Muslim Refugee
Centers to the Ground en av de artiklar om Sverige
som skapade mest reaktioner på Facebook och Twitter
under första halvåret 2018, som framgår i kapitlet av
Henrik Selin och Jacob Stenberg.
Bilden av Sverige förändras både när ”fakta på marken” ändras och av helt andra faktorer. I denna bok
analyseras mediebilden av några skeenden och jämförs
med andra sätt att beskriva verkligheten. Tillsammans
skapar dessa och en lång rad andra punkter bilden av
Sverige. Genom några nedslag försöker vi komma åt
hur bild och verklighet (i den mån den kan definieras)
förhåller sig till varandra.
Sverige har sedan åtminstone 1930-talet varit ett tillhygge i politisk debatt. Då kom boken Sweden – the
Middle Way och prisade vårt lands försök att finna
en linje mellan socialism och kapitalism. I de flesta
fall har svenskarna uppfattat den Sverigebild som
tecknats i dessa debatter utomlands som positiv och
rimligt rättvisande – men de senaste åren har något
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hänt. Det har börjat dyka upp mycket svartare bilder –
och dessutom ofta stödda på fakta som inte stämmer.
Men även i den inhemska politiska debatten står
kampen om bilden av vårt land hård. Om strålkastar
ljuset i ökad utsträckning riktas mot brottslighet och
otrygghet, gynnas sannolikt de politiska krafter som
vill ha hårdare straff och fler poliser. Om invandring
i högre grad skildras som problem gynnas de partier
som vill skärpa politiken. I båda dessa exempel har
befolkningens bild av läget förskjutits så pass m
 ycket
att alla de stora partierna för att möta efterfrågan
hamnade på i stort sett samma linjer i frågor om brott
och i nvandring i nför valet 2018.
Har verkligheten förskjutits i samma mån som
(medie)bilden? Den frågan är mycket svår att besvara,
men vi har alltså i denna skrift med två studier som
jämför mediebild och faktisk utveckling av två fenomen sida vid sida över tid och ser om de förändras i
takt eller otakt.
I en studie av hur dödligt våld (främst mord och
dråp) skildras i medier har medieforskarna Johan
Hammarlund och Jonas Andersson Schwarz kommit
fram till att det inte finns någon självklar överensstämmelse mellan antalet brott och antalet artiklar. Men
det finns en svagt ökande trend i antal artiklar per fall
av dödligt våld. Kurvan över antalet artiklar överensstämmer däremot relativt väl med en kurva över oron
i samhället, mätt genom BRÅ:s nationella trygghetsundersökning. Om det är ett uttryck för att journalistiken speglar samhället eller påverkar nivån av oro
kan forskarna inte avgöra. Det finns fler artiklar om
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 ödsskjutningar än om dödande med kniv, trots att
d
förhållandet är det omvända vad gäller antalet fall av
dödligt våld med respektive vapen.
Forskarna kan också konstatera att mord på kvinnor
och barn i relation till statistiken får dubbelt så stor uppmärksamhet som mord på män – som dock är betydligt
vanligare. Över tid ökar också antalet fall av publicering
av bild på både offer och gärningsmän, visar studien.
Journalisten och statsvetaren Paul Frigyes har gjort
en omfattande studie av mediebilden av ensamkommande före och efter flyktingkrisen 2015. Han följer
utvecklingen vad gäller antalet flyktingar som anländer och de politiska besluten i frågan och jämför den
med hur ensamkommande skildrades i nyhetsjournalistiken. Begreppet ensamkommande är användbart,
eftersom det i stort sett endast används just för unga
flyktingar. Han har kategoriserat nästan 1 000 artiklar
från 24 månader i fem medier och analyserat dem med
så kallad framing-teori.
Han ser en kraftig förändring av mediebilden av
ensamkommande efter tvärvändningen av migrations
politiken senhösten 2015. Under de första 14 måna
derna av mätperioden fanns bara sju artiklar som
framställde ensamkommande, enskilda individer e ller
som grupp, i rollen som förövare eller bedragare. U
 nder
de tio månaderna från oktober 2015 fanns 97 s ådana
artiklar. Mätt på ett annat sätt fanns totalt bara 19
artiklar på temat kriminalitet under första halvan av
mätperioden och 169 stycken under andra halvan.
Paul Frigyes konstaterar allmänt att bilden av ensamkommande blev mer mångfacetterad, med både
mörka och ljusa dagrar, efter tvärvändningen av poli10 | Lars Truedson

tiken. Medvetet hårdraget skriver han att i början var
rapporteringen antingen snäll eller neutral, mot slutet
var den snäll, neutral eller kritisk.
Han visar på ytterligare ett sätt hur bilden skiftat,
genom att mäta vilka ord som ackompanjerade o
 rdet
ensamkommande. I början av mätperioden var det
oftast barn eller flyktingbarn, under krisen ökade
ungdomar eller flyktingungdomar och det var uttrycket ensamkommande ungdomar som bet sig fast
i rapporteringen.
Tvärvändningen av politik och mediebild av migra
tionen är något som professor Bengt Johansson utnyttjat för att pröva en av medieforskningens klassiska
teorier: tystnadsspiralen. Den teorin säger förenklat
att vi människor är försiktiga med att i samtal hävda
en åsikt vi uppfattar som avvikande. Vad som är avvikande bedömer vi då inte minst från mediebilden av
sådana fenomen. Det är inte riktigt samma sak som
begreppet åsiktskorridor, men betydelserna tangerar
varandra.
Bengt Johansson har tre gånger frågat samma personer i en så kallad panelundersökning utförd i Medborgarpanelen vid Göteborgs universitet om de kan
tala uppriktigt om flyktingsituationen med familj
och vänner, med kolleger/skolkamrater och med t ex
en främling på en buss. Första gången ställdes frågan
strax före tvärvändningen 2015, andra gången våren
2016 och sista gången på försommaren 2018. Det här
ger möjlighet att mäta hur fria samma personer känner
sig att hävda sin åsikt när politik och mediebild skiftar.
När man studerar hur svenskarnas vilja att hävda
sin åsikt förändrades efter tvärvändningen i migraKampen om Sverigebilden | 11

tionspolitiken, kan vi se att en del blev mer frimodiga,
men fler verkar ha tystnat. En tydlig tendens är att de
som stödjer en mer begränsad flyktingmottagning blev
mer öppna. Däremot upplevde de som står för en mer
generös att de tystnat något. Men åsikten i flyktingfrågan förklarar inte hela förändringen, visar en bearbetning av svaren. Kanske är det helt enkelt så, funderar
Bengt Johansson, att det hårdare samtalsklimatet efter 2015 passar vissa bättre än andra, oavsett vad man
tycker i flyktingfrågan?
När journalisten Paul Rapacioli, en av grundarna till
medieföretaget The Local, fick mejl från en person
i England som undrade om det var sant att julbelysning förbjudits i Sverige av hänsyn till muslimska
invandrare började han fundera. Det var från en man
som normalt hade koll. Men ändå frågade han på allvar om en så absurd sak. Paul Rapacioli började förstå
att bilden av Sverige i utlandet behövde granskas. Det
ledde till att han 2017 skrev boken Good Sweden Bad
Sweden om den förändrade bilden av vårt land.
En huvudpoäng i hans bok – liksom i det kapitel
om samma ämne han skrivit för denna skrift – är att
Sverigebilden de senaste åren blivit ett slagträ i a ndra
länders interna debatter. Men också att det länge varit det, bara med andra förtecken. Då har Sverige
framhållits som ett progressivt mönsterland, med en
tusiastiskt instämmande här hemifrån. Nu har en
konkurrerande berättelse kommit fram som ibland
berättas sakligt och intressant, men lika ofta med överdrifter och pinsamma förenklingar.
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Ett slående exempel i Paul Rapaciolis text handlar
om hur BBC:s välrenommerade program Newsnight
(närmast ett brittiskt Agenda) låter populistpolitikern Nigel Farage bli ett sanningsvittne om läget i
Malmö, och får motsäga justitieminister Morgan
Johansson om graden av sexbrott i staden. När berättelsen om det goda Sverige brutits, faller inte bara
populistiska eller högerextrema sajter som Breitbart,
inte bara 
tabloidsajter som MailOnline utan även
kvalitetsmedier som BBC in i temat. Men, konstaterar
Rapacioli, i slutet av augusti sände Newsnight åter en
reporter till Sverige som – uppenbarligen efter att ha
läst Good Sweden Bad Sweden – gjorde ett sökande,
spännande reportage om mediebilden av Sverige, med
dess ljusa och mörka toner.
I kapitlet av Henrik Selin och Jacob Stenberg, båda
vid Svenska institutet, berättas historien om Sverigebilden genom hela 1900-talet och i detalj hur denna
plötsligt under de senaste åren fick ett mörkt stråk,
centrerat kring brottslighet, invandring, ungdomsuppror. Och det visas tydligt hur detta kulminerade när
USA:s president Donald Trump plötsligt och i förstone
obegripligt utropade ”Last Night in Sweden!”, med
enorm spridning i sociala medier.
Men, visar opinionsundersökningar Svenska institu
tet genomfört, denna förändrade m
 edierapportering
har inte i grunden förändrat hur befolkningen ser på
Sverige ute i världen.
Frågan är hur det ser ut här hemma. Hur stor del av
det uppenbarligen förändrade stämningsläget i Sverige
beror på att mediebilden förskjutits och hur mycket på
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att verkligheten ändrats? Det är svårt att avgöra – så
många saker att mäta och försöka trassla ut från varandra. Men att det rör sig om två olika processer som
påverkas av långt fler krafter än fakta och sakskäl står
klart efter att ha tagit del av de studier som refereras i
denna skrift.
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Bilder av mord – presstexter
om dödligt våld i Sverige
2001–2017
Johan Hammarlund
och Jonas Andersson Schwarz*

I vilken mån Sverige är ett säkert och tryggt land eller
ett land som plågas av (ökande) våld och osäkerhet
debatteras flitigt i och utanför medierna. Det här är
diskussioner som förs både i Sverige och utomlands,
och i båda fallen tycks bilden av brottsligheten k
 unna
användas dels som ett verktyg för opinionsbildning
och dels för att jaga klick eller läsare/tittare. Frågor
om trygghet och brottslighet är inte minst ett tema
som ofta kopplas till migration, något som valrörelsen
2018 gav flera tydliga exempel på. Om våldsbrottslighet på 1980-talet sågs som en fråga om sociala problem
samt alkohol- och drogmissbruk förefaller frågorna ha
förflyttats till att handla om organiserad brottslighet,
gängvåld och problemförorter. Frågor om trygghet och
brottslighet används därför för att driva opinion om
segregation, integration och migration. Ett av de mer
* Johan Hammarlund är fristående forskare aktiv inom medieforskning
och omvärldsanalys. Jonas Andersson Schwarz är universitetslektor i
medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.
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välbekanta exemplen är den amerikanska presidenten
Donalds Trumps uttalanden om vad som hände ”last
night in Sweden” (Chan 2017) där Sverige och ett antal
länder på oklara grunder fick symbolisera den o
 säkra
tillvaro som i hans retorik kopplades samman med
påstått okontrollerad migration. Uttalandet möttes
med förvåning från många håll och det lanserades även
motkampanjer för att ge vad som avsändarna uppfattade som en mer rättvisande bild av Sverige.
Ser man på den faktiska brottsstatistiken har en
viss förändring skett de senaste åren, vad beträffar de
grova våldsbrottens karaktär och omfattning. Det är
långt ifrån en så enorm förändring som många vill låta
påskina och skulle kunna beskrivas om en återgång till
tidigare nivåer av (dödligt) våld. Diskussioner har förts
de senaste åren bland såväl ”vanliga medborgare”,
grävande journalister, medieforskare och professionella tyckare av olika slag om huruvida medierna ger
en rättvis bild av de komplicerade skeenden som l igger
bakom påståendena om en urartad gängbrottslighet
– eller om massmedierna för den d
 elen ens mäktar
med att ge en rättvisande bild av hur b
 rottsligheten
utvecklas. Inom svensk medieforskning är detta forskningsområde dock i hög utsträckning outforskad
terräng. I denna studie ämnar vi inte försöka att slutgiltigt besvara dessa frågor men dock sätta dem i en
kontext av empiriska fakta: Hur mycket och på vilka
sätt skriver de fyra svenska ledande dagstidningarna
om dödligt våld i Sverige och hur förhåller sig detta till
faktiska nivåer av dödligt våld och till uppmätta nivåer
av upplevd oro i samhället?
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Några av våra slutsatser är att det inte finns något enkelt samband mellan antalet fall av dödligt våld och
antalet artiklar som skrivs om dödligt våld i de studerade källorna. Dock synes spektakulära våldsbrott få
stort genomslag i rapporteringen och i hög utsträckning vara drivande i hur nivåerna fluktuerar. Det finns
också tecken på en samvariation av den upplevda oron
i samhället och frekvensen i pressens rapportering,
men här krävs mer data för att kunna gå vidare med
en robust analys av denna frågeställning. Vi kan vidare
konstatera att vissa typer av brott och brottsoffer är
klart överrepresenterade i mediernas bild av det dödliga våldet i Sverige, jämfört med den faktiska statistiken på området – detta gäller inte minst brott riktade
mot barn och kvinnor.
Journalistiken som vi analyserat gör förhållandevis
små ansatser att förklara de skeenden den beskriver,
utan bedrivs huvudsakligen i en ganska neutralt rapporterande form. Rapportering om dödligt våld är därmed
också något som främst förekommer på nyhetsplats
och i mindre utsträckning i form av ledare, krönikor
eller kulturartiklar. Dock förekommer ett antal symbol
laddade brott som exempelvis Malexanderdådet och
Palmemordet vilka kan användas både som tidsmarkör
och för att illustrera frågor om samhällets utveckling i
såväl nyhetssammanhang som kultursammanhang.
Undersökningen är baserad på en kvantitativ innehållsanalys av närmare 900 artiklar i Aftonbladet,
Expressen, Dagens Nyheter, och Svenska Dagbladet
under perioden 2001 till 2017. Materialet har inhämtats via förhållandevis breda sökningar i pressdata-
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basen Mediearkivet (Retriever Research) som därefter
har gallrats manuellt och sedan kodats av två kodare
(en forskningsassistent som stod för större delen av
kodningsarbetet samt projektledaren H
 ammarlund).
Interkodarreliabilitet har testats på ca 50 artiklar,

vilket visade på en god överensstämmelse mellan
kodarna.1 Materialet hämtades in från slumpvis ut
valda dagar åren 2001, 2005, 2009, 2013 och 2017 i
form av syntetiska veckor. Mängden artiklar är följaktligen ej helt jämnt fördelad mellan åren, men detta
har kompenserats genom viktning i analysen.
Statistiken över faktiskt förekommande våld

Dödligt våld är ett begrepp som omfattar mord, dråp,
barndråp och misshandel med dödlig utgång (dock
omfattas inte nödvärn i begreppet). Dessa brottstyper
är antalsmässigt sällan förekommande, och under
2000-talet har man räknat med ett genomsnitt på 90–
100 sådana brott om året i Sverige. Eftersom det rör sig
om så pass ovanliga brott är statistiken känslig även
för förhållandevis små mätfel eller förändringar från
ett år till ett annat.
När man statistiskt sett skriver om antalet anmälda
fall av dödligt våld redovisas antalet händelser som har
anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. De anmälda brotten
inkluderar även händelser som efter utredning visar sig
inte vara brott. Med konstaterade fall avses anmälda
1

92 procent överensstämmelse enligt Bryders modell.
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brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att
det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. Med fall avses unika individer som fallit offer
för dödligt våld. I statistiken ingår endast fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till polisen eller annan brottsutredande myndighet (Brå 2018).
Ser man till statistiken över anmälda brott tycks
utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige kunna
indelas i olika faser. Växlingarna mellan dessa faser
förklaras dock i hög utsträckning med omläggningar
i kriminalstatistiken och polisens arbetsmetoder. Den
omedelbara kriminalstatistiken ger en hög grad av så
kallade ”false positives” – felaktigt registrerade brott
– vilket ger en kraftigt överskattad siffra (figur 1).
Polisens anmälningssystem är i första hand skapat för
det polisiära arbetet och inte för att användas i kriminalstatistiskt syfte, och många av de anmälda brotten
består av andra händelser än fullbordat dödligt våld.
År 2002 markerades en topp, då det enligt den offi
ciella statistiken anmäldes 223 fall. Det var rekord
i modern tid, vilket föranledde Brottsförebyggande
rådet (Brå) att detaljstudera samtliga polisanmälda
sådana brott, i syfte att avgöra det faktiska antalet fall
av dödligt våld i Sverige år 2002, ett arbete som också
kom att ligga till grund för nya rutiner för den samlade
nationella mätningen och redovisningen av dessa brott
(Rying 2003).
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Figur 1. Anmälningar och konstaterade fall av dödligt våld
1950–2015
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Sammanslagning av grafer från Rying (2003; figur 1) samt från Brås kortanalys 5/2018
”Kortanalys om brottsutvecklingen” (figur 19).

Som en följd av detta finns sedan 2002 noggrant uträknade och historiskt användbara tidsserier, sammanställda av Brå, där ovanstående faktorer tagits i
beaktande. Just kategorin registrerade dödsfall (vilket
sammanställs av Socialstyrelsen) är den s äkraste para
metern, då det i Sverige är ytterst sällsynt att människor
dör utan att dödsorsak fastställs. Man kan därför se
statistiken över det dödliga våldet som ett synnerligen
säkert mätvärde över tid, så länge man konsekvent
mäter på samma sätt år efter år. Det mått som används
i denna studie är följaktligen konstaterade fall av dödligt våld 2002–2017 kompletterat med socialstyrelsens
dödsorsaksstatistik 2001.
Figur 1 visar hur rapporteringsgraden bara ökat och
ökat (antal anmälningar, riket som helhet). Graden av
anmälningar kan på lokal nivå dessutom skilja sig åt på
grund av saker som definitionen av ”skjutningar” där
20 | Johan Hammarlund och Jonas Andersson Schwarz

Malmöpolisen och Stockholmspolisen, enligt uppgifter från kontakter inom polisledningen i Stockholms
stad, opererat enligt skiftande definitioner av vad som
egentligen räknas som en skjutning. Ser man till floden
av anmälningar som strömmar genom polisens kommunikationskanaler och hur detta ibland överförs till
journalistiska rapporteringar är det hypotetiskt tänkbart att den ökande tendensen vad gäller anmälningar
kan spä på rapporteringen även i massmedia.
Figur 2. Dödligt våld och otrygghet, utveckling 2001–2017
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Måttet för antal döda år 2001 är från Socialstyrelsens databas över dödsorsaksstatistik
(Antal döda, X85-Y09 Övergrepp av annan person, Riket, Ålder: 0–85+). Övriga mått över antal döda är från BRÅ:s sammanställning av konstaterade fall av dödligt våld, åren 2002–2017.
Källan för antal skjutvapenmord är Forselius och Granath (2017) samt BRÅ-rapporten
”Kriminalstatistik 2017: Konstaterade fall av dödligt våld”.
Måttet för upplevd otrygghet är andelen av befolkningen (16–79 år) som uppger att de upplever ”stor oro över brottsligheten i samhället” (Nationella trygghetsundersökningen 2017).

Bilder av mord – presstexter om dödligt våld i Sverige 2001–2017 | 21

2010

A

I Sverige, likväl som i många andra europeiska länder,
har det dödliga våldet minskat de senaste två decennierna. Emellertid har det dödliga våldet med skjutvapen inom kriminellt relaterade konflikter ökat. I
detta avseende är Sverige numera mer likt länderna på
kontinenten. Samtidigt bör poängteras att det dödliga
skjutvapenvåldet väldigt sällan handlar om gängkrig
utan snarare om personliga relationer – dock ofta mellan män i socialt marginaliserade miljöer. Framför allt
bland gärningspersonerna är socialt utanförskap vanligt – och gärningspersonen är oftast en man; nio av tio
dåd begås av män. Kniv är och förblir det vanligaste
mordvapnet; det är dubbelt så vanligt att dåd sker med
kniv som med skjutvapen. Trenden för skjutvapenmord är dock tydligt ökande sedan tio år tillbaka, och
även där är män överrepresenterade, både som offer
och förövare (Forselius och Granath 2017).
Figur 3. Fördelning av offer för dödligt våld i Sverige

Antal offer för dödligt våld i Sverige uppdelat på vuxna män respektive kvinnor samt
på äldre (både män och kvinnor) och på barn och ungdomar (både pojkar och flickor).
Faksimil från Brå 2015.
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Beträffande offren för dödligt våld är män överrepresenterade även här, dock inte lika drastiskt som för
gärningspersoner. Man kan i grova drag säga att det
går 2,5 manliga dödsoffer på varje kvinnligt (figur 3).
Tidigare forskning om medierapporteringen
av våldsbrott

Som nämnts tidigare så är sambandet mellan f aktiska
brott och medierapporteringen kring brott relativt
outforskat inom svensk medieforskning, med vissa
undantag. Enligt Hebers (2007) överdriver d
 agspressen
både omfattningen av brottsligheten och andelen
våldsamma brott. Dagspressen skildrar dessutom
gärna vanliga människor som rädda, samt att det utmålas som att vanliga människor tror att rädslan för
brott är ökande i samhället. I en longitudinell studie
av brottsjournalistik mellan 1915 och 1955 framgår
att de typer av brott som skildrades i massmedierna
skiftade över tid på sätt som inte kunde förklaras av
den faktiska brottsutvecklingen i samhället (Pollack
2001). Även mellan 1955 och 1995 skiftade journali
stikens roll, men enligt Pollack var dessa skiften inte
helt slumpartade utan bottnade i större strukturella
samhällsförändringar (ibid.). Även Estrada (1999) och
Dahlquist (2000) har visat att massmediernas brottsrapportering inte står i proportion till den faktiska
brottsligheten. Smolej (2011) dokumenterar en ö
 kning
av rapporteringen kring våld, brott och olyckor i finsk
kvällstidningspress under 90-talet, med en drastisk
ökning av rapporteringen om våld mellan 1988 och
1993, och en synbar fortsatt ökning åtminstone till
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2006 (Syrjälä 2007). I Finland – ett land som länge
hade mer än dubbelt så hög mordfrekvens som S verige
– blev nyhetsrapporteringen om mordfall under 1980och 1990-talen mer känsloinriktad och kom att i
ökande grad fokusera på vanliga medborgares upplevelser snarare än polisens eller andra myndighets
utövares vinklar på frågan (Mäkipää och Mörä 2009).
Emellertid har den allmänna rädslan för brott i Finland sjunkit alltmedan mängden medierapportering
har ökat sedan millennieskiftet.
I en aktuell internationell översikt finner Otto m fl
(2017) en allmän tendens inom massmedial nyhets
rapportering mot ”uppmjukning” (softening) av vad
som tidigare varit ”hårdare” (saklig, faktabaserad,
opersonlig, policyorienterad) nyhetsrapportering.
Och som led i denna allmänna trend ser forskarna
sensationalism som en central faktor. Sensationalism
utgörs av två centrala dimensioner: produktionsvillkor (visuell redigering, språklig utformning osv) samt
redaktionella strategier (personcentrerad nyhetsrapportering osv). Sensationalism syftar alltså på en specifik form av journalistisk rapportering som avser att
sätta igång vissa reaktioner hos publiken (uppmärksamhet, emotioner, moralfrågor) genom specifika
grepp i produktionen av de enskilda nyhetsinslagen
(Otto 2017: 141–142). Publikmaximerande massmedier kan sägas iscensätta ”problematiserande inramningar” (problem frames; Altheide 1997) kring framför allt våld, men även andra moraliskt upprörande
företeelser. Massmedierna är del av ett maskineri som
egenmäktigt påtalar ”samhällsproblem” – inte helt
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utan inslag av voyeurism – och gärna föreslår eller i
varje fall insinuerar snabba lösningar på problemet,
men sällan tillgriper djupare strukturell analys av vad
som försiggår. Med andra ord: ett maskineri som på
många sätt är utformat för att skapa irrationell rädsla
(Altheide 1997: 647–648).
Studier av sambandet mellan massmedier och rädslan för brott uppvisar ofullständiga och ofta mot
sägelsefulla resultat. Även om de flesta endast upplever brott genom massmediernas rapportering och
inte genom förstahandserfarenheter (Surette 2007)
så förefaller medieanvändarnas egna tolkningar vara
lika viktiga som graden och typen av medieexponering
(Ditton m fl 2004). Dock finns viss samstämmighet vad
gäller vissa parametrar. I en amerikansk studie visade
sig den upplevda bilden av den etniska sammansättningen i det egna grannskapet vara avgörande för hur
förhållandet mellan mediekonsumtion och rädsla
såg ut, där flera olika typer av medieinnehåll tycktes
generera rädsla hos de individer som uppfattade att
de b
 odde i grannskap med höga procentandelar afro
amerikaner (Eschholz m fl 2003). Likaledes fann Smolej och Kivivuori (2006), i en finsk studie av sambandet
mellan exponering för kvällspressens förstasidor och
oroskänslor beträffande våldsbrott, att det fanns ett
samband även mellan arbetslöshet och rädsla för våld.
Även Kohm m fl (2012) pekar mot att det finns andra
samhällsfaktorer än bara medierapporteringen som är
viktiga för respondenters upplevda oro – såsom ålder,
kön och bostadsort.
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Det är en öppen fråga huruvida den rapportering
som företräds av sensationalistiska massmedier i allt
högre grad kommit att kompletteras eller ersättas av
den rapportering som sker på sociala medieplattformar (Facebook, Twitter) samt hos internetspecifika
så kallade alternativmedier (Samhällsnytt, N
 yheter
Idag, diverse Youtubekanaler). Enligt Bryant och Zillmann (2009: 16) har traditionella massmedier på kort
tid kommit att få mindre inflytande i människors vardagsliv, då de kommit att ersättas av mer interaktiva,
personaliserade, mobila medier som tillåter mer
användardelaktighet och användardrivet innehålls

skapande. Dock litar anmärkningsvärt få människor
på sociala medier. I amerikansk statistik uppger sig
endast 37 procent lita på sociala medier, en slående
siffra om man jämför med tilliten till lokala nyhets
organisationer (85 procent), nationella nyhetsorganisationer (75 procent) eller för den delen släkt och vänner (76 procent; Barthel och Mitchell 2017). Samma
mönster syns även i Europa: Graden av förtroende för
sociala medier är betydligt lägre än för redaktionella
medier – och gapet mellan dem tycks öka (EBU 2017).
Indikativa siffror tyder på att andelen svenskar som har
”stort” eller ”ganska stort” förtroende för Facebook
är omkring 14 procent och för YouTube 20 procent,
medan de jämförbara siffrorna är 29 procent för dagspressen och 54 procent för radio och tv (Andersson och
Bergström 2017). Även om den medborgerliga tilltron
till de sociala medieplattformarna är påtagligt lägre
än till etablerade massmedier så kan dessa plattformar
ändå tilldra sig anmärkningsvärda energier vad gäl-
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ler uppmärksamhet, upplevt värde och – åtminstone
i vissa grupper, och vad gäller vissa frågor – trovärdighet. Därtill ser vi att det finns variation inom mass
medierna; olika tidningar presenterar exempelvis nyheter om dödligt våld på olika sätt.
Mediebilden av dödligt våld 2001–2017
Frekvenser

Under studieperioden publiceras det någon artikel
om dödligt våld i minst en av de fyra källorna så gott
som varje dag. Under de första åren, 2001 och 2005,
finns det några undantag, men brott är en stapelvara
i pressen och mord och dråp är både skrämmande
och kittlande. Kvällspressen är föga förvånande överrepresenterad vad gäller antal artiklar och än mer så
om man tar hänsyn även till sidvolymer (figur 4). Eftersom ett sådant arbete kräver tillgång till inscannat
material där även bilder inkluderas (vilket saknas för
de första åren) så finns dock ej någon sådan analys för
perioden som helhet. Vi kan dock notera att Expressen
tycks vara mer inriktad på rapportering kring dödligt
våld än konkurrenten Aftonbladet, både vad gäller antal artiklar och än mer vad gäller de sidvolymer som
analyserats 2013 och 2017. Svenska Dagbladet är den
mest återhållsamma av de fyra tidningarna. Även om
det går att förutsätta att många läsare är välbekanta
med de olika pressgenrernas konventioner så är det
drastiskt olika bilder av samhället som visas upp om
man jämför rapporteringen i Expressen och Svenska
Dagbladet.
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Figur 4. Fördelning av förekomster
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Det genomsnittliga antalet artiklar om dödligt våld
per dag i de fyra tidningarna varierar mellan ungefär
fem och sju, med toppar 2009 och 2017 (tabell 1). Vi
kan skönja en försiktigt stigande trend. Är detta en indikation på att antalet fall av dödligt våld också var
påfallande höga dessa år? Både ja och nej. I grova drag
tycks pressens frekvens i rapporteringen sammanfalla
rätt väl med kurvan för upplevd otrygghet i samhället (NTU), samt även med kurvan för antal faktiska
döda i våldsbrott. De år som har flest mord har också
större frekvens av artiklar, och åren 2009 och 2017 då
tidningarna skriver mycket om dödligt våld, präglas
också av påfallande hög samhällelig oro för brott.

28 | Johan Hammarlund och Jonas Andersson Schwarz

Men vid en jämförelse där antalet artiklar per dag
under respektive år divideras med antalet fall av dödligt våld samma år ser vi ett annat mönster: En svagt
ökande trend med vissa fluktuationer och en kraftig
puckel år 2009 (figur 5).
Tabell 1
År

Genomsnittligt antal artiklar
om dödligt våld per dag

Antal konstaterade fall
av dödligt våld

2001

5

86

2005

5

83

2009

7

93

2013

5,5

87

2017

7

113

Figur 5. Antal artiklar per dag samt antal artiklar per dag
i relation till antal fall, 2001–2017
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Tidningarna ökar alltså sakta graden av publiceringar
om dödligt våld i förhållande till den faktiska brottsstatistiken, och vi noterar en kraftig ökning år 2009.
Ett direkt orsakssamband skulle (i princip) ha resulterat i en rak linje, med undantag för de fluktuationer
som slumpurvalet kan orsaka. Vad skiljer då år 2009
från de övriga åren i vår analys? Vi kan se att det var en
större andel skriverier om mer spektakulära dåd detta
år, vilket bland annat syns i en hög andel namngivna
dåd – som exempelvis Sturebymordet då en 15-årig
flicka dödades, samt mordet på Linda Chen, som försvann en vecka innan sitt bröllop. Detta år kan vi även
se att mer än hälften av artiklarna nämner kvinnliga
brottsoffer, vilken är en kraftig överrepresentation
jämfört med den faktiska brottsstatistiken där manliga
dödsoffer är mer än dubbelt så vanliga som kvinnliga.
Denna överrepresentation, om än mindre uttalad,
finns också i materialet som helhet där kvinnliga offer
nämns i nästan lika hög utsträckning som män nämns
(kvinnliga offer nämns i mer än var tredje artikel). Detta kan tolkas på två sätt – antingen skriver pressen mer
om de fall där kvinnor finns med bland offren, eller så
nämner man oftare kvinnliga brottsoffer i de fall där
de förekommer än vad man gör med män.
Än tydligare överrepresentation i pressmaterialet
jämfört med den officiella statistiken kan vi se vad
gäller barn och unga brottsoffer. Dessa förekommer i
23 procent av artiklarna, vilket är dubbelt så mycket
som i den faktiska brottsstatistiken (Brå 2015; figur 3).
Här kan också finnas ett mörkertal då man i upp
följande artiklar kring uppmärksammade fall kanske
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inte känner sig nödgad att skriva ut att offret var ett
barn. Barn och unga som förövare av dödligt våld är
ett ämne som visserligen inte förekommer lika flitigt i
materialet – samtidigt får den observerade andelen på
10 procent under perioden som helhet betraktas som
en kraftig överrepresentation jämfört med hur ovanlig denna typ av brott är i brottsstatistiken. Det har
varit svårt att få fram statistik på detta område men
kriminologer har tidigare uppskattat att det handlar
om en handfull fall per år då ungdomar i gymnasie
åldern dödar (Runol 2014). Denna siffra kan ha stigit
på senare år men det skulle i så fall ändå bara påverka
en mindre del av materialet.
Notera också att i alla dessa fall ovan så tas ej någon
hänsyn till namn eller bild, vilket i vissa fall kan signalera att offren var barn eller kvinnor utan att skriva ut
det. Detta görs för att öka jämförbarheten över tid och
göra kodningsarbetet robust och replikerbart. Överrepresentationen är alltså troligen ännu större än vad
som framgår här.
Dödssätt nämns i drygt 40 procent av artiklarna
om dödligt våld. Här är skjutvapenvåld den vanligaste
kategorin, följt av knivvåld. Detta förhållande är det
omvända jämfört med verkligheten under perioden,
även om skjutvapenvåldet ökat markant från och med
2012. Antalet artiklar som nämner skjut
vapenvåld
ökar också kraftigt under den senare delen av perioden, från låga nivåer 2005 och 2009. Något överraskande nämns skjutvapenvåld lika ofta under 2001
som under 2017, med 17 procent av det totala antalet
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a rtiklar år 20012 och 20 procent 2017. Drivande här var
återigen ett antal spektakulära dåd, bland annat den
så kallade skolskjutningen i Bromma i januari 2001. Vi
har alltså åter ett mönster med två möjliga tolkningar:
Antingen är skjutvapenvåld något som gör att en nyhet kvalificerar sig för publicering eller något som
journalisterna anser bör nämnas i en publicering. Att
någon dödats genom just skjutvapenvåld är förvisso
inte information som kvalificerar sig för att inkluderas på förstasidan; endast en av det fyrtiotal relevanta
förstasidor som fångats upp nämner explicit att någon
skjutits till döds.
Förstasidorna är en lite speciell och svåranalyserad kategori i materialet eftersom de ofta innehåller
väldigt lite information i form av text men kan laddas
med symbolik genom bildspråk och grafisk utformning. Ett tydligt mönster i vårt material är dock att
allt fler förstasidor handlar om dödligt våld mot slutet av perioden, även då hänsyn tagits till de faktiska
volymerna av dödligt våld. Hur utformningen har
förändrats är dock svårt att analysera då detta skulle
kräva arkivstudier för stora delar av materialet. Bildmaterial finns dock tillgängligt för de sista två åren
(2013 och 2017) och analysen av dessa visar bland annat att bilder på brottsoffer, förövare och anhöriga på
förstasidor är betydligt vanligare 2017 än 2013, trots
ett något mindre artikelunderlag detta år. Här bör
poängteras att det rör sig om små tal – men samma
2

Här har vi dessutom rensat bort en anomali i materialet, då det under en
och samma dag i samband med Christer Petterssons erkännande publi
cerades 40 artiklar enbart om Palmemordet i våra källor.
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mönster gäller också för artikelmaterialet som helhet
dessa år. Antalet bilder på brottens huvudpersoner och
anhöriga ökade med 29 procent från 2013 till 2017,
trots att basen detta år var 175 artiklar att jämföra med
183 den föregående perioden.
Vad gäller olika typer av journalistiska genrer så ser
vi en kraftig dominans av traditionell nyhetsjourna
listik (fyra av fem artiklar i materialet). Övriga kategorier eller genrer såsom ledartexter, kulturartiklar
och krönikor förekommer visserligen – men i så pass
liten utsträckning att det ej går att analysera någon
utveckling över tid. Den traditionella nyhetsjourna
listikens dominans syns också i ett ganska rakt åter
givande av de händelser som beskrivs där händelserna i
liten utsträckning sätts i en större förklarande kontext
eller beskrivs som del av större förlopp eller trender,
vilket bekräftar Altheides (1997) tes ovan.
Slutdiskussion

Volymmässigt har vi noterat en svagt ökande trend
under perioden såväl gällande antal artiklar per dag,
sidvolym (mätt 2013–2017), samt antal artiklar ställt i
relation till antal brott. Den senare aspekten gäller dock
med undantag av år 2017, vilket skulle kunna förklaras
med att det till slut uppstår en mättnad där medierna
prioriterar andra frågor före ännu en artikel om dödligt våld. Denna mättnad synes dock inte gälla enstaka
dagar eller kortare perioder, då vi exempelvis noterade
en dag med sammanlagt 40 artiklar om Palmemordet
drivet av att Christer Pettersson i en artikel i Expressen
hävdade att det var han som sköt Olof Palme.
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Att pressen som vi noterat ovan i hög utsträckning
ägnar sig åt rak rapportering om dödligt våld kan förvisso tolkas positivt i betydelsen att journalistiken inte
uttalat målar upp några direkta skrämselscenarier om
ständigt ökande kriminalitet och otrygghet. Icke desto
mindre finns frågetecken om huruvida journalistiken
lämnar sina läsare i sticket att själva försöka skapa
mening i en ständig flod av nyheter om dödligt våld.
Därtill är det fortfarande en öppen fråga om det finns
ett ömsesidigt förstärkande orsakssamband mellan
rapporteringen om spektakulära brott i massmedierna
och graden av självrapporterad oro för brott i samhället. Detta kombinerat med en tilltagande personi
fiering i form av allt fler bilder på offer och förövare
samt ett stort fokus på kvinnor och barn, det vill säga
vad som traditionellt uppfattas som svaga offer, gör att
det kan finnas anledning till oro för medierapporteringens utveckling framåt vad gäller dödligt våld. Här
bör poängteras att dessa farhågor främst gäller kvällspressen som både står för de stora volymerna i materialet och också den mest långgående sensationalismen.
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Ensamkommande i
medierna – före och efter
flyktingkrisen 2015
Paul Frigyes*

Under flyktingkrisen 2015 blev det plötsligt v anligare
att medierna publicerade nyheter med unga ensamkommande som bedrägliga, v åldsamma och sexuellt
hotfulla. Frågan är om det uttryckte ett n
 yvunnet tillstånd av sund medial mångfald eller var en överdriven
reaktion på tidigare undantryckt p
 opulism.
Omvälvningen skedde samtidigt som internationella och svenska medier tyckte sig identifiera en
kris för den svenska identiteten och dess humanitära
konsensus.
Jo, vi har nog en allmän känsla för Tvärvändningen
hösten 2015. Över en natt förändrades den allmänna
synen på migrationsfrågor drastiskt i Sverige, i både
kanslihus och koja. Bakgrunden är välkänd: det var
året då 163 000 personer sökte asyl i Sverige, varav
35 000 ensamkommande unga. När flyktingvågen
* Paul Frigyes är journalist och författare, sedan 2012 bosatt i Malmö, fil
kand i statsvetenskap 2015, mastersexamen i statsvetenskap 2017 (Lunds
universitet), avslutar våren 2019 KPU-examen på Stockholms universitet.
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kulminerade med 10 000 i veckan i september 2015
möttes den först av en våg av sympati och humani
tär mobilisering. I början av september publicerade
medier bilden av pojken Alan Kurdi som hittats
drunknad på en strand i Turkiet. Den gav stort gen
svar. I Malmö sattes ”Refugees welcome”-skyltar upp
och fältmässiga mottagningsstationer inrättades, ofta
med hjälp av ideella insatser. Mobiliseringens höjdpunkt kom med konserten ”Hela Sverige skramlar”
på Globen i Stockholm den 29 september. Från scenen
proklamerades att stödet för de flyende nu inte fick
tappa fart, utan växa uthålligt.
Men konserten blev i stället kulmen på ett stöd
som redan i oktober vändes till skepsis. I september
2015 hade 44 procent av svenska folket uppgett att
de tyckte att Sverige skulle ta emot fler flyktingar. I
Ipsos oktoberundersökning hade siffran sjunkit till 26
procent. Detta var heller inget uttryck för en tillfällig
vändning. Siffror från SOM-institutet i 2016 års mätning kom senare att visa att andelen som tyckte att det
var en ”dålig idé att ta emot färre flyktingar” (alltså en
slags mått på invandringsvänlighet) – som hade stigit
stadigt sedan 2004 – efter flyktingkrisen rasat från 37
till 24 procentenheter. Nivån kvarstod även 2017.
I november 2015 proklamerade regeringen sin nya,
strama flyktingpolitik. Samtidigt vändes världens
blickar mot Sverige. Själv fick jag i november 2015
middagsbesök i Malmö av reportern James Traub från
tidskriften Foreign Policy i USA, som var i Sverige för
att bevittna det han och andra såg som en nationell
kris för den svenska identiteten. Jag skjutsade honom
runt i staden, och på ett kafé i Rosengård gjorde den
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gänglige intellektuelle amerikanen i trenchcoat försök
att etablera spontan intervjukontakt med några lika
förvånade som moltysta somaliska invandrare. Vad
vill denne påflugne pratkvarn oss?
Traub hade större framgång med landets officiella
företrädare och i februari 2016 publicerades artikeln
”The Death of the Most Generous Nation on Earth”,
som cirkulerade flitigt i svenska sociala medier våren
2016, som en slags sammanfattning av Sverigebilden
sedd utifrån.
Man kan ifrågasätta om Traubs dystopiska text
om ett svenskt sammanbrott – en kapitulation inför
verkligheten – är rättvisande, men den fångade nog
rätt väl Sveriges identitetskris i synen på flykting
invandring. Det hade länge funnits en bred och möjligen något samman
biten politisk enighet om en
generös migrationspolitik, dels motiverad av liberala
värden om den fria rörlighetens nytta för ekonomi och
tillväxt, dels av ideal om internationell solidaritet. Och
plötsligt brakade allt ihop.
Under omvälvningen 2015 spelade medierna en
central roll – för vi lever i en verklighet som är både
medierad och medialiserad (Strömbäck & Esser,
2014). Medierad, för att samtidens skeenden och
makt
utövning förmedlas via medierna. Men även
medialiserad, för att politiker och andra offentliga aktörer agerar på ett sätt som anpassas till mediernas spelregler och möjliga konsekvenser. Medierna har också i
högsta grad varit aktörer i flyktingkrisens g estaltning.
I Expressens stora mobiliseringsreportage den 4 september 2015 intervjuades en rad kändisar, bland annat författarinnan Katerina Janouch. Hon citerades
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med att vi bör hjälpa flyktingarna både i Sverige och
i hemländerna, och hon sade sig också ge pengar till
flera hjälporganisationer. Senare, efter en omvälvande
och uppmärksammad intervju i tjeckisk media där
hon skarpt fördömt Sveriges invandring i ntog Janouch
istället en roll som koryfé för konfrontativ kritik mot
asylinvandringen. Samma person, men i skilda roller.
Men i vilken mån syntes tvärvändningens förlopp
i den rapporterande journalistiken? För att studera
det ville jag inom ramen för en masteruppsats på
Lunds universitets statsvetenskapliga institution 2017
studera hur ensamkommande gestaltades i medierna.
Denna grupp var synnerligen lämplig för användning
i en kvantitativ innehållsanalys. Dels eftersom ordet
ensamkommande i princip enbart används i artiklar
om unga flyktingar och därför utgör ett välfungerande
sökbegrepp, men också för att de ensamkommande
betraktats som särskilt skyddsvärda, och därmed kan
ses som symbolgestalter för flyktingmottagandets
humanitära gestaltning.
I ”From Orphans to Offenders” undersökte jag hur
ensamkommande porträtterades i svenska mediers
nyhets- och reportagejournalistik under de 24 månaderna 2014-07-01–2016-06-30. Studien bygger på så
kallad framing-teori som studerar hur ämnen g estaltas
och ges mening för publik (de Vreese, 2005, Shah,
Domke & Wackman, 2001). Det som studerades här
var rapporterande journalistik, med sina a mbitioner
om opartiskhet och ibland även neutralitet, för att
spåra tecken på perspektivskiften. Även journalistik
med opartiska, svalt rapporterande ambitioner hand-
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lar i grunden om sållning av ämnen, perspektiv och
källor som mediehuset anser vara relevanta. Denna
studie undersökte därmed inte explicita åsikter, utan
implicita gestaltningar.
Metod

Min personliga hypotes var att de ensamkommande i
samband med flyktingkrisen kom att omges med alltmer negativa nyheter, och att andelen medkännande,
humanitärt präglade artiklar minskat skarpt i medierna. För att få geografisk och politisk spridning samt
inkludera både kvälls- och morgonpress valde jag ut
fem större tidningar: Svenska Dagbladet (oberoende
moderat, Stockholm), Sydsvenska D
 agbladet (obero
ende liberal, Malmö), Göteborgs-Posten (
liberal),
Afton
bladet (oberoende socialdemokratisk, Stockholm) och Expressen (oberoende liberal, Stockholm).
Via Retriever sökte jag alla artiklar med ordet ”ensamkommande”, och av de cirka 2 500 artiklar som mötte
en rad uppställda kriterier (avseende t ex längd, fokus
och karaktär) återstod 978.
Dessa kategoriserades med utgångspunkt från
kategorier hämtade från tidigare studier om fra
ming av flyktingfrågor (Caviedes, 2015, Greussing &
Boomgarden, 2017).
1. Dels sorterades artiklarna in i tillhörighet till någon
eller några av åtta icke-exklusiva teman: boende,
mottagning, säkerhet, kriminalitet, ekonomi, humanitarism, bakgrund/offer samt arbetsmarknad.
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2. Dels sorterades de in i fem dikotoma kategorier:
oo Huvudsakligen etisk eller huvudsakligen ekonomisk/administrativ.
oo Huvudsakligen stödjande eller huvudsakligen
icke-stödjande (även neutrala).
oo Ensamkommande citerad eller icke-citerad.
oo Ensamkommande namngiven eller anonym.
oo Humanitär aktivist eller SD-politiker som källa.
3. Slutligen kategoriserades de ensamkommande i
varje artikel i en av fyra roller:
Offer, förövare/bedragare, nybyggare eller obestämt/
otydligt.
Vid innehållsanalysen fäste jag speciell vikt vid de narrativ som etablerades i rubriker och ingresser. Tidigare
medieforskning har visat att dessa element har en avgörande vikt för förmedling av gestaltningens huvudbudskap (Ecker & al, 2014). Löpsedlar, rubriker och
ingresser kan till och med förmedla budskap som är
dominanta även om de motsägs av brödtextens fakta
framställning. (Löpsedeln om politikern Gudrun
Schymans medverkan i en ”erotisk film” är ett sådant
exempel, där Expressen fälldes för förtal, trots att artikelns brödtext klart beskrev en relationsfilm.)
Vad kunde man då utläsa av studiens resultat, efter att
de kodats i grafer med absoluta och relativa fördelningar?
Många av resultaten visade förstås sådant som var
väntat.
Jämfört med andra månader var humanitära teman
flest i september 2015, och det var också den månad då

44 | Paul Frigyes

temat bakgrund/offer var vanligast. Flest totalt antal
artiklar om ensamkommande publicerades i oktober
2015, en månad då graferna om ekonomi och mottagning toppade. I januari och februari 2016 uppmärksammades några incidenter med ensamkommande
i samband med brott, och dessa månader blev topp
månader för temat kriminalitet. Frågor om säkerhet
var flest i oktober 2015 och januari–februari 2016.
När jag påbörjade studien hade jag personligen en
föreställning om att mediebilden av ensamkommande
under flyktingkrisen gick från primärt etiska perspektiv till perspektiv som betonade materiella och ekonomiska frågor. Någon kollaps i artiklar med e tiska
perspektiv visade det sig dock inte ha varit frågan
om. Högst andel etiska i förhållande till materiella/
administrativa frames fanns i juli 2015 (84 mot 16 procent) men fördelningen över hela mätperioden visade
ingen tydlig trendförändring (dock ska här betänkas
att artiklar som räknades som etiska inte bara var de
där ensamkommande var ”goda” utan även där de var
moraliskt klandervärda).
Än mer slående var att andelen artiklar som hade
vinklar tillhörande kategorierna humanitarism och
bakgrund/offer alls inte försvann efter vändningen i
oktober 2015. De förekom under 2016 i relativt stabila
proportioner till det totala antalet artiklar om ensamkommande. Antalet artiklar med vinklar tillhörande
dessa två kategorier till och med ökade något i takt
med att totala antalet artiklar om ensamkommande
ebbade ut mot slutet av mätperioden.
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Vad gäller artiklar som generellt hade en stödjande
(supportive) karaktär till ensamkommande, visade det
sig att andelen sådana var större under den första hälften av de 24 uppmätta månaderna jämfört med den
andra. Andelen artiklar med stödjande perspektiv var
alltså tydligt men inte dramatiskt lägre under perioden
efter att flyktingkrisen brutit ut.
Hållfastheten i denna tendens stärks också av att artiklar med namngivna och citerade e nsamkommande
inte försvann med flyktingkrisen. Själv hade jag trott
att artiklar med de ensamkommande som aktiva subjekt, med namn och citat, hade minskat kraftigt e fter
hösten 2015. Så var det inte alls, tvärtom stod sig
andelen artiklar med namn och citat väl i proportion
till totalen även under våren 2016.
Det framkom vidare att några teman som tidigare
behandlats ytterst sparsamt fick en betydande närvaro
i medieutbudet. De tio månaderna fram till april 2015
fanns bara nio artiklar med ”ekonomi” som tema.
Under de följande 14 månader fanns 88. Till stor del
handlade det om texter (framför allt i SvD) som tog
upp höga vinster i bolag som drev flyktingboenden.
Kriminalitet var ett annat tema som bara figurerade
i totalt 19 artiklar under den första hälften av mät
perioden, och i andra hälften hela 169. Här är givetvis den stora frågan om detta berodde på en faktisk
ökning av sådana händelser, eller om händelserna
även förekom tidigare, men att medierna då undvek
temat.
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Ensamkommandes roll

Den kanske mest talande grafen var dock den som jämförde den relativa andelen artiklar med olika huvud
roller för de ensamkommande. Här fanns fyra kategorier: offer (passiv), bosättare (med planer/aktiviteter),
förövare/bedrägliga samt oklar/ospecificerad.
Under de första 14 månaderna av mätperioden,
fram till september 2015, registrerades bara sju artiklar där ensamkommande framställdes som förövare/
bedrägliga. Under de följande månaderna syntes hela
97 artiklar med ensamkommande i denna roll.
Teman med gestaltning som förövare/bedrägliga
handlade om behovet av åldersbestämningar, sexuella
ofredanden på simhallar, våldtäkt, rån, kränkningar
och ett fall av knivhuggning. I en del fall handlade det
inte specifikt om flyktingbarn, utan ensamkommande
ynglingar från norra Afrika, som levde i en utsatt och
kriminell livsstil i Sverige.
Denna dramatiska ökning kan som jag ser det ha flera
möjliga orsaker.
För det första kan den kraftiga ökningen av anländande ensamkommande i sig ha lett till att den faktiska
brottsligheten i gruppen plötsligt hade växt, kanske på
grund av ett ansträngt mottagningssystem med stressande livsvillkor.
För det andra kan medierna i samband med flykting
krisens allmänna utmaningar ha sensibiliserats för
föreställningen om ensamkommande som ett samhällsproblem, och valt att beskriva det för att möta en
publik efterfrågan.
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För det tredje kan de faktiska problemen ha funnits
tidigare och då valts bort, men etablerats som perspektiv efter att flyktingkrisen hade legitimerat temat som
relevant frame.
För det fjärde kan en del av ökningen förklaras av
några enstaka, grova brott och uppmärksammade
händelser med stort allmänintresse, vilka följdes upp
med olika vinklar och i olika sammanhang.
Förklaringarna är alltså antingen A) En verklig
brottsökning, B) ett nyidentifierat läsarbehov av folkberättelse, C) ett nyidentifierat samtidsproblem eller
D) spin-off-effekt av några få spektakulära fall. Givetvis är en kombination möjlig, men sannolikt är någon
av förklaringarna dominerande.
Klart är i alla fall att några uppmärksammade sådana
händelser fick spridningseffekter i sociala medier och
i opinionsbildande texter i traditionella medier och på
bloggar.
Vad gäller tillhörighetskategorin förövare/bedragare bör det påpekas att frame-analysen inte säger något
om sanningshalten eller ens vinklingen i artiklarna
vad gäller skuldbördan. Att ta upp själva problema
tiken – även om den explicit avfärdas – utgör en frame
som medverkar till att skapa en bild av ”vad problemet
gäller”. Detta är den subtila men effektiva verkan på
publiken själva urvalet av perspektiv har. Publicerade
artiklar som för fram anklagelser om en fråga medverkar till att generera relevans för själva f rågeställningen.
Fallet med t ex ålderstester av ensamkommande kan
ha fungerat på detta sätt. En ansenlig andel av artiklarna om ålderstester förmedlade kritik av testernas
säkerhet, men i och med att frågan ventilerades närdes
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också tvivel på sanningshalten i de ensamkommandes
angivna ålder. Formellt balanserad och rättvisande
journalistik kan sanktionera en frågeställning bara
genom att följa upp ett tema.
Det bör här också påpekas att det inte nödvändigtvis
är problematiskt att invandringen i medierna generellt
framställs som problem. Invandringen till Sverige har
under denna tid dominerats av flyktinginvandring (och
anhöriginvandring) och själva flykten i sig är ett smärtsamt, problematiskt fenomen. Hela a syllagstiftningen
handlar om att förföljda, utarmade och drabbade
människor söker hjälp och skydd att de i första hand
flyr från något ont (push), inte till något gott (pull).
Om flyktingarna i första hand drevs av pull skulle en
medial beskrivning av ett sådant ”hoppfullt nybyggartema” strida mot själva flyktingnarrativets legitimitet.
Men om medierna bekräftar flyktinginvandringens
legitimitet och asylrättens applicerbarhet blir en logisk
konsekvens också dominans av en gestaltning med ett
problemorientrat perspektiv.
Om beskrivningen av asylinvandringen haft ett
större inslag av nybyggarkaraktär, alltså historier om
initiativrika människor som söker skapa ett bättre
liv i E
 uropa, skulle medieberättelserna mer naturligt
knytas till hopp, framtidsplaner och möjligheter.
Begreppet ensamkommande

En annan indikation på den förändrade diskursen
i de svenska medierna är vilka följeord ensamkommande knutits till. En sökning av alla tryckta medier
samt SVT/SR visade att ordparen ensamkommande
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barn och ensamkommande flyktingbarn steg fram
till n
 ovember 2015, och minskade när flyktingvågen
ebbade ut. Begreppen ensamkommande flykting

ungdomar e ller ungdomar steg emellertid gradvis från
2014 och peakade i samband med den flitiga brottsrapporteringen i februari 2016. Det är förmodligen
en rimlig språkanpassning till de ämnen som kraftigt exponerades dessa månader. Mer intressant är
däremot att begreppet ensamkommande ungdomar
under hela 2016 (utom augusti) stannade kvar på den
förhöjda nivå som rådde under krismånaderna. Begreppet ensamkommande ungdomar hade då alltså
etablerat sig i medierna. Delvis kan det vara en följd
av att barn per automatik blir ungdomar med tiden,
men rimligen speglar det även en förändrad medierad
föreställning om de ensamkommandes roll, från barn
(som är skyddsvärda) till ungdomar (som kan vara
problematiska).
Förändringarna i opinionen under hösten 2015
antydde att folket var mottagligt för medialiserade
och känslomässigt laddade berättelser om verklig
heten, med bilden av den döde pojken Alan Kurdi på
stranden som symbol. Den utbredda mediala mobiliseringen av medkänsla som gestaltades i september
2015 visade sig dock vara föga beständig. Opinionens
snabba omsvängning dessa månader – trots mediernas
humanitära retorik – kan tjäna som ett nyttigt korrektiv till den spridda föreställningen om mediernas
allomfattande makt. Föreställningar om mediernas
massiva inflytande överdrivs ofta av den enkla anledningen att i ett samhälle där politik kanaliseras genom
medierna är det lätt att förväxla politiska förlopp med
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dess gestaltning i medierna. Och mediernas makt må
vara stark över agendan, alltså vilka ämnen vi bryr oss
om, men inte nödvändigtvis över våra åsikter och slutsatser i dessa ämnen.
Symboliska berättelser om samtiden

Så långt alltså studiens faktiska resultat och dess
avgränsade perspektiv.
En svaghet för en sådan här kvantitativ innehålls
analys är emellertid att dess resultat inte behöver vara
representativa för mediediskursen i sin helhet.
De stora, förklarande skeendena i en fråga kan utspela sig i ett bredare sammanhang. Trots allt kan tio
nyhetsartiklar i lokalpress med administrativ prägel,
(till exempel om brist på utbildningsplatser) få klart
mindre känslomässig resonans och betydelse än en
enda stort uppslagen och dramatiskt iscensatt rapport
ering om ett mord eller våldtäkt. Den u
 pplevda dramatiska förändringen i diskursen torde enligt min bedömning också framför allt ha orsakats av det nya tonläget
i texter utanför den rapporterande journalistiken.
Under research och datainhämtning kunde jag se
att ledarsidorna i de tidningar jag studerade under
2015–2016 fick ett ökat inslag av analyser och kolumner som i mer kritiska och problematiserande ordalag
täckte ämnen om såväl ensamkommande som asyl
sökande generellt. Ivar Arpi i Svenska Dagbladet,
Alice T
 eodorescu i Göteborgs-Posten och Anna Dahlberg i Expressen var några opinionsbildare som ofta
tog upp kritiska vinklingar, medan Sydsvenska Dagbladets och Aftonbladets ledarsidor behöll sin hävd
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vunna, mer flyktingvänliga karaktär. Till detta kom en
hårdare ton att synas i sociala medier, på expertbloggar och bland fristående opinionsbildare och politiker,
där t ex Tino Sanandaji, Ann Heberlein och riksdagsmannen Hanif Bali (M) framträdde med kritik mot
migrationspolitiken.
Vad gäller den bredare diskursen om ensamkommande och asylsökande under denna tid bör några exempel nämnas som fick spridning i sociala medier, och
som sannolikt fick starkt symbolvärde.
• I november 2015 skadades fyra pojkar vid ett knivbråk på ett flyktingboende för ensamkommande i
Alingsås.
• I ett HVB-hem för ensamkommande i Mölndal i
januari 2016 knivskars en 22-årig kvinna i personalen till döds av en ensamkommande.
• Under 2014-2016 förekom en rad artiklar om nordafrikanska gatubarns kriminella liv i Sverige.
• Nyårsfirandet i Köln och We are Stockholm-
festivalen. Den 1 januari 2016 rapporterades att det
under nyårsfirandet i centrala Köln i Tyskland hade
förekommit omfattande övergrepp på kvinnor av
män med utomeuropeisk bakgrund. Genklangen i
sociala medier var omfattande och incidenten följdes
upp i Sverige av en infekterad debatt om ofredande
gäng på musikfestivalen ”We are Stockholm” i
augusti 2015, där ensamkommande pekats ut. Den
13 januari 2016 publicerade Expressen ett reportage
om händelserna, som kom fram till att fyra av de 36
anmälda förövarna var från Afghanistan.
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Avsevärd betydelse fick också P1:s julserie 2015, be
titlad Föregångslandet, där ett avsnitt, ”De desillusionerade humanisterna”, tog upp temat med att ensamkommande skickats till Sverige av sina föräldrar, och
att personal på flyktingboenden upplevde det tabu att
tala om detta av rädsla för att stämplas som rasister.
Programmet fick genklang i sociala medier och på
ledarsidor, men även kritik för den ”nya” bild som därmed sanktionerades av ett public service-medium.
Det som gör dessa publiceringar värda att nämna
var att de gav eko i traditionella och sociala medier i
en omfattning som inte speglas i resultaten från min
studie av rapporterande journalistik, men som medverkade till att de ensamkommandes vandel kom att
ställas i en ny dager.
Rent allmänt blev debatten i medierna under de 24
månaderna tydligt mer polariserad och hetlevrad i frågor som inte primärt gick mellan vänster-höger, utan
mellan liberala och restriktiva hållningar i migrationsfrågor. Skiftet bekräftades också i SOM-institutets
årliga opinionsmätningar 2016 och 2017. Den typen
av journalistiska granskningar, där folk med utländsk
bakgrund pekas ut och misstänkliggöras har n
 umera
blivit en återkommande och etablerad berättelse i
svenskt medieutbud. I augusti 2018 gjorde Uppdrag
granskning i SVT ett stort reportage där rubriken var
statistik som visade att 58 procent av dömda våldtäktsmän var födda utomlands, vilket genererade en starkt
känsloladdad och polariserad följddebatt, vilket är
vanligt med denna typen av postulat i riksmedier.
Min huvudsakliga slutsats i ”From orphans to
offenders” är att Sveriges medier under kort tid gick
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från ett ”single-frame-narrativ” till ett ”multiple-
frame-narrativ”. Tvärtemot mina inledande antaganden sjönk andelen positiva och medkännande artiklar
om ensamkommande inte dramatiskt. Däremot tillkom sedan hösten 2015 negativa frames om kriminalitet, övergrepp och våld, men även om ekonomi,
som tog plats i rapporteringen om ensamkommande.
Denna synbart motsägelsefulla kombination är möjlig
om andelen artiklar som inte var positiva och medkännande oftast var neutrala i början av perioden, men
där denna icke öppet medkännande andel senare gav
utrymme för olika explicit negativa perspektiv. För
att förtydliga fenomenet maximalt med ett vardagligt
språk: I början var man antingen snäll eller neutral,
i slutet var man antingen snäll, neutral eller kritisk.
En så förenklad sammanfattning är dock farligt nära
gränsen av vilka slutsatser som har stöd i empirin, en
artikel kan t ex handla om kriminalitet eller anklagelser om brott och samtidigt präglas av medkänsla och
dessutom ha en etisk prägel.
Vill man vara välvillig kan man säga att medie
bevakningen gått in i en fas av mångfald, där fler motstridiga perspektiv får ta plats, utan att medkänslan
försvunnit.
Är man mer kritisk kan man ifrågasätta det sätt på
vilket mediernas bärande gestaltningar tog form, både
före krisen, då frågor om problem rörande asylinvandringens tillämpning, begränsningar och utmaningar
sällan syntes, och efter krisen, då sådana teman gavs
betydande utrymme.
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Dock är min personliga bedömning att den stora,
avgörande förändringen i den mediala retoriken
skedde i krönikor, på ledarsidor och annan åsikts
journalistik samt i sociala medier. Inte för att det skarpare tonläget i traditionella medier i sig avgjorde vad
opinionen hade för åsikter, men för att det pekade ut
vilka narrativ samtidsdebatten stod kring.
För att citera Bernard Cohen, pionjär inom teorin
om mediernas roll som agendasättare (1963): ”The
press may not be successful most of the time in telling
people what to think, but it is stunningly successful in
telling them what to think about.”
Det är lätt att bli besviken över att ett land som ofta
påstås ha en pragmatisk tradition gett så pass stort
utrymme åt känsloladdad retorik och alarmistiska
poser i migrationsfrågor stället för att behandla dem
i termer av praktiska lösningar och diskussion om hur
man anpassar lagstiftning till en ny verklighet. Kanske
är grundproblemet rentav att medierna före de sociala mediernas ankomst inte primärt haft en renodlad
roll som arena för praktisk politiskt problemlösande,
utan i stor utsträckning själva agerat som sociala medier, g enom att fånga upp, gestalta, dramatisera och
förenkla aktuella strömningar. Därigenom har de behållit sin relevans och attraktionskraft. När förenklingarna och dramaturgin alltmer iscensätts i sociala
medier borde kanske de traditionella mediernas uppgift handla mer om tydlighet, sammanhang, sakfrågor
och pragmatiska strategier.
Men det är svårt att sänka megafonen inför ett folkhav med lyfta högafflar.
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Vågar jag verkligen
säga det här?
Flyktingkrisen och tystnadsspiraler
Bengt Johansson*

Med en omlagd flyktingpolitik hösten 2015 förändra
des svenskarnas vilja att offentligt säga vad de anser
om flyktingfrågan. En del blev mer frimodiga, men fler
verkar ha tystnat. En tydlig tendens är att inför okända
människor blev de som stödjer en begränsad flykting
politik mer öppna. Däremot upplevde de som står för
en mer g enerös att de tystnat något. Men det är inte
hela förklaringen. Kanske är det helt enkelt så att det
hårdare samtalsklimatet efter 2015 passar vissa bättre
än a ndra, oavsett vad man tycker i flyktingfrågan?
Det är knappast en nyhet att vi människor är s ociala
varelser, som i stor utsträckning agerar och anammar
åsikter för att passa in i en grupp. Inom studier av
politisk opinionsbildning har vår anpassning till grupp
normer och vad som antas vara gångbara åsikter och
handlingar undersökts med olika teoretiska infalls
vinklar (Bryant, Salwen & Dupagne 2009, Mutz 1998,
* Bengt Johansson är professor i journalistik och masskommunikation vid
JMG, Göteborgs universitet.
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Schmitt-Beck 2015). I den allmänna debatten har inte
minst vår rädsla för att uttrycka obekväma politiska
åsikter varit flitigt diskuterad, där åsiktskorridor varit
ett återkommande begrepp de senaste åren. Åsiktskor
ridor har fångat in fenomenet att vissa åsikter sägs
vara allenarådande och de som tycker annorlunda har
antingen inte fått komma till tals o
 ffentligt eller inte
vågat uttrycka sin åsikt (Oscarsson 2013).
Frågan om människor vågar uttrycka sin åsikt
offentligt eller inte har en lång historik inom forskning
om politisk kommunikation. På 1970-talet formule
rade den tyska forskaren Elisabeth Noelle-Neuman
sin teori om tystnadsspiralen som tangerar samma
fenomen som åsiktskorridor (Noelle-Neuman 1984).
Noelle-Neuman menade att vår rädsla för social iso
lering gör att vi inte gärna uttrycker åsikter om vi
uppfattar att de är i minoritet. Börjar vi prata med en
främling på en buss yttrar de flesta av oss inte kontro
versiella åsikter, utan vill gärna säga saker som den
andre kan instämma i.
Hur vet vi då vilka åsikter som delas av andra?
Noelle-Neuman menade att massmedierna är centrala
här. Genom mediernas nyhetsrapportering lär vi oss
vad som är en majoritetsåsikt i samhället, även om
det givetvis inte alltid är så att medierapporteringen
speglar vad som är majoritetens uppfattning i olika
frågor. Men Noelle-Neuman hävdade att vi använder
nyheterna som facit och mall för den allmänna opinio
nen och därmed för vad vi vågar uttrycka. Har vi sam
ma åsikt som vi tror att alla andra har, vågar vi även
uttrycka den när vi träffar en främling på bussen. På
motsvarande sätt tystnar vi och döljer vad vi tycker om
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vi tror att vår egen uppfattning bara delas av en mino
ritet i samhället. Konsekvensen enligt Noelle-Neuman
är att det skapas tystnadsspiraler, där de som upplever
sig ha en minoritetsåsikt tystnar, medan de som tror
sig dela majoritetens åsikter pratar allt mer öppet.
De senaste åren har inte minst frågor om fl
 yktingar,
invandring och integration varit föremål för diskussio
ner om åsiktskorridorer och vad som får sägas offent
ligt. I detta kapitel ska vi därför skärskåda svenskar
nas vilja att uttrycka sina åsikter om flyktingfrågan.
Frågan som ställs i kapitlet är om det verkligen finns
något fog för tanken om tystnadsspiraler. Vågar
svenskarna säga vad de tycker i flyktingfrågan eller
håller de tyst, och finns det kanske skillnader beroende
vem de pratar med? Sedan är frågan vilka åsikter som
människor vågar torgföra. Spelar det någon roll om
man är p
 ositiv eller negativ till flyktingmottagning för
att säga vad man tycker? Och har detta förändrats i och
med att regeringen och de etablerade partierna ändrat
sin flyktingpolitik och Sverige infört mer restriktiva
lagar för flyktingmottagande hösten 2015? Detta inte
minst eftersom mediebilden också förändrades i sam
band med detta politiska beslut. Paul Frigyes skriver i
ett annat kapitel i denna bok att mediebilden om asyl
sökande och ensamkommande före senhösten 2015
hade fokus på positiva vinklar och medkännande.
Men efterhand får denna konkurrens av problem
beskrivningar såsom kriminalitet, övergrepp och våld
kopplat till flyktingmottagningen (se Frigyes i denna
volym). Medborgarna fick med andra ord inte bara en
ny politisk situation att förhålla sig till, även medie
bilden förändrades.
Vågar jag verkligen säga det här | 61

Medborgarpanelen
– tre vågor 2015, 2016 och 2018

För att besvara dessa frågor har respondenter i
Medborgarpanelen vid LORE, Göteborgs universitet
svarat på frågan om de känner att de kan prata upprik
tigt om flyktingsituationen, med familj och närmaste
vänner, med arbets- och skolkamrater eller med per
soner de inte känner så väl. Frågan har fem skalsteg
från ”I mycket hög utsträckning” till ”I mycket liten
utsträckning”. Första gången frågan ställdes var i
slutet av oktober och början av november 2015 till
2 500 personer i Medborgarpanelen, dvs veckorna före
regeringen Löfven på presskonferensen 24 november
meddelade beslutet om ändrad inriktning i flykting
politiken. Samma personer som besvarade den första
enkäten fick också möjlighet att några månader sena
re, i april 2015 besvara samma frågor. En ytterligare
uppföljning gjordes sommaren 2018, då de som be
svarat de båda tidigare enkäterna ombads att ännu en
gång svara på i vilken utsträckning de upplevde att de
kunde säga vad de tyckte i flyktingfrågan.
Urvalet hösten 2015 bestod, som nämndes ovan, av
2 500 respondenter från Medborgarpanelen, vilket
stratifierades mot kön, ålder och utbildning för att
spegla den svenska befolkningen. Trots detta ska
resultaten tolkas med försiktighet vad gäller nivå
skattningar, men det är ju framförallt förändringar
som är i fokus för analysen och i sådana analyser är
resultaten säkrare.
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Av de tillfrågade valde 63 procent (n=1633) att be
svara den första enkäten. Den andra vågen av enkäter
ställdes endast till de 1 633 som besvarade den första
och av dessa svarade 1 185 personer (71 procent). Den
tredje och sista enkäten som skickade ut 2018 besva
rades av 876 personer (74 procent). I analyserna ingår
endast de 876 svarspersoner som har deltagit i alla tre
vågorna. Att vi endast har kvar knappt 900 av 2 500 i
det ursprungliga urvalet är en effekt av paneldesignen,
där färre personer besvarar samma frågor när de till
frågas flera gånger. När resultaten från den första
enkäten jämför alla 1 633 som besvarat den med de 876
som besvarat alla tre enkäterna visar det sig att inga
avvikelser finns ifråga om svarsmönster, vilket innebär
att vi trots bortfallet kan bedöma urvalet som befriat
från systematiska bortfall.
Genom att låta samma personer besvara frågorna
tre gånger kan vi undersöka om människor håller fast
vid sina uppfattningar eller förändrar dem över tid.
Givetvis är det särskilt intressant att kunna studera
om den förändrade inriktningen på flyktingpolitiken
(och mediebilden) hade någon inverkan på människors
vilja att uttrycka sina åsikter. Särskilt intressant är
att analysera om de som förespråkar en mer generös/
restriktiv flyktingpolitik blir mer bekväma med att ytt
ra sina åsikter när politiken förändrades. En hypotes i
linje med tystnadsspiralen är att de som vill ha en mer
restriktiv flyktingpolitik blivit mer benägna att säga
sin mening offentligt efter det att flyktingpolitiken
lades om 2015. Att stå för en begränsad flyktingmot
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tagning var före omläggningen en minoritetsuppfatt
ning, åtminstone sett till riksdagsmajoriteten. Men
när politiken förändrades blev det istället tvärtom.
Helt plötsligt var en restriktiv flyktingpolitik den nya
majoritetspositionen. På motsvarande sätt kan man
anta att de som vill ha en mer generös flyktingpolitik
hamnat i en tystnadsspiral. Från att ha haft en åsikt
som en riksdagsmajoritet stått bakom 2015 befinner
man sig i en minoritetsställning.
En tystnadsspiral i flyktingfrågan?

Tystnadsspiralen är en av de klassiska teorierna om
mediernas påverkan. Elisabeth Noelle-Neumans hypo
tes om tystnadsspiralen har fått stort internationellt ge
nomslag och det har genomförts studier av fenomenet
i många olika länder och kring olika sakfrågor (Dons
bach, Salmon, & Tsfati 2016). En grundförutsättning
för att tystnadsspiraler ska uppstå är enligt NoelleNeuman att frågan är kontroversiell. Om det handlar
om något som alla är överens om eller som inte alls
är laddat är vi inte ängsliga att säga vad vi tycker. Det
är därför som studier av tystnadsspiraler h
 andlat om
kontroversiella frågor såsom abort, samkönade äkten
skap och även invandring och i mmigration (Johansson
2018).
Finns det då tystnadsspiraler? Teorin känns instink
tivt rimlig och vi känner lätt igen oss i beskrivningarna
om hur vi inte alltid vill säga vad vi egentligen tycker
offentligt. Men tystnadsspiralen har blivit kritiserad
och ifrågasatt, inte minst eftersom den i sin helhet är så
komplex att den i princip är omöjlig att testa i alla sina
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delar (Donsbach, Salmon, & Tsfati, 2016). Men de
meta-analyser som gjorts, av en lång rad studier, visar
ett visserligen ganska svagt, men ändå robust stöd
för uppkomsten av tystnadsspiraler (Glenn & Huge
2016). Kritik mot teorin har handlat om olika saker.
En del ifrågasätter att mekanismen i första hand hand
lar om rädsla för social isolering och att det egentligen
är andra saker som gör att tystnadsspiraler uppstår
(Donsbach, Salmon, & Tsfati 2016). Andra riktar in
sig på att själva dynamiken i teorin väldigt sällan är
föremål för studier. Ofta används så kallade tvärsnitts
data, dvs en enkät skickas ut vid ett enda tillfälle. Det
fångar visserligen människors vilja eller ovilja att tala
offentligt om olika sakfrågor, men kan inte upptäcka
förändringar (Matthes & Hayes 2016). I studier av
förändringar används dessutom ofta aggregerade

data – vilket Noelle-Neuman själv gjorde – som också
kritiserats (Matthes & Hayes 2016). Kritiken riktar sig
mot att det finns risk för felslut. Bara för att det skett
generella förändringar av opinionen, vet vi ju inte om
enskilda individer tystnat eller blivit mer frispråkiga.
För att studera dynamiken av tystnadsspiraler är med
andra ord paneldesign att föredra, där samma perso
ner får besvara samma frågor flera gånger. Först då
kan vi upptäcka verkliga förändringar.
Analysen ska inledas med att översiktligt presentera
i vilken utsträckning de som svarat på enkäterna upp
levde att de kunde prata uppriktigt om flyktingsitua
tionen 2015, 2016 och 2018. I tabell 1 delas också sva
ren upp efter vilken grupp de svarande säger sig kunna
tala uppriktigt inför.
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Tabell 1. Respondenter som uppger att de kan tala uppriktigt
om flyktingsituationen med olika grupper 2015, 2016 och 2018
(procent).
Familj
och vänner
I ganska
I mycket
I mycket hög I ganska hög Varken
liten
liten
Balans
utsträckning utsträckning eller utsträckning utsträckning mått
Okt/nov
2015

70

22

4

3

1

+88

April 2016

70

22

4

3

1

+88

Juni 2018

63

27

4

5

1

+84

Arbets- och
skolkamrater
I ganska
I mycket
I mycket hög I ganska hög Varken
liten
liten
Balans
utsträckning utsträckning eller utsträckning utsträckning mått
Okt/nov
2015

40

31

13

9

7

+55

April 2016

35

33

15

10

7

+51

Juni 2018

31

36

16

10

7

+50

Personer man inte
känner så väl
I ganska
I mycket
I mycket hög I ganska hög Varken
liten
liten
Balans
utsträckning utsträckning eller utsträckning utsträckning mått
Okt/nov
2015

20

28

20

15

17

+16

April 2016

17

23

22

19

19

+2

Juni 2018

15

26

21

19

19

+3
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Tabell 1 visar ett antal saker värda att kommentera. De
svarande är mycket mer benägna att uttrycka sina åsik
ter när de pratar med vänner och familj, de blir lite tys
tare bland kollegor och studiekamrater och är precis
som förväntat minst frispråkiga i samtal med personer
de inte känner så väl.
Alla tre gånger vi frågar respondenterna vågar en
övervägande majoritet tala om sina åsikter om flykting
situationen med de allra närmaste. Mer än 90 procent
har denna uppfattning, och endast några få procent
håller inne med sina åsikter i samtal med familj och
vänner. Jämför vi de som vågar säga vad de tycker med
dem som håller tyst är balansmåttet +88, +88 och +84.
En liten nedgång vid det sista mättillfället 2018, men
det stör inte den generella bilden. Med familj och vän
ner vågar de allra flesta säga vad de tycker, även i en
fråga som är så laddad som flyktingmottagning. Här
har inget förändrats.
När det gäller samtal med kollegor på jobbet e ller
klasskamrater är vi lite försiktigare och det finns
också en tendens att de svarande blivit lite mer åter
hållsamma med att uttrycka sina åsikter. Balansmåttet
minskar från +55 till +51/+50. Den stora förändring
en här är att relativt många rört sig från att våga ut
trycka sin åsikt ”I mycket hög utsträckning” till lite
mer försiktiga hållningar. Men oavsett tidpunkt säger
de allra flesta – mellan 71 och 67 procent – att de vågar
uttrycka sina åsikter.
Går vi vidare till det som egentligen är det mest
intressanta – om vi vågar säga vår ärliga mening i kon
takter med dem vi inte känner så väl – är som vi redan
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påpekat respondenterna lite mer återhållsamma. Här
finns det inte längre en majoritet som säger sig kunna
säga sin uppriktiga mening om flyktingsituationen –
48 procent 2015, 40 procent 2016 och 41 procent 2018.
Vid de två sista mättillfällena är det nästan lika många
som säger sig kunna uttrycka sina åsikter som de som
väljer att vara tysta (balansmått på +2 och +3).
Sammantaget är de svarande mest frimodiga med
sina åsikter bland familj och vänner. Tystast är man
i samtal med okända personer och det verkar som
något hände efter hösten 2015, då fler sedan dess inte
lika 
gärna säger sin personliga åsikt om flykting
situationen. Sedan våren 2015 är det ungefär lika
många som är bekväma med att yttra sina åsikter
som väljer att vara tysta, åtminstone i kontakt med
människor de inte känner så väl.
Men så värst mycket verkar ändå inte ha hänt. På
övergripande nivå är bilden ganska stabil. Men det
finns dock en risk att siffrorna underskattar rörel
ser bland respondenter när vi redovisar resultaten på
aggregerad nivå. Möjligheten finns ju att många blivit
mer tystlåtna, samtidigt som nästan lika många blivit
mer frimodiga i sina samtal med andra människor.
Vad resultaten så här långt visar är ju egentligen bara
att något fler har tystnat än som vågat höja sin röst.
Om det skett stora förflyttningar av åsikterna åt båda
hållen kan de ju ta ut varandra och det kan se ut som
att inget har hänt, fastän stora åsiktsförändringar
faktiskt skett.
En första del av en fortsatt analys är att till fullo
använda fördelen med paneldata, dvs att följa åsikts
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förändringar hos enskilda svarspersoner. Den första
frågan är då hur stor andel som överhuvudtaget byter
åsikt mellan 2015, 2016 och 2018. I tabell 2 visar vi ett
antal olika siffror som studerar förändringar av åsik
ter på individnivå, dvs om de enskilda personerna för
ändrat sina svar mellan de olika mättillfällena.
Den första kolumnen visar hur många som avgett
exakt samma svar när de besvarat enkäterna 2015,
2016 och 2018, vilket kan ses om ett mått på åsikts
stabilitet. Det visar sig att mer än hälften (55 procent)
ger exakt samma svar på frågan om de kan tala upp
riktigt om flyktingsituationen med familj och vänner.
Nivån för detta mått på åsiktsstabilitet är lägre när
frågan gäller arbets- och skolkamrater (30 procent) och
personer den svarande inte känner så väl (27 p
 rocent).
Med a ndra ord är det relativt många som inte ändrar
sig alls, oavsett vad som hänt i omvärlden. Att stabili
teten är störst när det gäller familj och vänner är inte så
konstigt utan ligger i linje med tidigare resultat. Bland
de allra närmaste finns den största tryggheten, och där
vågar man säga vad man tycker i högre grad än i andra
sociala sammanhang. I kontakter utanför familjen på
verkar i högre grad opinionsklimat och vad som sägs
i den allmänna debatten. Med en förändrad politisk
debatt är det ganska naturligt att osäkerheten om vad
som är socialt gångbara åsikter blivit större och där
med har fler ändrat sin uppfattning om vad de vågar
säga.
Utanför familj och vänner har en majoritet föränd
rat sin syn på om de vågar säga sin uppriktiga mening i
flyktingfrågan och då finns det flera olika saker att stu
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dera. En fråga är om förändringen går mot att i högre
grad våga uttrycka åsikter öppet eller att bli mer för
siktig. Sedan är också frågan om personen ifråga byter
sida, dvs att hen varit öppen med sina åsikter, men inte
längre våga uttrycka sin mening och vice versa. Vi ska
därmed undersöka gradförändring bland dem som
ändrat åsikt och positionsförändring. Gradföränd
ring innebär att personen ifråga ökat eller minskat
sin övertygelse och positionsförändring är en starkare
typ av förändring. Här har personen gått från att våga
uttrycka sin åsikt till att svara ”varken eller” eller inte
våga säga sin mening, eller det omvända, att den sva
rande lämnat positionen av att vara tyst och åtminstone
svarar ”varken eller ” eller uppger sig kunna tala öppet.
Tabell 2. Åsiktsstabilitet, gradförändring och
positionsförändring ifråga om tala uppriktigt om
flyktingsituationen med olika grupper 2015, 2016 och 2018
(procent).
Har samma vilja Har förändrat vilja
att uttrycka åsikt att uttrycka åsikt
(åsiktsstabilitet) (gradförändring)

Har bytt position
i vilja att uttrycka
åsikt (positions
förändring)

Pratar
mer

Pratar
mindre

Pratar
mer

Pratar
mindre

Familj och vänner

55

16

29

4

12

Arbets- och
skolkamrater

30

27

42

14

27

Personer man inte
känner så väl

27

27

46

20

31
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Som kolumn två i tabell 2 visar är det 16 procent
som gått mot att våga tala mer öppet om flykting
situationen bland familj och vänner under de tre
undersökta tillfällena. Men det är nästan dubbelt så
många som menar att de blivit tystare med sina åsik
ter bland de allra närmaste (29 procent). Tendensen är
densamma, men nivåerna högre i viljan att uttrycka
åsikter bland kollegor och studiekamrater (27 respek
tive 42). Ungefär samma nivåer gäller när man möter
okända personer (27 respektive 46). Sammantaget är
inte bara n
 ivåerna högre vad gäller viljan att säga vad
man tycker eller vara tyst när vi lämnar den innersta
sociala kretsen. Förändringarna är också större – åt
båda hållen. Men det är också så att andelen som upp
lever sig bli mer återhållsamma i samtal blivit högre
– detta oavsett om de skulle prata om flyktingfrågan
på jobbet/i skolan eller någon de hamnar i samtal med
på bussen.
De allra flesta som förändrar sin åsikt gör det inom
samma position, dvs att de rör sig mellan ”I mycket
stor/liten utsträckning” och ”I ganska stor/liten ut
sträckning”. Det handlar med andra ord om en för
svagning/förstärkning av samma åsikt. De som byter
hållning – positionsförändrarna - är färre. Som den
tredje kolumnen i tabellen visar är det bara 4 procent
som verkligen förändrat sitt förhållningssätt i samtal
med familjen och då uppger sig vara mer frispråkiga.
Motsvarande siffra för de som blivit mer försiktiga
med vad de säger är 12 procent. Liksom tidigare är
tendenserna desamma för samtal i andra grupper och
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här är det också tydligare att effekten är större om man
skulle prata med mer okända personer. En femtedel
(20 procent) säger att de gått från att vara mer tysta
till en mer frispråkig position i samtal med personer de
inte känner så väl. Men så många som en knapp tredje
del (31 procent) uppger att de gått från att våga säga
vad de tycker till att inte göra det.
Det ska också sägas att alla som ändrar åsikt inte vid
håller det nya förhållningssättet (tabell 3). En del bytte
tillbaka till den ursprungliga åsikten när de tillfrågades
den tredje gången 2018. Denna andel är inte obetydlig
utan ligger på mellan fyra och nio procent. Med andra
ord var en del förändringar i synen på att våga säga
sin mening i olika sociala sammanhang till viss del på
verkad av den förändrade situationen våren 2016. När
turbulensen lagt sig gick ungefär en fjärdedel av de som
ändrat åsikt tillbaka till sin ursprungliga hållning.
Tabell 3. Permanenta respektive tillfälliga åsiktsförändringar
ifråga om tala uppriktigt om flyktingsituationen med olika
grupper 2015, 2016 och 2018 (procent).
Har förändrat
åsikt permanent

Har förändrat
åsikt tillfälligt

Pratar
mer

Pratar
mindre

Pratar
mer

Pratar
mindre

Familj och vänner

12

21

4

8

Arbets- och
skolkamrater

20

33

7

9

Personer man inte
känner så väl

20

38

7

8
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I den fortsatta analysen ska vi fokusera på dem som
ändrat åsikt permanent. Misstanken var att det fanns
två motsatta rörelser som till viss del tog ut varandra i
resultaten så som de redovisades i tabell 1. Detta har
styrkts av de gjorda analyserna så som de redovisats
i tabell 2 och 3. En betydande andel av de svarande
har bytt åsikt permanent och antingen blivit mer eller
mindre benägna att säga sin åsikt i olika sociala sam
manhang, särskilt gäller det när det handlar om situa
tioner utanför den närmaste familj och vänkretsen.
Den minsta förändringen gäller de som menar att de
vågar ta ställning i högre grad än tidigare bland familj
och vänner (12 procent), vilket givetvis beror på att de
flesta redan tidigare vågade säga vad det tyckte. Det
finns med andra ord inte utrymme för så stora föränd
ringar i den riktningen. Däremot har fler tystnat i sam
tal med de närmaste. En femtedel (21 procent) menar
istället att de bland familj och vänner blivit mer försik
tiga med att säga vad de tycker och över en tredjedel
har blivit mer tystlåtna i andra sociala sammanhang.
På jobb och skola menar 33 procent att de blivit mer
tysta och i samtal med personer de inte känner är mot
svarande siffra 38 procent.
Vad är det då som karakteriserar dessa f örändringar?
Vilka är det som blivit mer frispråkiga och vilka har bli
vit mer försiktiga med att säga vad de tycker om flykting
situationen? Att det handlar om politisk ideologi och
synen på hur stort flyktingmottagandet ska vara är ing
en särskilt vågad gissning. Men vi ska i analysen också
kontrollera hur sambanden ser ut i relation till andra
faktorer såsom ålder, kön och utbildning för att se om
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det kanske finns andra förklaringar än politiska åsikter
bakom viljan att säga vad man tycker.
I tabell 4 redovisas ett antal regressionsanalyser som
visar vilka faktorer som påverkar om man blivit mer
eller mindre benägen att permanent våga säga sin åsikt
om flyktingsituationen. I analysen har de som uppgett
att de vill begränsa flyktingmottagningen eller ansett
nivån vara lagom 2016 och 2018 bedömts ha åsikten
att vilja ha en ”begränsad” flyktingmottagning medan
de som 2015 ansett att nivån var lagom och 2016/2018
anser att Sverige borde ta emot fler bedömts ha en mer
”generös” inställning till flyktingmottagning.
Tabell 4. Faktorer som förklarar åsiktsförändringar ifråga
om tala uppriktigt om flyktingsituationen med olika grupper
(OLS, standardiserade regressionskoefficienter).
Arbets- och
skolkamrater

Familj och vänner
Pratar
mer

Pratar
mindre

Pratar
mer

Åsikt flykting
mottagning

.09

*

.12

.07

.00

.09

* -.10 *

Vänster/höger

.09

*

.00

.08

.03

.04

.00

**

Pratar
mindre

Personer man
inte känner så väl
Pratar
mer

Pratar
mindre

Politiskt
intresse

.01

.06

.04

.04

-.02

.05

Social tillit

-.08

-.03

-.05

.01

-.05

.05

Kön

.00

.02

-.03

-.02

.04

.00

Ålder

.02

-.02

.03

.02

-.03

-.06

Utbildning

-.01

-.01

-.04

.02

-.06

.04

Förklarad
varians R²

3%

1%

2%

0%

2%

1%

Antal svar

833

833

833

833

833

833
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I tabellen redovisas vilken förklaringskraft de o
 lika
faktorerna har oberoende av varandra, så 
kallade
direkta effekter. Som synes är det åsikter om flykting
politik som avgör, i de fall som någon av faktorerna
påverkar viljan att säga sin mening i samtal med
andra. Tydligast är att de som stödjer en mer be
gränsad flyktingmottagning i högre grad vågar säga
vad de tycker över tid. Signifikanta effekter av denna
åsikt finns för att yttra sig inom familj- och vänkrets
(beta=.09) samt i samtal med okända människor
(beta=.09). För diskussioner på jobb och skola verkar
också de som stödjer begränsad flyktingmottagning
bli mer frispråkiga, men koefficienten är något för svag
för att bli s ignifikant (beta=.07).
Bilden för vad som förklarar att de svarande tystnar
är inte lika entydig. När det gäller samtal med främ
lingar går effekten i förväntad riktning, då de som vill
ha en mer generös flyktingpolitik inte lika gärna yttrar
sin mening i det nya opinionsklimatet (beta=-.10). I
samtal med kollegor på jobb och skola finns det dock
inget som tyder på att åsikter om flyktingpolitik för
klarar att man inte lika öppet säger vad man tycker
(beta=.00). När vi sedan tittar på varför de svarande
tystnat i samtal med familj och vänner är det kanske
lite förvånande även de mer flyktingkritiska som inte
lika gärna höjer sin röst (beta=.12). Här går med an
dra ord resultaten i helt motsatt riktning mot vad vi
förväntade oss, vilket kanske är en smula förbryllande
och tyder på att det kanske till viss del är andra meka
nismer än rädsla för social isolering som förklarar om
vi säger vår ärliga mening bland släkt och vänner.

Vågar jag verkligen säga det här | 75

Ser vi sedan på de andra förklaringsfaktorerna är de
i stort sett inte till någon hjälp för att förklara de sva
randes ökade eller minskade vilja att säga vad de tycker
om flyktingsituationen. Den enda signifikanta effek
ten hittar vi i att de som lutar högerut ideologiskt blivit
lite mer frispråkiga i samtal med den närmaste sociala
kretsen. Här ska det dock påpekas att sambandet mel
lan vänster/höger-ideologi och åsikt om flyktingpoliti
ken är sammankopplade där de med vänsterideologisk
inställning står för en mer generös flyktingmottagning.
Samtidigt vill de som lutar åt höger ha en mer begrän
sad flyktingmottagning. En del av effekten av vänster/
högerideologi går helt enkelt via åsikt i flyktingfrågan
och döljs till viss del i resultaten i tabellen. I samhälls
vetenskaplig terminologi kan ideologi därmed en ses
som en bakomliggande variabel som i stor utsträck
ning förklarar inställning i flyktingpolitik som i sin tur
sedan delvis förklarar varför man blir mer frispråkig.
Givetvis kan man också diskutera om orsakssamban
det även går i den motsatta riktningen, dvs att åsikter
om flyktingmottagning påverkar ideologi. I vilket fall
som helst har både ideologi och åsikter om flykting
mottagning viss självständig påverkan på vad man sä
ger i samtal med andra om flyktingsituationen.
I övrigt finns det inga skillnader. Politiskt intresse,
social tillit, kön, ålder eller utbildningsnivå hos svars
personer hjälper inte till att förklara varför vissa
tystnar eller blir mer öppna med sina åsikter. Tittar
vi dessutom på raden där modellens generella för
klaringskraft redovisas (förklarad varians) som kan
variera mellan 0–100 procent är den låg. Ingen av
modellerna kan förklara mer än 3 procent av varför
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människor ändrar sin vilja att säga sin uppriktiga me
ning. Att många ändrat sin inställning till att säga sin
mening – åt båda hållen – är klart, men de förklarings
faktorer vi analyserat hjälper oss endast i begränsad
omfattning förstå varför så har skett.
Tyst på bussen?

Tystnadsspiralen är en av de klassiska teorierna inom
medievetenskaplig forskning. Teorin har använts för
att försöka förstå opinionsbildningens mekanismer
under många år och i olika länder. Flyktingpolitik är
en fråga som är kontroversiell och därmed upplever
kanske många att det är känsligt att säga vad de tycker.
Men finns det då tystnadsspiraler, där vissa åsikter inte
vågar torgföras offentligt medan andra ses som mer
acceptabla och mer frimodigt vågar yttras i Sverige?
Resultaten i denna analys tyder på att så är fallet. Efter
2015 vågar fler säga sin mening, men ännu fler har bli
vit mer försiktiga ifråga om flyktingsituationen.
Resultaten visar också att under den generella bild
en, där något fler har tystnat än blivit mer frispråkiga
finns det ganska stora rörelser. Många har förändrat
sin benägenhet att prata öppet om vad de tycker om
flyktingsituationen i Sverige mellan 2015 och 2018.
Särskilt gäller det i samtal med personer utanför
familje- och vänkretsen. Fler har blivit mer frispråkiga,
men ännu fler har blivit mer restriktiva med att säga
vad de t ycker. Dessa förändringar kan till viss del för
klaras av att de som står för en mer restriktiv flykting
politik blivit mer öppna med sina åsikter och att de som
står för en mer generös flyktingmottagning tystnat. I
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relation till tystnadsspiralen följer det logiken att de
som gått från att vara i minoritet i synen på flykting
frågan hamnat på majoritetssidan efter omläggningen
av flyktingpolitiken 2015. En delvis förändrad medie
bild, där flyktingmottagningen beskrivs mer kritiskt
har hjälpt till i denna process. På motsvarande sätt har
de som varit för en generös flyktingmottagning inte
längre en riksdagsmajoritet att luta sig mot och medie
bilden är mer komplex i synen på ensamkommande
och flyktingar. Med andra ord: när man möter någon
vars åsikt om flyktingpolitiken är okänd, förutsätter
oftare de som vill ha begränsad flyktingmottagning att
den okände håller med dem. De som förespråkar en
mer generös flyktingmottagning antar oftare tvärtom,
att den de möter tycker annorlunda än de gör själva.
Men som vi redan påpekat verkar inte förändring
arna i vad man vågar säga i särskilt hög grad påverkas
av ens åsikter i frågan. Vi har inte heller hittat några
andra förklaringar som brukar kunna påverka politisk
opinionsbildning såsom ålder, utbildning och kön. Så
vad är det då som gör att vissa tystnar och andra blir
mer öppna?
Kan det vara så att det främst inte handlar om rädsla
för social isolering utan att det är andra mekanismer
som är i farten? En möjlighet är ju att de som tystnat
inte riktigt är bekväma i det nya, lite hårdare sam
talsklimatet. Oavsett vilka åsikter man har upplevs det
kanske obehagligt att hamna i konfrontativa eller lad
dade diskussioner och därför väljer de att vara tysta.
Man orkar helt enkelt inte med alla diskussioner om
flyktingsituationen. De som efter 2015 istället är mer
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sugna på att prata är möjligen personer som blir upp
livade av debatt och konfrontation. De debattglada
tycker det polariserade debattklimatet är spännande
och har med andra ord fått något att prata om. Om
detta stämmer kanske det också delvis förklarar varför
fler tystnat än som höjer sin röst. I ett svenskt sam
talsklimat, som ofta brukar beskrivas som konsensus
orienterat, kanske det finns fler som tycker att det blivit
jobbigare med en polariserad debatt än som livas upp
av den? Oavsett om dessa förklaringar stämmer är en
slutsats ändå att det blivit lite tystare på bussen.
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Det goda Sverige vs det
dåliga Sverige
Sverigebilden som vapen i ideologiska strider
Paul Rapacioli*

I november 2017 skrev SVT:s nyhetssajt att ett par
poliser i Oskarshamn bjudit in lokalbefolkningen att
jogga med dem på kvällarna. Det var inget officiellt
initiativ och de två poliserna betonade att det inte var
på grund av något särskilt brottshot i staden.
”Det finns en upplevd otrygghet mer än en f aktisk”,
sa de. ”Det händer nog inte så mycket här, men män
niskor tar intryck från händelser i omvärlden och kän
ner sig otrygga ute när det är mörkt.”
Det är inte nödvändigt att vara en erfaren nyhets
redaktör för att se att den här historien inte är värd
internationell uppmärksamhet. Men på något sätt

letade nyheten sig fram till en av Storbritanniens
populäraste pratradiostationer och en kvällsshow som
leddes av den tidigare politikern Nigel Farage.
Som ledare för UKIP, UK Independence Party, var
Farage drivkraften bakom Brexit-folkomröstningen
och han fortsätter att argumentera mot invandring i
* Paul Rapacioli är grundare av The Local och författare till Good Sweden,
Bad Sweden – The Use and Abuse of Swedish Values in a Post-Truth
World (Volante, 2018).
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sin show. Oskarshamns joggingpoliser gav honom lite
nytt material. Men han presenterade historien på ett
ganska annorlunda sätt jämfört med SVT:
Invånarna i Oskarshamn i Sverige kommer nu att åtföljas
av beväpnade poliser under jogging. Hur kunde Europa
låta detta hända? Vem skulle ha trott att jag skulle säga
det om en svensk stad för bara fem år sedan?1

Enligt uppgifter från Brå var brottsligheten år 2017 i
Oskarshamn 42 procent lägre än i Sverige som helhet.2
Men med sin stora radiopublik och nästan 300 000 vis
ningar av en video med uttalandet i sociala medier, fick
Farage många människor att tro att Oskarshamn är en
mycket farlig plats.
De flesta utanför Sverige vet inte mycket om lan
det. När du ber dem att berätta vad som dyker upp i
huvudet när du nämner Sverige, kommer de oundvik
ligen att nämna ABBA, blondiner och IKEA. Men om
du gräver djupare kommer du att upptäcka att det som
människor runt om i världen verkligen associerar med
landet är en uppsättning mycket progressiva värden
som jämlikhet, sekularism och öppenhet – värderingar
som gör landet extremt i internationella värderings
baserade undersökningar och en sten i skon för dem
som motsätter sig sådana ideal.
Storbritanniens tronföljare, prins William, summe
rade detta när han besökte Stockholm i februari 2018.
1
2

https://twitter.com/nigel_farage/status/933791486809968641?lang=en
Antal anmälda brott per 100 000 invånare, 2017: Sverige 15 062; Oskars
hamn 8 666. Brå.
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Han sa att han kommit för att upptäcka de ”magiska
svenska ingredienserna”:
”Vi ville ta reda på vad det är som givit Sverige ett så
avundsvärt rykte i världen: design, kreativa industrier,
högteknologisk tillverkning, social rättvisa, populär
kultur. Listan skulle kunna fortsätta”, sade han.
Det skulle den kunna – men inte nödvändigtvis i
samma riktning. För beroende på vilka nyhetsmedier
du läser och de Facebook-grupper du tillhör och kom
mentatorerna du följer, kan du de senaste åren ha fått
en helt annan bild av landet än prins William.
Denna alternativa berättelse om Sverige är en nega
tiv historia om kollaps och kriser sprungen ur Sveriges
beslut att tillåta ett stort antal invandrare att bosätta
sig i landet de senaste åren. Den skadar landets rykte
och hotar därför allt som gynnas av ett gott rykte, som
handel, turism och internationellt inflytande. Och det
påverkar hur svenskar själva ser på sitt land.
Missförstå mig inte: de dåliga sakerna måste rap
porteras. Medieföretaget The Local, som jag g rundade
2004 med James Savage, har rapporterat mer än n
 ågon
annan på engelska om upplopp, gängvåld, mord, våld
täkter, korruptionsskandaler och politiska kriser i Sve
rige. Vi har publicerat 40 000 artiklar om Sverige. Dessa
har nått över 75 miljoner läsare runt om i världen. Vårt
jobb är att rapportera om svenska angelägenheter som
vi ser dem, inte att främja eller försvara landets ”ima
ge” utomlands. Men under de senaste åren har vi sett
en ökning av negativa nyheter om S verige i vissa delar
av de internationella medierna som målar en bild av
landet vi inte känner igen.
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Trots människors oemotståndliga tendens att för
minska hela nationer och befolkningar till ett litet antal
egenskaper är ett lands rykte komplicerat och beror på
ett stort antal faktorer: från landets historia århundra
den tillbaka till dess kulturella inflytande idag, från lan
dets företags framgångar till generositeten med bistånd,
från dess politikers internationella inflytande till med
borgarnas beteende när de semestrar utomlands.
Den som vill måla en bild av ett land måste göra det
punkt för punkt, där varje punkt är en berättelse bland
miljontals möjliga. När punkterna sedan kombineras
skapar det en komplex och nyanserad bild av platsen.
Graden av sanning i bilden kommer att vara direkt
relaterad till antalet punkter, eftersom varje punkt ger
alla andra dess sammanhang.
Det är dock inte så historien om Sverige har berät
tats. Under årtionden har detta ”avundsvärda rykte”
som prins William hänvisade till närts av kommentato
rer runt om i världen genom att hålla upp Sverige som
ett progressivt mönsterland. Genom att kombinera
landets obestridliga sociala framgångar med några
kraftfulla estetiska klichéer gav de världen en bild av
ett ”paradis i norr”. Detta har drivits på – och fort
sätter att drivas på – genom strålande marknadsföring
av Svenska institutet och andra regionala marknads
föringsbyråer. För att sluta den goda cirkeln, så vävde
svenska företag in berättelsen i sin egen varumärkes
berättelse, vilket förvandlade Sveriges goda rykte till
ekonomisk framgång.
Men detta har förändrats. Under de senaste åren har
en ny klass av kraftfulla påverkare inom m
 edier och
politik fokuserat aggressivt på andra typer av punkter,
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sådana som berättar en negativ historia om invandrar
relaterad brottslighet och sociala problem i Sverige.
De avlägsnar kontexten för att kunna måla en bild av
ett land i kris, och sedan använder de sina kraftfulla
plattformar och de skrämmande bristerna hos de
sociala medierna för att sprida denna frestande ”Bad
Sweden”-bild vitt och brett.
***
I november 2016 fick jag mejl från en man i Northamp
tonshire, England. Han skrev: ”Är det sant att Sverige
har förbjudit julbelysning av rädsla för att förolämpa
muslimer?”.
Nej, svarade jag, det är inte sant. Faktum är att när
jag skrev till honom tittade jag ut över en hel gata full
av sådan i Stockholm. Men det visade sig att det fanns
ett korn av sanning i berättelsen. Några dagar tidigare
hade SVT:s nyhetssida rapporterat att Trafikverket i
vissa städer inte längre skulle tillåta att lyktstolpar an
vändes för att hänga dekorationer i. Anledningen var
större fokus på säkerhet när trafiken ökat på genom
fartsvägarna i vissa småstäder, i kombination med att
Trafikverket varken får ge bort eller sälja el från sina
anläggningar.
Men några dagar efter SVT:s ursprungliga artikel,
rapporterade Speisa, en föga känd nyhetssajt baserad i
USA, historien – med en avgörande tillspetsning:
”Förändringen är en seger för dem som vill tona ner
vad som återstår av landets kristna traditioner, men
enligt Transportstyrelsen är orsaken till det drastiska
beslutet ’säkerhet’”.
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Dagen efter publicerade den hyperkonservativa
webbplatsen Infowars sin egen version av historien
med Speisa som källa och noterade att ”den verkliga
orsaken är nästan säkert för att landet helt kapitule
rat till islam efter att ha importerat otaliga muslimska
migranter under de senaste två åren”.
Och två dagar efter detta nådde berättelsen sin
största spridning, på en blogg som publicerades av en
brittisk debattör långt ut på högerkanten som heter
Milo Yiannopoulos:
Så vad har förändrats? Julbelysningarnas vikt? Lyktstolpar
nas hållbarhet? Eller kanske var det den massiva tillström
ningen av muslimska invandrare som dramatiskt förändra
de Sveriges demografiska landskap de senaste två åren...
Det verkar faktiskt som att det enda verkliga “säker
hetsproblemet” är att förolämpa muslimska invandrare –
samma som bär skulden för att ha förstört lokala företag.
Progressivism? Kulturberikning? Snarare kapitulation in
för en invaderande armé.

Yiannopoulos har drygt 2 miljoner följare på F
 acebook
och hans bloggpost delades mer än 45 000 gånger.
Historien fortsatte att spridas och det står klart att
miljoner människor, inklusive mannen som skrev till
mig från Northamptonshire, var utsatta för den chock
erande, övertygande och fullständigt falska tanken att
Sverige hade förbjudit julbelysning.
Yiannopoulos var då anställd på Breitbart, en ame
rikansk sajt som blev känd under den amerikanska
valrörelsen 2016 och som av sin ordförande Steve Ban
non beskrevs som ”the platform for the alt-right”.
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Med ett stadigt flöde av artiklar som ”Bär huvud
duk eller bli våldtagen – svenska kvinnor varnade”3,
”Sverige så våldsamt att migranter överväger att flytta
hem till krigszon”4, ”Rädda Sverige: Nästan hälften av
kvinnorna rädda för att vara ute efter att mörkret fal
lit i Europas våldtäktshuvudstad”5 och ”Sverige inför
kollaps på grund av invandringsflödet, varnar utrikes
minister”6 presenterar Breitbart en grundligt skräm
mande bild av Sverige.
Steve Bannon lämnade Breitbart för att bli Donald
Trumps kampanjdirektör och senare chefsstrateg
i Vita huset. Det är väldokumenterat att president
Trumps uttalande om what’s happening last night in
Sweden utlöstes av en intervju som han sett på Fox
News kvällen innan. I programmet Tucker Carlson
Tonight hävdade dokumentärfilmaren Ami Horowitz
kraftfullt att Sverige dolde en ökning av invandrings
relaterad brottslighet.
Men man behöver inte vara ett fan av högerkants
bloggare och liknande nyhetssajter för att utsättas för
uppfattningen om Sverige som ett land i kris.
3

4

5

6

Wear a Headscarf Or Be Raped, Swedish Women Warned: http://www.
breitbart.com/london/2016/07/14/wear-headscarf-or-be-raped-swedishwomen-warned/ läst 28 juli 2017.
Sweden So Violent, Migrants Consider Moving Back To War-Zone
Homelands: http://www.breitbart.com/london/2016/09/23/sweden-
violent-somali-moving-back/ läst 28 juli 2017.
Scared Sweden: Almost Half Of Women ’Afraid’ To Be Out After Dark
In Europe’s Rape Capital: http://www.breitbart.com/london/2016/03/04/
scared-sweden-almost-half-of-women-afraid-to-be-out-after-dark-ineuropes-rape-capital/ läst 28 juli 2017.
Sweden ’Facing Collapse’ Thanks To Migrant Influx, Foreign M
 inister
Warns: http://www.breitbart.com/london/2015/10/31/sweden-facingcollapse-thanks-migrant-influx-foreign-minister-warns/ läst 28 juli 2017.
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Fram tills nyligen ägde en mediamogul vid namn
Richard Desmond den populära brittiska tabloid
tidningen Daily Express. Desmond var också en stor
bidragsgivare till Nigel Farages parti UKIP, och hans
tidning återgav Farages syn på Sverige med artiklar
som dessa:
Slagfält Sverige: Polisen erkänner att Malmö inte är s äkert,
medan skurkar skjuter fyrverkerier mot folkmassa7
SVERIGE-FÖRÖDELSE: Polisen finner HANDGRANAT
i krisdrabbad ”no-go zone” efter dödlig skjutning8
SVERIGE NÄRA SAMMANBROTT: Polisen vädjar akut
om hjälp inför brottslig våldsspiral9
LAGLÖST SVERIGE: Våldsamma flyktingungdomar gör
köpcentrum till ”NO GO-ZON” – officiell källa10

7

8

9

10

Battlefield Sweden: Police Admit Malmo Isn’t Safe As Thugs Send
 ireworks Into Crowds: http://www.express.co.uk/news/world/749735/
F
Sweden-police-malmo-not-safe-NYE-thugs-grenade-attack läst 11 sep
tember 2017.
SWEDEN MAYHEM: Police find HAND GRENADE in crisis-hit
‘no-go zone’ after deadly shooting: http://www.express.co.uk/news/
world/771405/Malmo-Sweden-hand-grenade-migrant-Kronobordshooting
SWEDEN AT BREAKING POINT: Police make urgent plea for help
as violent crime spirals: http://www.express.co.uk/news/world/759946/
Swedish-violence-crime-police-urgent-plea-malm-Rosengard
LAWLESS SWEDEN: Violent migrant youths turn shopping 
centre
into ’NO-GO ZONE’ – officials: http://www.express.co.uk/news/
world/754126/Violent-migrant-gangs-Swedish-shopping-centreno go-zone-Gothenburg
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Förödelse, sönderfall, ett slagfält, politisk korrekthet,
no go-zoner, ett land nära sammanbrott, laglöshet –
för läsarna av Daily Express är detta den nya bilden
av Sverige.
Men är det ärlig journalistik eller bara grov propa
ganda? Vi kan finna en antydan om svaret på tidning
ens resesidor. Två månader efter det att nyhetsredak
tionen publicerat en artikel som beskriver Malmö som
en ”no go-zon”, en ”laglös stad” och ”ett slagfält”,
besökte en av tidningens resejournalister staden.
I en artikel med titeln ”Upptäck Sveriges trendiga
stad Malmö i kajak”11 beskrev författaren hur hon
uppskattade den ”svenska traditionen kaffe och tårta,
som följs religiöst av lokalbefolkningen” och slog fast
att ”oavsett vilken vinkel du ser det ur är Malmö en
verklig skatt, fullproppad med skandinavisk charm”.
Problemet är att vid det här laget hade nyhetssidor
na redan övertygat tidningsläsarna om att Malmö ska
undvikas, vilket vi kan se i kommentarerna under rese
artikeln: ”Ja, säkert ... låt oss alla gå och få våra dött
rar v@ld-tag-na”, sade en, följd av en annan på samma
linje: ”Klokt ta pepparspray och knogjärn med dig om
du åker till Sverige för att inte bli rånad och våldtagen.
Ditt val.”
***

11

Discovering Sweden’s trendy city Malmö by kayak: http://www.express.
co.uk/travel/shortbreaks/804074/Sweden-Malmo-travel-trendy-holidaykayak
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Gång på gång ser vi hur svenska nyhetshändelser slä
pas iväg bort från sina källor, rensas från sammanhang
och kläms in i en helt annan form. Låt oss titta på den
”resa” som en berättelse om köpcentret Nordstan i
Göteborg från januari 2017 gjort:
1.
Rapportering

2.
Vinkling

3.
Avkontextualisering

4.
Förstärkning

5.
Inbäddning

Legitim
verifierbar
berättelse

Begränsad
lokal
förtroende
skada

Begränsad
internationell
skada

Utbredd
internationell
skada

Permanent
internationell
skada

Expressen

Avpixlat

Russia Today

Mail Online

Google

Brottsplats
Nordstan – så
ser vardagen
ut

Laglöst land
på galleria
i Göteborg

Leading
Swedish mall
turned into
‘no-go zone’
by migrant
teen gangs report

Sweden’s
Inom några
leading
minuter och
shopping mall
i minst sex
is deemed a no- månader var
go zone, with
Mail Onlines
police blaming artikel sjunde
gangs of
sökresultat
unaccompanied på Google för
minors who
sökningen
have arrived
”Nordstan
in the country
Sweden”
for a spate of
attacks

Artikeln, med rubriken ”Brottsplats Nordstan – så ser var
dagen ut” berättade om ökade problem med ungdoms
gäng som samlades i Nordstan när b
 utikerna stängde för
dagen. Journalisten Claes Petersson talade med affärs
ägare, polis, socialarbetare och u
 ngdomarna själva och
målade ett balanserat porträtt av ett shoppingcenter i
innerstaden som drabbas av innerstadsproblem, med
massor av levande exempel på d
 roger, överfall, stöld och
hot. Som Petersson n
 oterade var många av u
 ngdomarna
från Göteborgs förorter, men andra var nyanlända
invandrare från Afghanistan och Syrien.
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Artikeln visade att det finns vissa allvarliga sociala
problem att hantera i Göteborg, men det var inte bara
dåliga nyheter. Några typer av brott ökade, andra
minskade.
Dagen efter att artikeln publicerades såg vi den för
sta mutationen när Expressen-texten låg till grund för
en artikel på Avpixlat (nu kallad Samhällsnytt) med
rubriken ”Laglöst land på galleria i Göteborg”. Denna
version vinklade berättelsen enligt Avpixlats tydliga
redaktionella syfte, med inriktning på invandrar
aspekten i Expressens artikel.
Några timmar efter Avpixlats artikel letade sig
historien fram till ryska RT.com. RT:s tolkning hade
rubriken ”Ledande svenskt köpcentrum förvandlades
till ’no go-zon’ av invandrade tonårsgäng” och l iksom
Avpixlats artikel var den helt baserad på E
 xpressens
reportage. Men det fanns extra färgklickar, till

exempel påståendet att ”försäljningen rapporteras ha
drabbats hårt”. Försäljningen nämndes inte alls i den
ursprungliga artikeln och eftersom problemen började
efter att affärerna stängt är det osannolikt att försälj
ningen p
 åverkades. Artikeln avslutades:
Som ett resultat blir köpcentret ett ställe där nästan total
laglöshet råder efter klockan 20:00, liksom andra platser
i Sverige som nu betecknas som no go-zoner, enligt den
lokala medierapporten. För att betraktas som en no gozon måste området normalt sett vara drabbat av hög före
komst av personrån, butiksrån, trakasserier och sexuella
övergrepp. I september 2016 ökade enligt uppgift dessa
områden till 55 stycken.

Det goda Sverige vs det dåliga Sverige | 91

Expressens artikel nämnde inte ”no go-zoner” och
Nordstan var definitivt inte på polisens lista över
”utsatta områden” som publicerades i juni 2017.
Från RT tog artikeln ett kliv in på den stora a renan
och dök inom kort upp på Storbritanniens Mail O
 nline
som med över 100 miljoner läsare per månad anses
vara en av de mest populära nyhetssajterna i världen.
Två länkade hänvisningar till RT visar att Mail
Online-versionen helt enkelt var en omskrivning av
RT:s publicering. Nu hade rubriken blivit ”Sveriges
ledande köpcentrum anses vara en no go-zon och polis
lägger skulden för rad av attacker på gäng av ensam
kommande minderåriga”.
I detta tredje återberättande av artikeln är sanning
en ännu mer förvrängd, med påståenden att Nordstan
”har sett en kraftig ökning av illasinnat beteende” och
att ”problemen har fått köpcentret att betecknas som
en no go-zon, enligt Expressen”.
Som vi vet var inget av dessa påståenden korrekta.
Men när världens största nyhetswebbplats beskriver
köpcentret så, förstärks budskapet och orsakar om
fattande skada på dess rykte.
Inom några minuter efter publiceringen på Mail
Online visades artikeln i Googles sökresultat och sex
månader efter det att artikeln publicerades kom den
fortfarande på sjätte plats vid en sökning på ”Nord
stan Göteborg”.
***
Vi bevittnar ett globalt värderingskrig och det ut
kämpas på flera fronter. Trump och Brexit är de som
92 | Paul Rapacioli

uppmärksammats mest och påverkat mest, men vi ser
bevis på en liknande typ av hård polarisation i länder
som Ungern, Turkiet och Italien. Här i Sverige domi
nerades Almedalsveckan valåret 2018 av den stökiga
närvaron av nazister och deras motståndare.
På den ena sidan i denna konflikt finns progressiva
värden som tolerans, jämställdhet, öppenhet och trans
parens. Med andra ord värderingar som världen asso
cierar med Sverige – tack vare alla de år som berättelsen
om Good Sweden berättats.
Och på andra sidan av denna konflikt finns vad som
kan kallas ”traditionella värderingar” som definieras
av hårt kamp mot politisk korrekthet, särskilt i form
av motstånd mot feminism och mot invandring.
När världen går i progressiv riktning, drar Sverige
fördel av att vara det positiva exemplet. Men nu då vin
darna vänt, befinner sig Sverige i korseld.
Som alla soldater i förmodern tid visste, är halva
slaget vunnet om motståndarens fanbärare kan fäl
las. På samma sätt, om du är en traditionalist som vill
stoppa progressiva värdens frammarsch, och kan visa
att Sverige, fanbäraren för dessa värden, misslyckas är
det ett effektivt sätt att kortsluta diskussionen.
Problemet är dock att Sverige uppenbarligen inte
fallerar. I själva verket är Sverige det femte “minst
misslyckade” landet i världen, enligt Fragile States
Index12 som utarbetats av Fund for Peace, en Washing
tonbaserad tankesmedja. I den ena oberoende, inter
nationella rankningen efter den andra placeras Sverige
konsekvent på topp tio och ofta som topp tre. Vare sig
12

http://fundforpeace.org/fsi/data/
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det som mäts är innovation, demokrati, jämställd
het, hållbar utveckling eller pressfrihet, gör landet
ett mycket bra jobb med att inte misslyckas. Som en
procentandel av bruttonationalinkomsten är landet
världens mest generösa givare av utomeuropeiskt ut
vecklingsbistånd och tidningen Forbes placerade 2017
Sverige som bästa landet i världen för företag.
För att visa att den här utomordentligt framgångs
rika nationen är ”misslyckad” måste man antingen
ljuga eller fokusera uteslutande på problemområdena
och avlägsna allt sammanhang. För att landet inte
fallerat, betyder ju inte att det är perfekt. I varje land
med tio miljoner människor finns det givetvis tillräck
ligt med problem för att upprätthålla ett ständigt flöde
av berättelser som får det att se dåligt ut.
Det är just vad Breitbart, Express, Mail Online och
Nigel Farage har gjort. Det går att argumentera gan
ska övertygande för att så länge det bara är sådana
medier eller kommentatorer som presenterar denna
bild av Sverige är skadan begränsad eftersom alla vet
deras position. Deras läsare och lyssnare kommer helt
enkelt att få sina åsikter bekräftade, och alla andra ser
deras budskap om Sverige i ljuset av deras populistiska
eller högerextrema position.
Faktum är att ända fram tills slutet av 2017 sa
många till mig att de negativa beskrivningarna av Sve
rige trots allt hördes i mycket specifika kretsar och att
de förmodligen skulle försvinna i den populistiska
debattens hetta. Men det vore att bortse från hur infor
mation sprider sig i denna värld, hur vi alla medverkar
som omedvetna noder i informationsnätverket, hur vi
klickar på ”dela” utan att läsa mer än rubriker.
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Jämfört med ”Good Sweden”-berättelsen är den
negativa berättelsen starkare. Den är chockerande
eftersom den står i kraftig kontrast mot den utopiska
berättelsen. Den är skrämmande för om det skulle
kunna hända i Sverige – Sverige! – tänk då vad som kan
hända här. Om du sedan lägger till en aning skade
glädje har du ett mem som kommer att fortsätta att
spridas under många år.
Och det skulle inte vara första gången. År 1960 höll
amerikanske presidenten Eisenhower ett tal i vilket
han varnade sina republikanska partikamrater för ho
tet från socialismen. Som argument för sin sak pekade
han på Sverige. Ett misslyckat Sverige.
”Det här landet har ett fantastiskt resultat av soci
alistisk verksamhet ... och resultaten visar att landets
självmordsnivå har ökat nästan obegripligt mycket”,
sade presidenten. ”Nu är nivån nästan dubbelt så hög
som vår. Fylleri har ökat. Brist på ambition är uppen
bar överallt.”
Faktum är dock att antalet självmord föll efter att
socialdemokratin kom till makten. Två år efter sitt tal,
under ett besök i Sverige, bad Eisenhower om ursäkt
för uttalandet och skyllde det på vad han ”nyligen
hade läst i en amerikansk tidning”.
Men nästan sextio år senare är idén om att Sverige
har hög självmordsfrekvens ännu så utbredd att Svens
ka institutet anser lögnen värd att korrigeras på sin
webbplats.13 Men det krävs mer än små stick av san
ning för att genomborra en övertygande myts tjocka
skinn.
13

https://sweden.se/culture-traditions/10-swedish-myths-uncovered/
Det goda Sverige vs det dåliga Sverige | 95

Och mycket riktigt har vi under 2018 sett Bad
Sweden-berättelsen sprida sig från populistiska
medier på högerkanten till traditionella n
 yhetsmedier.
I januari 2018 skrev brittiska The Times att ”Ton
åringar driver på gatorna med gevär när brott över
svämmar Sverige”14. I mars 2018 publicerade New
York Times två reportage om Sverige. Ett av dem, med
rubriken ”Handgranater och gängvåld skakar Sveri
ges medelklass”15, beskrevs syrligt av Breitbart som
”en effektiv mea culpa inför den vanliga förnekelsen
av invandrarrelaterad gängbrottslighet i Sverige”16.
Den andra artikeln hade rubriken ”I svenska förskolor
lär sig pojkarna att dansa och flickorna att skrika”17
och härmed återupplivades de gamla ”galna politiskt
korrekta Sverige”-klichéerna.
I april 2018 skickade BBC:s välrenommerade
nyhets
analysprogram Newsnight en reporter till
Stockholm för att undersöka vågen av handgranat
attacker i Sverige. Efter en intervju med en polis i Vårby
Gård, där en man dödades när en granat han plockade
upp exploderade, presenterade reportern två svar på
frågan ”Har Sveriges liberala invandringspolitik orsa
kat social oro?”.
Å ena sidan hävdade justitieminister Morgan Jo
hansson att eftersom ett relativt lågt antal invandrare
14 https://www.thetimes.co.uk/article/teens-roam-streets-with-rifles-ascrime-swamps-sweden-q83g055k9
15 https://www.nytimes.com/2018/03/03/world/europe/sweden-crime-
immigration-hand-grenades.html
16 https://www.breitbart.com/london/2018/03/04/new-york-times-admitstrump-breitbart-right-gang-crime-grenade-attacks-sweden/
17 https://www.nytimes.com/2018/03/24/world/europe/sweden-genderneutral-preschools.html
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satt i svenska fängelser så handlade det inte om in
vandring utan om integration. Å andra sidan spelade
Newsnight ett klipp med ingen mindre än Nigel
Farage, som i sitt radioprogram uppgav att ”per capita
har Sverige tagit emot fler unga, manliga invandrare än
något annat land i Europa. Och det har skett en dra
matisk ö
 kning av sexuell brottslighet i Sverige”.18
Citatet togs från Farages radioprogram i februari
2017, där han sedan hävdade att ”Malmö är nu Euro
pas våldtäktshuvudstad och vissa menar att det kanske
är världens våldtäktshuvudstad”. Det uttalandet har
tillbakavisats på bred front – ett av flera problem med
påståendet är att antalet våldtäkter per 100 000 per
soner i Malmö sedan 2012 varit lägre än riksgenom
snittet för Sverige. Ändå användes klippet mer än ett
år senare, taget ur sitt sammanhang och utan minsta
ifrågasättande, av en av de mest respekterade nyhets
organisationerna i världen.
Newsnight fick ganska mycket kritik för inslaget
(från mig, bland andra) – men kanske lyssnade pro
ducenterna ändå. Fyra månader senare skickade pro
grammet en annan journalist till Malmö för att göra
ett nytt reportage om de två vitt skilda bilderna av
Sverige. Jag hade en lång diskussion med journalisten
innan han kom hit om hur Sverigebilden används i de
internationella medierna och slutsatsen i reportaget
blev till viss del som en gottgörelse för det första insla
get: akta dig för den enkla berättelsen – och tro inte på
allt du ser på TV.
18 https://twitter.com/search?q=sweden%20%40bbcnewsnight&src=typd
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Trots denna nya, mörkare berättelse som utmanar
den traditionella bilden av Sverige, så konstaterade ny
ligen en studie från Svenska institutet att ”generellt sett
är bilden av Sverige utomlands, bland de som känner
till landet, övervägande positiv”. Turismen till Sverige
går alldeles utmärkt och ekonomin är bra. Men län
ders rykte förändras sällan plötsligt; de ändras punkt
för punkt. Så svenskar som arbetar internationellt eller
personer som bor i Sverige men har familj och vänner
utomlands, måste vänja sig vid frågor om invandring
eller säkerhet i landet.
Detta är något nytt. Men det är värt att komma ihåg
att det här inte handlar om Sverige. Det handlar om
att använda Sverige som ett vapen i ett mycket större
värderingskrig, där Sverige förkroppsligar en viss upp
sättning värderingar.
Sverige spelar roll för att ekonomin är bland de mest
framgångsrika i världen. Sverige spelar geopolitisk
roll. Sverige spelar roll för att landets företag slåss
långt över sin viktklass. Och viktigast av allt spelar
Sverige roll för att landets värderingar är bland de mest
progressiva och därmed de mest provocerande och
kontroversiella i världen.
Det gör Sverige och dess rykte till ett verkligt kraft
fullt vapen. Frågan är, vem är det som håller i det?
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Sverige i utländska medier
– från välfärdsföredöme till
mer komplex bild
Henrik Selin och Jacob Stenberg*

Internationell mediebevakning av Sverige är en mångfacetterad historia. Under 1900-talet låg fokus länge
på ”den svenska modellen”: svensk politik, samhälls
lösningar och välfärdsstaten väckte omvärldens in
tresse, beundran och debatt. Över tid har allt fler
aspekter av Sverige kommit att omfattas av rapporteringen, som idrott, kultur, näringsliv, miljöarbete och
ett starkt internationellt engagemang. Generellt har
den bild av Sverige som utländska medier förmedlat
i grunden varit positiv, även om det också funnits kritiska inslag. Detta gäller också i dag, men på senare
år har rapporteringen blivit mer komplex. Nya negativa narrativ om ett land i förfall på grund av alltför
stor flyktinginvandring utmanar den traditionella
bilden av välfärdsnationen Sverige. Betydande delar
av denna, ofta starkt överdrivna och inte sällan helt
felaktiga, rapportering tycks användas som verktyg i
* Henrik Selin är chef för avdelningen för interkulturell dialog och ansvarig för frågor kring Sverigebilden på Svenska institutet. Jacob Stenberg är
analytiker på Svenska institutet.
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andra länders inrikespolitiska debatt, och sprids särskilt av aktörer med en negativ inställning till invandring och det mångkulturella samhället. Trots detta så
ger inte resultatet av senare års studier belägg för att
människors uppfattning om Sverige skulle ha förändrats på något avgörande sätt.
Hur omvärlden ser på Sverige är viktigt för vårt land.
Ju bättre kännedom människor i andra länder har av
Sverige, desto bättre är förutsättningarna för det som
vår utveckling är beroende av och som vi vill främja:
handel, utländska investeringar, turism, internationellt samarbete och utbyten inom kultur, utbildning
och forskning med mera.
Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet
med uppdrag att bidra till kännedom, intresse och
förtroende för Sverige i omvärlden. Genom dialog
och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och
näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. En stor del av verksamheten
är 
biståndsfinansierad, vilket innebär att vi också
bidrar till stärkt kapacitet för en hållbar utveckling i
omvärlden. En viktig del av vårt uppdrag är att följa
och analysera det som brukar sammanfattas som
bilden av Sverige utomlands. Denna artikel syftar till
att sammanfatta de bilder av Sverige som förmedlas
i internationella medier, vilket utgör en av flera delar
av bilden av Sverige utomlands. I vårt arbete följer vi
därutöver olika internationella studier och index som
rankar världens länder och vi genomför egna undersökningar av hur människor ser på Sverige och på
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frågor som är viktiga för dialog och samarbete över
nationsgränser. För en översikt av den sammanvägda
bilden av Sverige utomlands, se rapporten Sverige i ett
nytt ljus? som SI publicerade i juni 2018.
Olika tider och tekniska möjligheter har över tid
skapat olika förutsättningar för arbetet att följa
internationell medierapportering. I dag är mängden
tillgänglig information större än någonsin. Denna artikel bygger på sammanställningar av svenska ambassaders mediebevakning i omvärlden1 samt på material
från SI:s egna undersökningar där sådana har gjorts.2
På senare år har SI därutöver utvecklat ett nytt sätt att
följa den internationella mediebilden. I dagens föränderliga medielandskap där sociala medier och alternativa medieaktörer utmanar traditionella mediers roll
som agendasättare använder SI digitala verktyg för
inhämtning och analys av vad som brukar kallas Big
data, dvs stora mängder aggregerade data från b
 loggar,
forum, nyhetssajter samt sociala medie-plattformar.
Artikeln inleds med en historisk överblick och avslutas
med en aktuell bild av samtalet om Sverige i utländska medier samt några sammanfattande trender och
insikter från materialet.

1

2

Årliga sammanställningar av utländsk medierapportering finns sedan
1960-talet. Som källa är detta material av varierande kvalitet: ambassaderna genomförde sammanställningarna relativt självständigt,
vilket gör att bl a urval av medier skiljer sig åt. Kvantitativa uppgifter
redovisas som regel inte. Materialet finns samlat i skriften Bilder av
Sverige i utlandet – en studie om förändringar, nuläge och mätmetoder,
Utrikesdepartementet 2005.
Sverigebilden 2007, 2008, 2009, 2010. Svenska institutet.
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Sverige i utländsk press och media
– en historisk överblick

I de flesta översikter av Sverigebilden tas den amerikanske journalisten och författaren Marquis Childs bok
Sweden, the Middle Way från 1936, upp som betydelse
full för hur Sverige betraktas utomlands. Childs lyfte
den positiva utvecklingen på det ekonomiska och sociala
området och menade att Sverige hade hittat en effektiv
kompromiss mellan marknadsekonomi/kapitalism och
socialism. På arbetsmarknaden hade det svenska samförståndet mellan arbetsgivare och fackliga intressen utvecklats i ”Saltsjöbadsandan”. The Swedish Model blev
begreppet som summerade dessa aspekter av Sverige,
och som under lång tid kom att få en stark förankring i
hur omvärlden såg på Sverige. Frågan fick stort utrymme i internationell press och politiker och tjänstemän i
flera länder kom till Sverige för att studera de svenska
erfarenheterna. Följande citat från den amerikanske
presidenten F D Roosevelt år 1936 sammanfattar det väl:
”In Sweden, for example, you have a royal family and a
socialist government and a capitalist system, all working
happily side by side. Of course, to be sure, it is a smaller
country than ours; but they have conducted some very interesting and, so far, very successful experiments. They
have these cooperative movements existing happily and
successfully alongside of private industry and distributions of various kinds, both of them making money.”3
3

Woodward, C. Vann. (1997). The Comparative Approach to American
History. Oxford.
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Efter andra världskriget fanns schematiskt sett två bilder i rapporteringen om Sverige. Den ena fokuserade
på Sverige som ett land som hade stått utanför kriget, med betydande eftergifter mot Nazityskland och
som inte uppfattades våga eller vilja ta klar ställning
för demokrati och frihet. Den andra bilden talade om
Sverige som ett neutralt land som fungerade som en
fristad för många och som verkade i humanitär anda,
ett land där Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg
stod som ikoner.
Den svenska modellen, eller frågor kopplade till
välfärdssamhällets utveckling, fortsatte att vara ett ledande tema i internationell medierapportering också
under 1950- och 1960-talen, vanligtvis som ett positivt
exempel. Men där fanns också kritiska inslag, t ex i
Kathleen Notts bok, A clean well-lighted place från
1961, som lyfte ett tema som återkommit genom åren,
nämligen Sverige som ett tråkigt land där individen
kvävs av ”påträngande omtanke och maktberusade
byråkrater”.
På ett område ansågs Sverige vid den här tiden
vara särskilt spännande – sex. Filmer som Hon dansade en sommar och Sommaren med Monika av
Arne Mattsson respektive Ingmar Bergman, och Elise
Ottesen-Jensens skapelse RFSU bidrog till att sprida
bilden av Sverige som ett land med en hög grad av
sexuell frigörelse. När så USA:s president Dwight D
Eisenhower i ett tal 1960 spred missuppfattningen att
Sverige hade den högsta själmordsfrekvensen i världen
skapades två segslitna klichéer som i viss utsträckning
lever kvar än i dag.
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Slutet av 1960-talet samt 1970- och 1980-talen kom,
vid sidan av sportnyheter, att domineras av två ämnen:
den svenska modellen och Olof Palmes gärning och
person. Ekonomiska problem, industrinedläggningar
och stigande arbetslöshet kompletterade tidigare positiva bilder av Sverige. Fler kritiska röster lyftes om
det svenska samhällssystemet och om politiken. Exempelvis kom den stora gruvstrejken (LKAB-konflikten)
1969–70 att ses som ett tecken på att samförståndet
mellan arbetsmarknadens parter började krackelera.
Intresset för att ta del av Sveriges erfarenheter var dock
fortsatt stort; UD redovisade runt 200 journalistbesök
per år. Palmes tillträde som partiordförande och senare
statsminister 1969 väckte starka reaktioner, både positiva och negativa. Omvärlden tolkade hans tillträde
som en radikalisering och vänstervridning med ökad
jämlikhet som mål. I en afrikansk tidskrift blev han
årets man 1973. Sveriges erkännande av Nordvietnam
och den allt fränare kritiken av Vietnamkriget gav Sverige och Palme särskilt stor uppmärksamhet i USA.
Också Palmes internationella solidaritetsuttalanden,
medlingsförsöken mellan Iran och Irak, valförlusterna
för Socialdemokraterna 1976 och 1979 samt återkomsten 1982 medförde omfattande internationell rapportering. När Olof Palme mördades 1986 nådde Sverige
publiciteten sin absoluta topp med omkring 1 000
internationella journalister på plats.
På 1980-talet börjar utländska medier också alltmer
att uppmärksamma svenskt näringslivs framgångar
i omvärlden. Symtomatiskt var att ”Företag” 1982
för första gången fick en egen rubrik i UD:s å rliga
sammanställningar av utländsk medie

rapportering.
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Samtidigt började andra positiva berättelser om
Sverige att lyftas, t ex miljövård, jämställdhet och
invandringspolitik. Grundstötningen av den sovjetiska
ubåten U-137 år 1981 blev inledningen till flera års
uppmärksamhet kring ubåtar i Östersjön.
Sveriges EU-medlemskap 1995 bedöms ha bidragit till
att Sverige blev mindre synligt än tidigare och mer betraktades som ett ”vanligt land”. Den ekonomiska krisen
och nedskärningarna i välfärden i början av 1990-talet
fick relativt stor uppmärksamhet och bidrog till ytterligare betoning av problem i det svenska välfärdsbygget.
Från mitten av 1990-talet skedde dock en pånyttfödelse
av den svenska modellen, som genom sin förmåga till
förändring och reformer skapade nytt intresse och engagemang i omvärlden, också i länder långt borta som t ex
Japan och Kanada. Bland sådana reformer kan nämnas
pensionssystemet, familjepolitiken, saneringen av statsbudgeten och avregleringar på flera områden.
I början av 2000-talet noteras i UD:s sammanställningar att konkurrensen om uppmärksamhet på den
internationella arenan ökar. Traditionella medier
anses fortfarande viktiga, men sociala medier bedöms
bli alltmer betydelsefulla. Bilden av Sverige i utländska
medier är fortsatt övervägande positiv, och handlar i
stor utsträckning fortfarande om frågor kopplade till
samhälle och välfärd samt svenska företag. Till detta
kommer nya områden som får allt större uppmärksamhet, t ex IT, populärmusik, mode och design samt
turism och resereportage. Toppnoteringar i uppmärksamhet från perioden inkluderar det svenska ord
förandeskapet i EU 2001, mordet på Anna Lindh 2003
och Tsunamikatastrofen 2004.
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Idrott är ett område som genom åren har gett Sverige
en övervägande positiv och omfattande publicitet. Under
många av åren som medierapporteringen har följts har
sporthändelser kvantitativt dominerat rapporteringen
om Sverige, och då länge med Björn Borg och Ingemar
Stenmark som de stora namnen. En toppnotering är från
1980 då nyheter om Björn Borg stod för 70 procent av alla
klipp om Sverige. De mest kända svenska företeelserna i
övrigt är kungafamiljen, Nobel och Nobelpriset, Ingmar
Bergman, IKEA och Volvo samt Abba.
Under lång tid var världsnyheter om Sverige på kulturområdet i princip uteslutande en fråga om Greta Garbo,
Ingmar Bergman och Ingrid Bergman. På 1980-talet blev
också Astrid Lindgren ett av dessa namn, medan det
först är på 1990- och 2000-talet som en bredare berättelse om det kreativa Sverige ser ljuset, med framgångar på
framför allt musikområdet (Ace of Base, Roxette, Robyn, Max Martin m fl) och inom kriminallitteraturen
(”Det svenska deckarundret”, med namn som Henning
Mankell, Camilla Läckberg och Stieg Larsson).
Den tilltagande globaliseringen och den förhållandevis stora andelen svenska multinationella stor
företag har bidragit till att rapporteringen om s venska/
Sverigeanknutna företag över tid har ökat. Till det
har även bidragit att affärsnyheter över tid har fått en
större andel av nyhetsutbudet i alla medier. I början
av 2000-talet publiceras också allt fler internationella
jämförelser och rankningar av länder, där Sverige
genomgående noterar topplaceringar, ofta tillsam
mans med övriga nordiska grannar. Ytterligare en
renässans kan vid denna tid noteras för den svenska
modellen, genom uppmärksammade reportage i inter
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nationell press om svensk innovationskraft och om en
progressiv politik som balanserar ekonomisk tillväxt,
socialt ansvar och höga ambitioner för att värna miljön.
2015/2016 – ett nytt narrativ växer fram

De senaste åren har SI kunnat konstatera att nya narrativ kring Sverige har vuxit fram och att Sverige i ökad
grad används som negativt exempel av aktörer i andra
länder, inte sällan som ett inslag i andras politiska agendor. Dessa nya narrativ kan sammanfattas med att de
fokuserar på Sveriges migrationspolitik och flyktingmottagande, kopplat till våld och oroligheter. Narrativen hänger till viss del också samman med en kritisk
inställning till andra värderingsfrågor som förknippas
med Sverige och som Sverige också kommunicerar
aktivt, t ex jämställdhet, familjepolitik och HBTQ-
frågor. Rapporteringen är inte entydigt n
 egativ, men
jämfört med tidigare och jämfört med rapporteringen
om S verige i andra frågor är den påtagligt negativ.
Utländsk rapportering om Sverige på dessa områden
var som störst i samband med den så kallade flyktingkrisen 2015/2016. Sverige och svenska erfarenheter lyftes då fram i både positiva och negativa ordalag. Även
om mycket av rapporteringen var negativt inriktad var
den i huvudsak korrekt; flera stora internationella nyhetsaktörer beskrev de stora utmaningar som Sverige
stod inför efter att på kort tid ha tagit emot ett ovanligt
stort antal asylsökande. Relativt snart, när den akuta
fasen avtog, så minskade också rapporteringen i omfattning, särskilt i traditionella nyhetsmedier. I sociala
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komma, och på senare år till och med ökat, ofta med
en långt mer negativ ton om Sverige som ett land i kris,
och i vissa fall med grova överdrifter och ren desinformation om förhållandena i Sverige.
Samtalet om Sverige på digitala plattformar
2016–2018

2016 genomförde SI en pilotstudie för att följa samtalet
om Sverige på digitala plattformar, genom att hämta
in och analysera stora datamängder från innehåll och
trafik på dessa plattformar. Bakgrunden var att vi uppfattade en ökning av negativ rapportering om Sverige,
särskilt i sociala medier samt det faktum att sociala
medier över tid hade fått en alltmer betydelsefull roll
som agendasättare. Första året följdes enbart samtalet
om Sverige på engelskspråkiga plattformar och ett
begränsat antal ämnesområden kopplat till Sverige
– innovation, jämställdhetsfrågor, hållbarhetsfrågor
och migrationsfrågor. Resultatet visade tydligt att
migrationsfrågor låg på en klart högre nivå än de övriga
ämnesområdena samt att mer än hälften av samtalet om
Sverige kopplat till migration hade en negativ tonalitet.
Under 2017 och 2018 utvidgades analysen till att
även innefatta samtalet om Sverige på ryska, arabiska
och spanska samt ytterligare ämnesområden.4 Arbetet
har genomförts i samarbete med undersökningsföretaget Whispr Group. I det följande redogörs för över4

Tillgång till data från sociala medie-plattformar skiljer sig åt. Twitter,
Youtube och Instagram är relativt öppna med tillgång. Facebook ger
enbart tillgång till de sidor som är öppna. På ryska plattformar är tillgången begränsad, vilket gör att samtalet om Sverige på ryska i denna
rapport är mindre än i verkligheten.
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gripande resultat från SI:s analyser, med fokus på data
från 2017. Följande grafer visar det totala antalet omnämnanden av Sverige på de fyra språken.
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Graf 1. Konversationsvolym i samtalet om Sverige på digitala plattformar fördelat per språk.
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Samtalet om Sverige är störst på engelska. År 2017
publicerades cirka 44 miljoner omnämnanden på engelska av Sverige på de digitala plattformar som ingår i
SI:s analys. Detta till skillnad från spanska (3 miljoner),
ryska (1,5 miljoner) och arabiska (830 000). Grafen
visar att händelsen som kom att kallas Last Night in
Sweden var det årets mest omdebatterade ämne på
engelska plattformar. Att president Trumps kommentarer om en icke-existerande händelse genererade mer
publicitet än en faktisk terrorattack är ett intressant
resultat i sig. Men på övriga språk hade Last Night in
Sweden ett relativt litet genomslag.5 Terrorattacken
på Drottninggatan var dock ett stort ämne i rapporteringen på samtliga språk.
En analys av de plattformar som nämner Sverige
visar att Twitter är den volymmässigt dominerande
källan på samtliga språk, följd av Nyhetsmedier och
Instagram. För engelska språket står dock Instagram
för en klart större volym än nyheter.
Samtalet om Sverige rymmer en stor
bredd ämnen

En närmare analys av innehållet i materialet visar att
samtalet om Sverige ser olika ut på olika språk. Diagrammet nedan visar på de ämnesområden som samtalet om Sverige kretsade kring 2017.

5

Diskussioner om Last Night in Sweden utgjorde en relativt liten andel av
det totala antalet Trump-relaterade diskussioner på digitala plattformar
i USA under den aktuella perioden.
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Diagram 1. Övergripande ämnen Sverige nämns i samband med på de fyra språken.

Den digitala mediebilden av Sverige kan beskrivas
som mångfacetterad. Ämnen som sport, kultur/
underhållning, brottslighet och politik är de mest
betydelsefulla områdena sett till volym, även om proportionerna skiljer sig åt mellan språken. Inget enskilt ämne dominerar samtalet. SI:s analys inkluderar
också en s k sentimentanalys, dvs huruvida innehållet
i materialet är positivt, negativt eller neutralt färgat.
Som framgår av diagram 2 skiljer sig tonaliteten åt
beroende på språk, där ryska plattformar är som mest
polariserande i samtalet om Sverige. Spanska är det
språk där rapportering om Sverige har minst andel
negativ tonalitet.
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5
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28

Diagram 2. Sentimentanalys (tonalitet) för det digitala samtalet om Sverige på de fyra
språken.

Nyhetsmedier – stor bredd av ämnen och mer
neutral och mindre negativ rapportering

Om vi istället tittar på rapporteringen i n
 yhetsmediers
rapportering om Sverige, här på engelska, ser vi fortsatt
en stor ämnesmässig bredd och något mer neutral (85
procent) och mindre negativ (5 procent) rapportering.
Redaktionella mediers krav på saklighet, objektivitet
och mediernas format (artikellängd, berättandeformer)
har en inverkan på urvalet av hur Sverige porträtteras.
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Näringsliv & företag 20 %

Politik 13 %

Annan sport 11 %

Fotboll 10 %
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Innovation 3 %

Hållbarhet 3 %

Film 2 %

Andra samhällsfrågor 2 %

Turism & resande 2 %

Migration 1 %

Jämställdhet 1 %

Andra ämnen 20 %

Diagram 3. Ämnen som Sverige nämns i samband med för nyhetsmediers digitala
publiceringar på engelska.

Ämnen som är stora på sociala medier (t ex migra
tionsfrågor) har en mer undanskymd roll bland
nyhetsmedier. Också här skiljer sig rapporteringen åt
mellan olika språk. Bland ryskspråkiga medier kretsar
rapporteringen i hög grad kring svensk politik och
migrationsfrågor (42 respektive 12 procent) och med
en starkt polariserad tonalitet med 35 procent negativt innehåll. På spanska var artiklar om fotboll (27
procent), politik (14 procent) och brottslighet (13 procent) dominerande ämnen, sammantaget med en över
vägande positiv tonalitet.6 En viktig bakgrundsfaktor
är att nyhetsmedier är beroende av lokala målgrupper,
vilket gör att mediernas berättelser om Sverige måste
passa in i den lokala kontexten. Ryska nyhetsmedier
publicerar till exempel ofta artiklar om Sveriges förhållande till Ukraina.
6

Brottslighet i det här fallet handlar i hög grad om nyheter om mordet på
svenska journalisten Kim Wall.
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Sociala medier: mer polariserat.
Twitter: dominerar det negativa samtalet
om Sverige

En analys av innehållet på sociala medier visar på en
delvis annan bild. Samtalet om Sverige kännetecknas
fortfarande av en ämnesmässig bredd, men här ser fördelningen annorlunda ut, och den beror i hög grad på
vilken kanal man tittar på. På Instagram, som står för
25 procent av allt material på sociala medier på engelska, förmedlas ofta en bild av Sverige baserad på rent
visuella element: naturlandskap, städer och byggnader. Tonaliteten är av betydlig mer positiv karaktär än
övriga plattformar: ca 78 procent av det som delas på
Instagram om Sverige har en tydligt positiv tonalitet
och enbart 1 procent negativ. På Twitter är förhållandet
nästintill det motsatta. Mest innehåll om Sverige med
negativ tonalitet återfinns på Twitter: ca 37 procent av
det totala samtalet om Sverige på Twitter under 2017
är tydlig negativt. Twitter är också den dominerande
kanalen i samtalet om Sverige och migrationsfrågor.
Mest delade artiklar – högre engagemang
och mer polariserad bild

När vi fokuserar på förra årets 100 mest delade artiklar om Sverige på de olika språken, alltså de artiklar
som genererar störst engagemang på sociala medier,
framträder en ännu mer polariserad bild. Den mest
delade artikeln på engelska under 2017 var ”Zlatan
Ibrahimovic immortalized on Swedish currency note”,
publicerad av amerikanska sportsajten ESPN. Analy114 | Henrik Selin och Jacob Stenberg

sen indikerar dock att migrationsrelaterade artiklar
om Sverige står för merparten (32 procent) av de mest
delade artiklarna, följt av brottslighet (11 procent),
jämställdhetsfrågor (11 procent) och terrorism (10
procent), alla frågor som genererar hög grad av engagemang. Graden av polarisering är hög: både andelarna negativa (30 procent) och positiva (30 procent)
artiklar är högre bland de mest delade artiklarna jämfört med samtalet om Sverige i stort.
I negativa artiklar är narrativet om ett Sverige drabbat av utbrett våld, brott och oroligheter som en följd
av en bristfällig svensk migrationspolitik vanligt före
kommande, och detta narrativ skapar relativt stort
engagemang på sociala medier. Exempel på artiklar
som har skapat mest engagemang på sociala m
 edier
under första halvåret 2018 är Civil war erupts in
sweden as irate swedes burn nine muslim refugee
centers to the ground (cvikas.com) och Sweden has
legalized child marriages for muslim refugees who
come from countries where sharia was the law of the
land (hardcoreusanews.com). Andra perspektiv på
migrationsfrågor i Sverige är tämligen obefintliga här.
Alternativa mediekällor –
starkt fokus på Sverige och migration

Det är intressant att notera att de mediekällor som
publicerar mest artiklar om Sverige på migrationsoch integrationstemat är relativt få till antalet. Mer
än hälften (53 procent) av de mest delade artiklarna
om migration på engelska 2017 publicerades av fem
mediekällor som kan beskrivas som alternativa nyhets
Sverige i utländska medier – från välfärdsföredöme till mer komplex bild | 115

aktörer – Breitbart, Infowars, The Old Continent, The
Gateway Pundit samt Voice of Europe. Dessa aktörer
publicerade i genomsnitt under 2017 1,4 artiklar per
dag om Sverige, huvudsakligen med negativ tonalitet.
Det är tydligt att dessa mediekällor har en agenda
sättande förmåga i samtalet på temat Sverige och
migrations- och integrationsfrågor. Genom en stark
närvaro i sociala medier kan sannolikt också dessa
aktörer uppfattas som mer tongivande än vad de i
själva verket är. Samtidigt tycks inte den breda allmänheten i länder utanför Sverige än så länge ta något
större intryck av denna typ av nyheter. Exempelvis visar resultaten från SI:s studier i länder där alternativa
nyhetskällor har relativt stora marknader (t ex USA)
att uppfattningen om Sverige som ett land präglat av
våld och andra oroligheter är tämligen marginell. Den
grupp som i USA, enligt en studie från 2017, v isar sig
vara mest mottaglig för budskap om våld och orolig
heter i samband med migrations- och integrationsfrågor i Sverige befinner sig oftast på ideologiska
ytterkanter.7 En delförklaring till det relativt stora engagemanget är troligtvis att så kallade bots, (automatiserade sociala medie-konton) vars funktion är att driva upp konversationsvolymen, tenderar att utnyttjas i
hopp om att vara just agendasättande.
Inget tyder på att intresset för detta ämne är på väg
att minska. SI har tvärtom kunnat notera en ökning
också under 2018. De största alternativa engelskspråkiga nyhetsaktörerna har publicerat nästan dubbelt så
7

Bilden av Sverige i Kanada och USA, Svenska institutet 2017.
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många artiklar (686) under årets första månader jämfört med 2017 års sista fem månader (350). Detta material kännetecknas av högt engagemang och många
delningar.
Att skriva om just Sverige förefaller vara en tydlig
prioritet bland dessa källor. I tabell 1 redovisas antalet artiklar från dominerande s k alternativa nyhetsaktörer under de första fem månaderna 2018. Vid en
jämförelse med hur mycket dessa källor publicerar om
andra europeiska länder framgår att just Sverige och
Tyskland sticker ut. Att antalet artiklar om Sverige
är nästan lika många som om Tyskland och större än
länder som Frankrike, Italien och Nederländerna får
betraktas som anmärkningsvärt. En sannolik förklaring till detta är att Tyskland och Sverige var de två
länder som tog emot flest asylsökande under den s k
flyktingkrisen.
Totalt antal
artiklar

Engagemang*

Genomsnittligt
engagemang/artikel

Tyskland

711

1 490 834

2097

Sverige

686

1 395 369

2034

Frankrike

521

741 330

1423

Italien

339

567 579

1674

Nederländerna

60

158 859

2648

Danmark

46

130 225

2831

Norge

39

85 645

2196

Finland

35

138 430

3955

Land

Tabell 1. Antal artiklar om europeiska länder jan-maj 2018 från de mest dominerande
s k alternativa nyhetsaktörerna. *Engagemang visar på det samlade antalet kommentarer och delningar på Facebook,Twitter, Reddit och Pinterest för samtliga artiklar.
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Utländsk medierapportering om Sverige
– sammanfattande insikter

• Utländsk medierapportering om Sverige är mång
facetterad. De ämnen som under lång tid har domi
nerat mediebilden är sportnyheter och frågor kopplade till samhälle, politik, ekonomi och välfärd,
eller den s k ”svenska modellen”. Generellt sett har
utländska mediers Sverigebild under hela den studerade perioden varit övervägande positiv, även om
det också har funnits en kritisk diskussion om den
svenska samhällsmodellen och politiken bakom den.
• Det finns ingen entydigt negativ fråga i historien om
internationell medierapportering om Sverige. Det
är först de senaste tre åren som en tydligt negativ
trend har etablerats, i form av berättelser om Sverige som ett land i förfall på grund av alltför stor
flyktinginvandring, ofta med referenser till flykting
mottagande, våld och oroligheter. Detta narrativ
finns på alla språk men är volymmässigt klart större
på engelska.
• Rapporteringen om Sverige på migrations- och
integrationsområdet innehåller såväl korrekt rapportering om Sveriges utmaningar som grova överdrifter och starkt vinklad rapportering om förhållanden i landet. Även om SI inte analyserat frågan
i detalj så tycks betydande delar av rapporteringen
om Sverige syfta till att användas som argument i
andra länders politiska debatt. Detta är i sig inte
något nytt, Sverige och svenska erfarenheter har
ofta genom historien utgjort referens i andra länders
politiska diskussion.
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• I SI:s analyser av samtalet om Sverige på digitala
plattformar framgår att det skiljer sig åt beroende
på språk, land och plattform. Ryska är det språk
där rapporteringen om Sverige är mest polariserad
och har mest negativt innehåll. Schematiskt gäller att nyhetsmedier förmedlar en bred och mångfacetterad bild av Sverige med en mer neutral och
positiv tonalitet, medan det i sociala medier skiljer
sig starkt åt beroende på plattform. Twitter är den
dominerande källan för spridning av starkt negativt
innehåll om Sverige.
• Betydande andelar av det innehåll som har starkt
negativ karaktär sprids av ett relativt fåtal källor av
s k alternativa nyhetsmedier. Denna typ av innehåll
har ökat i omfattning på senare år. Samtalet om
Sverige kopplat till migrationsfrågor har fortsatt
att öka under det första halvåret 2018 jämfört med
perioden augusti-december 2017.
Som framgår av SI:s rapport Sverige i ett nytt ljus? som
publicerades i juni 2018, är den övervägande bilden av
Sverige utomlands fortfarande positiv. Mediebilden
är inte lika med Sverigebilden; SI kan i de analyser
myndigheten genomfört så här långt inte se att den
negativa medierapporteringen har haft några större
effekter på uppfattningen om Sverige bland generella
befolkningen i andra länder. Men det står samtidigt
klart att omvärldens bild av Sverige på relativt kort tid
har blivit mer komplex. Det finns därför all anledning
att fortsätta följa och analysera såväl medierapporteringen om Sverige som hur människor i andra länder
faktiskt ser på vårt land.
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– OM JOURNALISTIK OCH VERKLIGHET

Å ena sidan lever vi i ett sönderfallande land av gängbrott och mord.
Å andra sidan i ett land som är i topp av mätningar om bästa stället
att bo, starta företag eller rädda världen. Bilden av Sverige har idag
blivit ett slagträ i politiska gräl som handlar om något helt annat än
vårt land.
Men hur väl stämmer bilden medier ger av Sverige? I denna bok
presenteras studier där mediebild och ”verklighet” jämförs över
tid när det gäller dödligt våld och ensamkommande. Och har den
förändrade bilden av invandring lett till en brantare tystnadsspiral?
Dessutom fördjupar vi bilden av den internationella striden om
bilden av Sverige.
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