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Abstract 

 

Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent 

times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in 

immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the 

one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration 

while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, 

this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking.       

      Various media platforms should act as gatekeepers to democracy through a report on 

society at large, where one of its most important functions would be to examine the 

elected politicians in order to provide citizens with objective information and a fair 

picture of what is going on. The media can choose which topics to highlight, which can 

lead to different topics being given more space, which in turn can affect how citizens 

perceive situations and thus influence citizens to take a position in different social 

debates. If the media can influence the actions of the citizens, it is also natural that they 

influence their opinions and values.       

      Although newspapers 'news reporting may have been transferred to different social 

media, I believe that the different daily newspapers are a major factor affecting citizens' 

opinion formation, at the same time as values and opinions can be conveyed and 

expressed further in social media.       

     Against this background, this paper aims to reflect more closely on and analyze how 

sex different newspapers Aftonbladet, Dala-Demokraten, Dagens Nyheter, Falu Kuriren, 

Smålandsposten and Svenska Dagbladet choose to report on migration and integration for 

the parliamentary elections 2010 and 2018. The studies are primarily about the reports 

and understand how and in which contexts migration and integration were described and 

embodied. Interesting for this study is to see if we can find any differences regarding the 

designs between newspapers and years. I also want to look at the reports and see to what 

extent each newspaper reports on the subject.       

     In a SOM survey [Society Opinion Media] from 2018, the authors argue that the 

political foundation has always existed in Swedish media. Although public service has 

played a major role for Swedish citizens, there has also been criticism. The criticism 

highlighted is that traditional Swedish media does not give the whole news picture and 

that it is not possible to avoid the undertone of political bias that figures (ref. in 

Andersson, Carlander, & Lindgren, 2018, p. 73). 
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     While there is no specific empirical research on the media, its links to political 

ideology and the trust that is managed and denied by citizens, I believe that there is also 

an important scientific point in my essay since news media is the primary source of 

citizen information about society and politics.  

 

Keywords: Gestaltning, framing theory, invandring och media 
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1 Inledning	

Den globala migrationen, territoriegränser och den globala medieteknologin har haft en 

stor betydelse under den senaste tiden när det handlar om det kulturella 

identitetsskapandet. Runt om i världen talas det om vilka som styr vilka media uppslag 

och styr väljarna i respektive land. Det aktuella ämnet inom EU är Brexit och hur 

britterna vill lämna för att de till exempel inte vill betala för ”de andra”.  Media styrs och 

sponsras och har en stor påverkan på oss och de dagliga valen vi gör när vi ska besluta 

om de minsta sakerna som vilken butik vi ska handla i, eller vilka bilar som är mest 

miljövänliga. Men vad händer när vi ska välja i riksdagsval? Vad är det som jag blir 

påverkad av just innan ett riksdagsval? Misstro mot medias rapportering om immigration 

är ett ämne som dykt upp på senare tid, och ämnet blir än hetare i och med att Sverige 

under den senaste tiden (och kanske som mest specifikt under hösten 2015) upplevt en 

ökad invandring. Å ena sidan hävdar vissa att media ger en överdrivet positiv bild av 

invandring medan det finns andra som hävdar att media ger en överdrivet negativ bild av 

invandring. Denna studie avser att tillföra ett empiriskt underlag och en diskussion om 

huruvida dessa sidor har rätt eller inte. 

     Olika medieplattformar bör fungera som grindvakter för demokratin genom en 

rapportering av samhället i stort, där en av dess viktigaste funktioner torde vara att 

granska de folkvalda politikerna för att kunna ge medborgarna objektiv information och 

en rättvis bild av vad som pågår och på så sätt vara grinden till offentligheten så kallade 

gatekeeper på engelska. Media kan välja vilka ämnen som ska lyftas fram vilket kan leda 

till att olika ämnen ges mer utrymme som i sin tur kan påverka hur medborgare uppfattar 

situationer och på så vis påverkar medborgarna att ta ställning i olika samhällsdebatter. 

Om media kan påverka medborgarnas handlingar är det ju också givet att de påverkar 

deras åsikter och värderingar (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 7).  

     Även om tidningars nyhetsrapportering kan ha flyttats över till olika sociala medier 

menar jag att de olika dagstidningarna är en stor faktor påverkar opinionsbildningen hos 

medborgarna samtidigt som värderingar och åsikter kan transporteras och ge vidare 

uttryck i sociala medier. 

I en SOM-undersökning [Samhälle Opinion Medier] från 2018 menar författarna att 

den politiska förankringen alltid har existerat inom svensk media. Även om public service 

spelat en stor roll för svenska medborgare har där även funnits kritik. Kritiken som lyfts 

fram är att traditionell svensk media inte ger hela nyhetsbilden och att det inte går att 
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undvika den underton av politisk partiskhet som figurerar (ref i Andersson, Carlander, & 

Lindgren, 2018, s. 73). Samtidigt som det saknas specifik empirisk forskning om media, 

dess kopplingar till politisk ideologi och det förtroende som förvaltas och förnekas av 

medborgarna menar jag att det dessutom finns en viktig vetenskaplig poäng med min 

uppsats då nyhetsmedia är den primära källan för medborgares information om samhället 

och politiken. 

     Eftersom jag anser att det har skett en stor förändring kring samhällsdebatten 

invandring bland annat på grund av den stora flyktingkrisen och Sverigedemokraternas 

upptåg. Det hade varit intressant att undersöka flera riksdagsval än 2010 och 2018, men 

jag anser att det inte ryms inom ramen för en c-uppsats. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera hur svensk dagspress inför 

riksdagsvalen 2010 och 2018 rapporterade om invandrare/invandring.  

Följande frågeställningar formulerades: 

● Hur många artiklar handlade om invandrare/invandring en vecka innan 

riksdagsvalet 2010 respektive 2018 samt hur fördelades artiklarna baserat på 

dagstidningens politiska ideologi respektive om dagstidningen var en landsbygds- 

respektive storstadstidning? 

● Hur många artiklar gestaltade invandrare/invandring positivt, negativt eller 

neutralt en vecka innan riksdagsvalet 2010 respektive 2018 samt hur fördelades 

artiklarna baserat på dagstidningens politiska ideologi respektive om 

dagstidningen var en landsbygds- respektive storstadstidning? 

● Hur gestaltades invandrare/invandring i svenska dagstidningar en vecka innan 

riksdagsvalen 2010 och 2018? 

Genom att besvara ovanstående frågor uppfylls uppsatsens grundläggande syfte samtidigt 

som svaren kan bilda grund för en mer övergripande diskussion om problematiken som 

jag kan återvända till i uppsatsens avslutning. 
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1.2  Avgränsningar 

Då detta är en uppsats omfattande 15 hp på kandidatnivå krävs vissa avgränsningar. För 

det första krävs en avgränsning gällande urvalet av media. Jag har valt sex svenska 

dagstidningar som explicit skiljer sig åt politiskt och ideologiskt. Genom att välja 

dagstidningar med uttalade olika politiska ideologier är det också möjligt att diskutera om 

olika ideologier påverkar rapporteringen om invandrare.  

    En annan avgränsning gäller urvalet av artiklarna. Jag har valt att inte enbart analysera 

dagstidningarnas ledarsidor. För att få ett så brett perspektiv som möjligt har alla artiklar 

som handlar om invandring till Sverige eller invandrare i Sverige som publicerats en 

vecka innan riksdagsvalen 2010 och 2018 inkluderats. Valet av dessa år motiveras av den 

ökade invandringen under hösten 2015 vilket gör det intressant att undersöka skillnader i 

rapporteringar i dagspress inför valet 2010 respektive 2018 när det handlar om 

tidningarna Aftonbladet, Dala-Demokraten, Dagens Nyheter, Falu Kuriren, 

Smålandsposten och Svenska Dagbladet.  

     Artiklarna som har använts i denna uppsats är artiklar som finns i tryckt form, och inte 

enbart i online-version. Då jag har valt att analysera tryckt material har jag inte haft 

möjlighet att närmare undersöka eventuella kommentarer som kommit in på exempelvis 

debattinläggen. 

1.3 Definition av begrepp 
De senaste 30 åren har antalet människor som lämnar sina hemländer för att förbättra sina 

levnadsvillkor ökat kraftigt. Förenta Nationen (FN) uppskattar att det finns över 200 

miljoner immigranter i världen (United Nations, 2013). Cirka 15 miljoner av 

immigranterna är flyktingar, det vill säga är tvungna att fly sitt hemland på grund av 

fruktan för sitt liv av anledningar som inbördeskrig, nationalitet, politisk åsikt, religion, 

sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp (UNRIC, 2019). En central 

aspekt i migrationens spår är fördelning av välfärd mellan olika befolkningsgrupper. 

Migration anses därför vara en av de stora globala framtidsfrågorna. 

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik var Sveriges befolkning drygt 9,7 

miljoner år 2014. Personer med utländsk bakgrund utgjorde cirka 2 miljoner, vilket 

motsvarade cirka 21 procent av befolkningen. Motsvarande siffror år 2018 var drygt 24 

procent (SCB, 2014; SCB, 2019)  
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1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 	Internationell	forskning	

Professorn Teun van Dijk presenterar sina forskningsresultat i boken Racism and the 

Press (1991). Projektet omfattar diskursanalys av 5000 tidningsartiklar från holländska 

men främst brittiska dagstidningar. En subanalys består av nyhetsdiskurser i samband 

med att cirka 3000 tamiliska flyktingar sökt sig till Holland under mitten av 1980-talet. 

Resultatet visar att de tamiliska flyktingarna i nyhetsflödet framställdes i termer av 

”flodvåg” och ”invasion” samtidigt som deras flyktingskäl ifrågasattes. Slutsatsen i 

nyhetsrapporteringarna var att den holländska välfärden var hotad genom arbetslöshet 

och bostadsbrist och att flyktingarna var orsaken till detta (van Dijk, 1991). 

     Tidigare undersökningar under 1960- och 1970-talet visar att medias representation av 

etniska minoriteter var missvisande och partisk. År 1967 tillsatte dåvarande amerikanska 

presidenten Lyndon Johnson en kommission efter att våldsamma oroligheter brutit ut på 

grund av rasfrågan Kerner-kommissionen visade att av de 164 upplopp som skedde under 

året 1967 kunde rapportens resultat visa att de hade sin grund i ”klagomål och 

frustration” och att detta missnöje hängde samman med diskriminering, fördomar, dåliga 

bostäder, arbetslöshet och frustrationen över att inte kunna ändra dessa förhållanden. 

Rapporten inkluderade även en analys över nyhetsmedians roll som visade att media hade 

en fördomsfull inställning mot svarta som även inkluderade rasism och diskriminering 

(ref. i Hultén, 2016, ss. 18-19). 

Teun van Dijk använder diskursanalys, det vill säga analyserar hur man talar om 

något, för att beskriva rasism i nyhetsmedia.  Han menar att rasismen i media bidrar till 

en ”ny rasism” som presenteras som demokratisk och rumsren till skillnad mot den 

tidigare rasismen som behandlade om biologiska skillnader mellan olika etniciteter (van 

Dijk, 1991, s. 28). Van Dijk menar att dagens rasism inte mindre farlig då etniska 

minoriteter inte direkt utpekas som underlägsna utan som annorlunda. Den utrycks i 

vardagliga diskurser som i samtal, i film/TV och media blir denna form av rasisms 

verkningsfull, då den inkluderas i ett system av ojämlikhet baserad på värderingar och 

attityder (van Dijk, 1991, ss. 34-35).  

Detta behandlar frågor som vem det är som använder språket, hur det används och 

varför det används. Med det menar van Dijk att vi även kan lägga till en fråga som berör 

de olika påföljderna av detta språkbruk (Phillips & Hardy, 2002, s. 651).  
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1.4.2 Nationell	forskning	

I en svensk avhandling av Gunilla Hultén beskrivs hur invandrare, invandring och 

migration presenteras i media. Tidsperioden som studeras är mellan åren 1945 och 2005 

och resultatet visar att det har skett en förändring över tid med en återkommande 

koppling mellan immigration och kriminalitet. Hultén menar att det finns en varaktig 

framställning av den ideala främlingen och att följa de svenska normerna (Hultén, 2016, 

ss. 214, 215-221). Trots den omfattande studien av Hultén vill jag genom min 

undersökning tillföra en mer aktuell rapportering och beskriva en tidsperiod som skett 

efter hennes studie. 

     Författaren Ylva Brune skriver i sin avhandling kring nyhetslogik och främlingssyn i 

medier. Under 1980 - 1990-talet är ämnena flyktinginvandrare, flyktingpolitik, 

invandrares ställning i det svenska samhället, rasism och främlingsfientlighet. Hon 

påvisar att media kategoriserar medborgare som ”invandrare” och att det finns tydliga 

berättelsemönster i artiklarna där ord som ”invandrarförort”, ”invandrarkvinna” och 

”invandrarröst” ofta ingår. Hon gör kopplingar till det tidigare använda begreppet 

”tattare” och menar de begrepp som idag används för att kategorisera medborgare med 

utländsk bakgrund behöver rensas bort på samma sätt som media tidigare gjort med 

begreppet ”tattare” (Brune, 2004, ss. 55,56,90-92). Brune lyfter upp olika 

samhällsområden kopplade till 1980 och 1990-talet där vi förvisso även hade en 

flyktingvåg och intressant för min studie är att se om den senaste flyktingvågen har haft 

lika stor påverkan på media. 

     Vidare redovisar en studie hur ledarsidorna på de fyra största dagstidningarna under de 

senaste åren skrivit om invandring och integration (Bolin, Hinnfors, & Strömbäck, 2016, 

s. 194). Studien ville besvara i vilken omfattning som svenska ledarsidor skriver om 

invandring och integration, vilka partier som diskuteras på ledarsidorna samt hur de 

svenska ledarsidorna gestaltar invandring och integration samt huruvida den är positiv, 

negativ eller neutral (Bolin, Hinnfors, & Strömbäck, 2016). Forskarna konkluderar att 

svenska mediers rapportering om invandring och integration har ökat över tid. Intressant 

är också att författarna beskriver en stor variation mellan tidningarna, till exempel 

Svenska Dagbladet som gått från minst utrymme till mest angående ämnet invandring 

och integration. Det finns inget som visar att tidningarna ger en positiv bild av invandring 

och integration. Forskarnas slutsats är att det trots tidningarnas ideologiska bakgrund så 

saknas det en positiv gestaltning av invandring och integration (Bolin, Hinnfors, & 

Strömbäck, 2016, s. 205). Även denna rapport fungerar som en värdefull bakgrund till 
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min egen uppsats. Det min studie kan tillägga är att jag avser att undersöka om 

flyktingvågen 2015 haft en inverkan på rapporteringen i dagstidningarna inför valet 2018. 

Min undersökning har även inkluderat mindre landsbygdtidningar och försöker se om det 

är någon geografisk skillnad avseende rapportering om invandring. 

Denna uppsats kan ses som en uppföljning av en rapport som analyserat cirka 1000 

artiklar från rikstäckande svenska dagstidningar som Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet mellan tidsperioden första januari 2010 och den sista juni 

2015. Syftet med rapporten var att undersöka hur tidningarna rapporterade kring 

invandring och konkluderar att artiklarna mest handlar om flyktinginvandring medan 

andra typer så som anhöriginvandring eller arbetskraftsinvandring saknades. Resultatet 

visar också att negativ gestaltning av invandring förekommer mer frekvent positiv 

gestaltning i artiklarna. Författarna till rapporten lyfter fram tre negativa gestaltningar 

som förekommer frekvent. Dessa är invandring som orsak till bristande social 

sammanhållning, sambandet mellan invandrare och kriminalitet och invandring som 

orsak till försvagning den svenska ekonomin. Rapporten sammanfattar att medias 

rapportering och den tillförlitliga statistik som finns tillgänglig inte är koherent. Medias 

bild är på så vis missvisande och rapportens genomgång visar att det empiriska stödet för 

de olika gestaltningar som redovisat är att tidningarna oftare ger en negativ bild av 

invandring än vad som är befogat utifrån den officiella statistiken (Strömbäck, 

Andersson, & Nedlund, 2017). Strömbäck och hans medarbetares studie sträcker sig fram 

till år 2015 och författarna menar att det skulle vara intressant att undersöka gestaltningen 

av invandringen i Sverige efter flyktingvågen 2015. Denna uppsats ambition är därför att 

göra detta.  
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2 Teori	

2.1 Gestaltningsteori 
Historikern, författaren och journalisten Barbar Tuchman var bland de första att tillämpa 

gestaltningsteorin (engelska framing theory) inom journalistforskning. Hon menade att 

nyheter fungerar som ett fönster mot omvärlden, men att fönstret aldrig kan ge en neutral 

eller heltäckande bild av verkligheten då alla fönster är olika.  Bilden som individen ser 

genom fönstret handlar om fönstrets placering i rummet, fönstrets storlek samt vart du 

befinner dig i förhållande till fönstret. På så vis menar hon att den bild vi får av världen 

genom olika media beror på vilka ord som används, vilket perspektiv eller vilken vinkel 

som bilden utgår från (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 14). 

Gestaltningsteorin har därför visat sig användbar i studier som analyserar mediers 

innehåll och effekter (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 14).  

     Teorin har sitt ursprung i både sociologi och psykologi. Sociologen Erving Goffman 

hävdar att stigma är ett nedvärderande kännetecken som ges för att beskriva en individ 

eller grupp. Den oönskade sociala stämplingen härstammar från och upprätthålls i 

relation mellan den stigmatiserade och den som nedvärderar. Detta leder till att gruppen 

eller individen inte accepteras av sin omgivning i samhället. Även om stigmat saknar 

grund och uppstår från stereotyper eller falska uppfattningar så kan stigman kvarstå, 

vilket leder till att gruppen eller individen aldrig accepteras av samhället (Giddens & 

Sutton, 2014, s. 287). Grundprincipen för gestaltningsteorin är ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv på olika sociala fenomen inklusive hur olika medier gestaltar aspekter av 

verkligheten och hur människor utifrån dessa gestaltningar tolkar och skapar mening i 

den omgivande verkligheten (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 14).  Med 

dessa premisser menar Strömbäck att det aldrig går att beskriva verkligheten, eftersom 

den i princip är obegränsad medan formatet på nyheterna är begränsade (Strömbäck, 

Andersson, & Nedlund, 2017, s. 14). Detta i sin tur får till följd att mediernas gestaltning 

påverkar opinionen (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 15). Inom journalistiken 

behöver journalisten alltid välja eller välja bort valet av ämne, källor, fakta och attribut 

avseende berättarperspektiv. Strömbäck konkluderar att all kommunikation är beroende 

av språket vilket aldrig är neutralt vilket han sammanfattar på följande vis:  
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Den första är att nyheternas bild av verkligheten aldrig är densamma som den del av 

verkligheten som nyheterna handlar om. Medierna beskriver inte verkligheten som den 

är – de (re)konstruerar och gestaltar verkligheten [...] Den andra observationen är att det 

som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig, utan 

mediernas bilder av den (Nord & Strömbäck, 2012, s. 271). 

 

Det finns en åtskillnad forskningen mellan generisk och sakfrågespecifika gestaltningar. 

Generiska gestaltningar hänvisas till gestaltningar som används oavsett vilka frågor som 

den aktuella rapporteringen behandlar och ett exempel på detta kan vara konflikthantering 

där fokusen för rapporteringen betonar konflikten som råder i en fråga eller process. 

     Sakfrågespecifika gestaltningar handlar om gestaltningar som är relevanta i relation 

med den specifika sakfrågan, aktörer eller händelser som till exempel kan handlar om hur 

invandring gestaltas. (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, ss. 15-16). Strömbäck 

menar på att det finns stor variation av definitioner inom forskningen och som utgör 

gestaltning, men den mest citerade är Robert Entman när det gäller gestaltningsprocessen 

och vad den ingriper.  

 

“Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select 

some aspect of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem 

definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described”(Entman, 1993, s. 52). 

 

Detta kan översättas med ”inramning” (engelska framing) och handlar om att välja ut 

specifika hänseenden av en uppfattad verklighet och belysa dem så att de blir mer 

framträdande i kommunicerande texter. Detta genom att framhäva specifika 

problembeskrivningar, anta moraliska värderingar och/eller ge orsaksförklaringar för att 

lösa ett problem (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 15).  Det kan även handla 

om direkt eller indirekt företräde i visa normativa bedömningar och att vissa förslag till 

olika lösningar framhävs mer än andra (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 15). 

Denna inramning avser den process genom vilka människor utvecklar en 

konceptualisering av en fråga eller omvärderar sitt tänkande kring en fråga (Chong & 

Druckman, 2007, s. 105). Olika gestaltningar presenterar olika frågor på olika sätt på 

grund av de olika värderingarna som finns i landet vare sig det gäller kulturella eller 

sociala eller politiska värderingar, vilket kommer leda till att vissa gestaltningar 
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framkommer som självklara (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 18). Fem olika 

gestaltningsramar har identifierats i tidigare studier: Ansvarsramen (engelska Attribut of 

responsibility), det vill säga ansvaret för problemets uppkomst läggs på den enskilda 

individen, gruppen eller staten; Konfliktramen (engelska Conflict), lägger betoningen på 

en konflikt som sker mellan grupper, individer eller institutioner för att fånga människors 

intresse; Intresseramen (engelska Human interest), här ges problemet en känslomässig 

vinkel eller ett ansikte till ramen; Den ekonomiska konsekvensramen (engelska Economic 

consequences), där rapporterar om ett problem visar att vissa grupper eller individer ger 

ekonomiska konsekvenser för samhället; och Moralramen (engelska Morality), som sätter 

en religiös eller moralisk prägel på problemet (Semetko & Valkenburg, 2000, s. 93).   

Gestaltningsteorin kan också fungera som ett teoretiskt redskap för att identifiera hur 

nyhetsmedierna gestaltar frågor, en företeelse eller process vartefter förekomsten av olika 

gestaltningar undersöks. Denna deduktiva ansats behandlar både generiska och 

sakfrågespecifika gestaltningar (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 17).  

Sammanfattningsvis handlar gestaltningsteorin om hur medier gestaltar olika aspekter 

av verkligheten och hur det i sin tur påverkar människor uppfattningar av samma aspekt 

av verkligheten. Den handlar också om att studera hur media, genom att gestalta 

verkligheten på ett specifikt sätt, kan sprida olika ideologier. Vidare handlar teorin även 

om att studera mediers innehåll och vad de i sin tur representerar (Strömbäck, Andersson, 

& Nedlund, 2017, ss. 14-15). I denna uppsats kommer teorin att användas för att fördjupa 

resultatdiskussionen. 
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3 Material	och	Metod		

3.1 Urval 
Nedan redovisas urval av dagstidningar, tidsperiod för datainsamlingen, databassökning 

samt urval av artiklar.  

3.1.1 Dagstidningar	

Urvalet består av artiklar publicerade i tre storstadstidningar och tre landsbygdstidningar. 

Storstadstidningarna är Aftonbladet vars ledarsida betecknas som oberoende 

socialdemokratisk, Dagens Nyheter, oberoende liberal och Svenska Dagbladet, oberoende 

moderat. Landsbygdstidningarna är Dala-Demokraten, vars ledarsida betecknas som 

oberoende socialdemokratisk, Smålandsposten, oberoende moderat, samt Falu-Kuriren, 

oberoende liberal. Materialet klassificeras som primärkällor, det vill säga 

förstahandskällor, vilket innebär att de är originaldokument som har högre trovärdighet 

än exempelvis en återberättelse (Repstad, 2007, ss. 119-120). Valet av dessa tidningar 

gjordes för att söka skapa en övergripande bild över hur svenska dagstidningar 

rapporterar om invandring och invandrare i Sverige. Ytterligare en intressant aspekt är att 

undersöka om det finns en skillnad mellan storstad och landsbygd i rapporteringen.  

3.1.2 Tidsperiod	

För att få ett så brett perspektiv som möjligt har alla artiklar som handlar om invandring 

till Sverige/invandrare i Sverige som publicerats en vecka innan riksdagsvalen 2010 och 

2018 inkluderats, det vill säga mellan 2010-09-13 och 2010-09-19 samt mellan 2018-09-

03 och 2019-09-09. Valet av dessa år motiveras av den ökade invandringen under hösten 

2015 vilket gör det intressant att undersöka skillnader i rapporteringar i dagspress inför 

valet 2010 respektive 2018. En viktig aspekt var att det fanns empiriskt material att utgå 

ifrån inom tidsspannet. Om det inte funnits tillräcklig med artiklar hade jag vidgat mitt 

tidsspann. Tidningsartiklar kan klassificeras som primärkällor, med det menas att 

informationen finns tillgänglig oavsett denna undersökning (Teorell & Svensson, 2007, 

ss. 87, 91). 

3.1.3 Databassökning	

För att söka fram artiklar som handlade om invandrare och invandring inför 

riksdagsvalen 2010 och 2018 har jag använt databasen Retriever via Uppsala universitet. 

Sökord som användes var: ”integration”, ”invandrare”, ”invandring” och ”migration”. 
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Trots att jag valt att undersöka hur invandring och invandrare gestaltas i svenska 

dagstidningar har jag valt att inkludera sökorden ”migration” samt ”integration” då dessa 

ord förekommer vid rapporteringar om invandring och invandrare. Totalt identifierades 

148 artiklar genom databassökningarna, 55 stycken från 2010 och 93 stycken från 2018.  

3.1.4 Urval	av	artiklar	

Samtliga identifierade artiklar (n=148) skrevs ut och lästes igenom noggrant. Artiklar 

som handlade om invandrare eller invandring i andra länder än Sverige exkluderades. 

Även recensioner av böcker som handlade om invandrare/invandring/migration 

exkluderades.  Jag inkluderade endast artiklar som fokuserade på svensk kontext och som 

innehöll gestaltning av invandrare. Totalt inkluderades 119 artiklar; 42 artiklar från år 

2010 och 77 från år 2018.  

3.2 Metod 
Denna uppsats har en deskriptiv design. För att nå bredd och djup har jag valt att 

kombinera två olika metoder: kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys 

(Teorell & Svensson, 2007, s. 273). Genom den första metoden avser jag att beskriva 

frekvensen av hur ofta invandring och invandrare beskrivs i dagstidningarna. Med den 

sistnämnda metoden avser jag att djupare analysera hur gestaltning av 

invandrare/invandring uttrycks i dagstidningarna.  

3.2.1 	Kvantitativ	innehållsanalys	

Kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter, där innehållsanalysen avser en 

undersökning av innehållet i en muntlig, skriftlig eller bildmässig framställning. Med 

kvantitativ innehållsanalys menas att undersökningen består av likvärdiga och 

jämförelsebara uppgifter kring så många analysenheter som möjligt vilka uttrycks och 

analyseras med hjälp av numeriska värden. En kvantitativ metod är en passande metod 

för att undersöka hur ofta eller hur stort utrymme ett specifikt fenomen ges i tid och rum 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 198-199). Skillnaden mellan 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys skiljer sig i att det ena syftar till att enbart räkna 

medan det andra är av tolkande karaktär. Förklaring till detta är att kvantitativ 

innehållsanalys handlar om att de innehållsmässiga enheterna måste tolkas innan de kan 

placeras i olika kategorier för att sedan vara möjliga att räkna (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 199). Jag har valt att följa den beskrivande modellen 

utifrån Esaiasson exempel då den är passande för att studera likheter och skillnader 
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mellan massmedias bevakning, skillnader och likheter i rapporteringar kring olika 

fenomen samt även inkluderar ett tidsspann (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, ss. 197-200). 

     Jag har valt att använda en kodbok vid analysen. Inledningsvis gjordes analysen i 

kodboken (fysiskt papper) för att sedan matas in i en Excel-fil för att analysera 

frekvenser. Dagstidningarna klassificerades politiskt utifrån deras ledarsida, det vill säga 

Dagens Nyheter och Falu-Kuriren klassificerades som oberoende liberal, Svenska 

Dagbladet och Smålandsposten oberoende moderat samt Aftonbladet och Dala-

Demokraten som oberoende socialdemokratisk. Ytterligare en klassificering gjordes, om 

dagstidningen var en landsbygdstidning (Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och 

Smålandsposten) eller en storstadstidning (Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet). Artiklarna grupperades först utifrån vilken dagstidning de var publicerade i 

och därefter i två grupper baserat på om de var publicerade 2010 eller 2018. Artiklarna 

gavs en kod som baserades på vilken dagstidning de var publicerade i, till exempel 

AB1(10), AB2(10) för artikel ett och två publicerade i Aftonbladet år 2010. Detta 

möjliggjorde att jag vid analysen enkelt kunde gå mellan helhet och delar. Därefter lästes 

artiklarna igenom upprepade gånger för att jag skulle få en helhetsbild av innehållet. 

Antalet artiklar i respektive dagstidning, uppdelat på år 2010 respektive 2018, 

summerades i kodboken och matades därefter in i Excelfilen.  Efter detta lästes varje 

artikel igenom upprepade gånger och en bedömning gjordes huruvida gestaltningen av 

invandrare/invandring i respektive artikel var positiv, negativ eller neutral. 

Kategoriseringen fördes in i kodboken för att därefter matas in i Excelfilen. I 

resultatdelen redovisas den kvantitativa innehållsanalysen deskriptivt (antal (n) och 

procent (%). 

3.2.2 Kvalitativ	textanalys	

En kvalitativ textanalys användes i denna uppsats då metoden avser att analysera fram det 

mest väsentliga ur en text genom en noggrann läsning av textens delar, helhet eller se till 

den kontext som den befinner sig i (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, 

s. 210). De två anledningarna till valet av denna metod är jag avser att beskriva det 

centrala i texten men även finna delar i innehållet som kan ligga dolt under ytan och som 

framträder endast genom en intensiv läsning. Filosofen Mats Furberg menar att det 

centrala i denna metod handlar om att aktivt läsa, ställa frågor till texten och undersöka 
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om texten eller den som själv utför analysen kan besvara frågorna (ref. i Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2012, s. 210).  

Det finns två huvudlinjer i textanalytiska frågeställningar, antingen att systematisera 

innehållet i tidningarna eller kritiskt granska innehållet. Då detta är en beskrivande studie 

har jag valt den systematiska metoden. Den systematiska undersökningens uppgifter 

handlar om att klargöra tankestrukturen hos de framstående aktörerna i samhällsdebatten 

(att lyfta fram det väsentliga som tas upp i texten), på så vis kan de olika gestaltningarna 

lyfts upp i andra skeenden. Den andra delen är att logiskt ordna innehållet, vilket handlar 

om att överblicka och ställa samman de argument som framförs. Den sista delen 

kategoriseras som klassificering där jag placerar tankeinnehållet under den mest lämpade 

sammanfattande rubriken (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 210-

211).  
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4 Resultat		

4.1 Antal artiklar som handlade om invandrare/invandring inför 

riksdagsvalet 2010 respektive 2018 

Fyrtiotvå artiklar handlade om invandrare/invandring veckan innan riksdagsvalet 2010 

och 77 artiklar veckan innan valet 2018. En ökning med 83 procent över tid. I Tabell 1 

redovisas andel och antal artiklar per dagstidning inför riksdagsvalet 2010 respektive 

2018 samt båda åren sammanslagna.  

Tabell 1. Artiklar inför riksdagsvalen 2010 och 2018, Fördelade per dagstidning. 

Dagstidning 

Artiklar 
2010 

Artiklar 
2018 

Antal artiklar totalt 2010 
& 2018 

Procent (n) Procent (n) Procent (n) 

		 		 		
Aftonbladet 17% (7) 25% (19) 22% (26) 
Dagens Nyheter 24% (10) 17% (13) 19% (23) 
Dala-Demokraten 14% (6) 16% (12) 15% (18) 
Falu-Kuriren 14% (6) 12% (9) 13% (15) 
Smålandsposten 17% (7) 9% (7) 12% (14) 
Svenska Dagbladet 14% (6) 22% (17) 19% (23) 
Total  100% (42) 100% (77) 100% (119) 
Tabell 1 visar att den oberoende socialdemokratiska dagstidningen Aftonbladet hade flest 

artiklar totalt över tid (n=26) följt av den oberoende moderata dagstidningen Svenska 

Dagbladet (n=23) och den oberoende liberala tidningen Dagens Nyheter, alla 

storstadstidningar. Antalet artiklar inför riksdagsvalet 2010 varierade mellan 6 och 10 i de 

undersökta dagstidningarna medan antalet artiklar inför valet 2018 varierade mellan 7 och 

19. Det verkar ha skett lite förändringar mellan åren 2010 och 2018 i vilka tidningar som 

skriver flest artiklar om invandring/invandrare. Till exempel skrev Dagens Nyheter som 

under 2010 skrev flest artiklar kring invandrare/ invandring, Med Aftonbladet skrev flest 

artiklar om invandrare/invandring under 2018. 

Av de 42 artiklar som identifierades 2010, hade Aftonbladet 2 debattartiklar, 1 

ledarsida och 4 nyhetsartiklar; Dagens Nyheter hade 2 debattartiklar, 1 ledarsida och 7 

nyhetsartiklar; Dala-Demokraten hade 2 debattartiklar, 1 ledarsida och 3 nyhetsartiklar; 

Falu-Kuriren hade 3 debattartiklar, inga ledarsidor och 3 nyhetsartiklar; Smålandsposten 

hade 2 debattartiklar, 1 ledarsida och 4 nyhetsartiklar; och Svenska Dagbladet hade inga 

debattinlägg, inga ledarsidor men 6 nyhetsartiklar.   
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Av de 77 artiklar som identifierades 2018, hade Aftonbladet 3 debattartiklar, 4 

ledarsida och 12 nyhetsartiklar; Dagens Nyheter hade 1 debattartiklar, 2 ledarsida och 10 

nyhetsartiklar; Dala-Demokraten hade 2 debattartiklar, 2 ledarsida och 8 nyhetsartiklar; 

Falu-Kuriren hade 1 debattartiklar, 2 ledarsidor och 6 nyhetsartiklar; Smålandsposten 

hade 1 debattartiklar, 2 ledarsida och 4 nyhetsartiklar; och Svenska Dagbladet hade 3 

debattinlägg och 2 ledarsidor och 12 nyhetsartiklar. 

I Tabell 2 redovisas andel och antalet artiklar inför riksdagsvalet 2010 respektive 2018 

som handlade om invandrare/invandring, fördelade på landsbygds- respektive 

storstadstidning. 

Tabell 2. Artiklar inför riksdagsvalen 2010 och 2018, fördelade på landsbygds- respektive 

storstadstidningar. 

Dagstidning kategori 
Artiklar 2010 Artiklar 2018 Artiklar totalt 2010 & 2018 

Procent (n) Procent (n) Procent (n) 

Landsbygdstidningar 45% (19) 36% (28) 39% (47) 

Storstadstidningar 55% (23) 64% (49) 61% (72) 

Total 100% (42) 100% (77) 100% (119) 

Tabell 2 visar att storstadstidningarna hade flest artiklar som handlade om 

invandrare/invandring över tid (n=72). Både landsbygds- och storstadstidningar ökade sin 

rapportering om invandrare/invandring i antal från år 2010 till år 2018. Det som vi även 

kan se är att storstadstidningarna ökar mer i antal än landsbygdstidningarna. 

I Tabell 3 redovisas andel och antalet artiklar inför riksdagsvalet 2010 respektive 2018 

som handlade om invandrare/invandring, fördelade på politisk färg på tidningen. 

Tabell 3. Artiklar inför riksdagsvalen 2010 och 2018, fördelade per dagstidning. 

Dagstidning efter politisk färg 
Artiklar 2010 Artiklar 2018 Artiklar totalt 

2010 & 2018 

Procent (n) Procent (n) Procent (n) 

Oberoende liberal dagstidning 31% (13) 40% (31) 37% (44) 
Oberoende moderat dagstidning 38% (16) 29% (22) 32% (38) 
Oberoende socialdemokratisk dagstidning 31% (13) 31% (24) 31% (37) 
Total  100% (42) 100% (77) 100% 119) 
Tabell 3 visar att artiklarna kring invandring/invandrare ökade i antal mellan 2010 och 

2018 oberoende vilken politisk färg som tidningarna hade. Fördelningen av andelen 

skrivna artiklar har ändrats mellan 2010 och 2018. Den oberoende moderata tidningen 
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hade flest antal tidningsartiklar år 2010 men minst antal artiklar 2018. De oberoende 

liberala tidningarna ökade antalet artiklar med mer än en fördubbling under 2018 och i 

och med ökningen hade de även flest antal (n=44) under 2010 och 2018. 

I Tabell 4 redovisas andel och antalet artiklar som gestaltar invandrare positivt, 

negativt eller neutralt inför riksdagsvalet 2010, fördelade på dagstidningarnas politiska 

ideologi. 

Tabell 4. Gestaltningar i artiklar om invandrare/invandring fördelade enligt politisk ideologi i 

riksdagsvalet 2010. 

  Positiv 
gestaltning 

Negativ 
gestaltning 

Neutral 
gestaltning Totalt 

Dagstidning efter politisk färg Procent (n) Procent (n) Procent (n) Procent 
(n) 

Oberoende liberal dagstidning 31% (5) 56% (9) 13% (2) 100% (16) 

Oberoende moderat dagstidning 23% (3) 54% (7) 23% (3) 100% (13) 

Oberoende socialdemokratisk 
dagstidning 31% (4) 54% (7) 15% (2) 100% (13) 

Tabell 4 visar att oberoende liberal dagstidning har flest antal artiklar skrivna om 

invandrare. Vidare visar tabellen att inom respektive tidningsgrupp (politisk färg) 

gestaltades invandrare negativt över hälften av artiklarna 2010. Det som utmärker sig i 

tabellen är att de oberoende moderata dagstidningarna sticker ut med en större andel 

neutrala gestaltningar än övriga två kategorier. Samtidigt är det också minst andel 

positiva artiklar inom den politiska färgen. 

I Tabell 5 redovisas andel och antalet artiklar som gestaltar invandrare positivt, 

negativt eller neutralt inför riksdagsvalet 2018, fördelade på dagstidningarnas politiska 

ideologi. 
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Tabell 5. Gestaltningar fördelade enligt politisk ideologi i riksdagsvalet 2018. 

  Positiv 
gestaltning 

Negativ 
gestaltning 

Neutral 
gestaltning Totalt 

Dagstidning efter politisk färg Procent (n) Procent (n) Procent (n) Procent (n) 

Oberoende liberal dagstidning 18% (4) 68% (15) 14% (3) 100% (22) 

Oberoende moderat dagstidning 21% (5) 67% (16) 12% (3) 100% (24) 

Oberoende socialdemokratisk dagstidning 42% (13) 42% (13) 16% (5) 100% (31) 

Totalt  29% (22) 57% (44) 14% (11) 100% (77) 

Tabell 5 visar att de oberoende socialdemokratiska dagstidningarna hade flest antal 

artiklar (n=31) skrivna om invandrare 2018. I över hälften av alla artiklarna gestaltades 

invandrare negativt. Detta var oberoende av dagstidningarnas politiska ideologi. Det är 

inte någon skillnad från 2010. 

Genom att jämföra Tabell 4 och 5 ser vi däremot att andelen positiva, negativa 

respektive neutrala gestaltningar har ändrats mellan 2010 och 2018 för alla politiska 

grupper av dagstidningar. Oberoende socialdemokratiska dagstidningar hade till exempel 

lika många artiklar som var positiva som negativ 2018, till skillnad från 2010 då en större 

andel var negativa. I tabell 6 redovisas förändringar i procentenheter över tid avseende 

artiklarnas gestaltning (positiv, negativ eller neutral) av invandrare/invandring, fördelat 

på dagstidningarnas politiska ideologi. 
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Tabell 6. Förändringar mellan valet 2010 och 2018 avseende gestaltning baserat på 

dagstidningarnas politiska ideologi. 

Politisk ideologi Δ Förändringar i procentenheter mellan valen 2010 och 2018. 

Oberoende liberal Positiva artiklar: 31% à18% = -13 procentenheter 

Negativa artiklar: 56% à 68% = +12 procentenheter 

Neutrala artiklar: 13% à 14% = +1 procentenheter 

Oberoende moderat Positiva artiklar: 23% à 21% = -2 procentenheter 

Negativa artiklar: 54% à 67% = +13 procentenheter 

Neutrala artiklar: 23% à 12% = -11 procentenheter 

Oberoende socialdemokrat 
Positiva artiklar: 31% à 42% = +11 procentenheter 

Negativa artiklar: 54% à 42% = -12 procentenheter 

Neutrala artiklar: 15% à 16% = +1 procentenheter 
Tabell 6 visar att för oberoende moderata dagstidningar har den negativa gestaltningen 

ökat med 13 procentenheter, om vi jämför 2010 och 2018. För de oberoende liberala 

dagstidningarna har de negativa gestaltningarna ökat med 12 procentenheter. För de 

oberoende socialdemokratiska dagstidningarna har de negativa gestaltningarna sjunkit 

med 12 procentenheter mellan riksdagsvalen 2010 och 2018. I oberoende liberala 

dagstidningar sågs en minskning med 13 procentenheter av antalet artiklar som gestaltar 

invandrare/invandring positivt. Samtidigt sågs också en ökning över tid med 11 

procentenheter, av antalet artiklar som gestaltar invandrare/invandrare positivt i 

oberoende socialdemokratiska dagstidningar. 

I Tabell 7 redovisas andel och antalet artiklar som gestaltar invandrare positivt, 

negativt eller neutralt inför riksdagsvalet 2010, fördelade på landsbygds- respektive 

storstadstidningar. 

Tabell 7. Gestaltning fördelat på landsbygds- respektive storstadstidningar 2010 

  Positiv gestaltning Negativ gestaltning Neutral gestaltning Totalt 

Dagstidning efter storlek Procent (n) Procent (n) Procent (n) Procent (n) 

Landsbygdstidning 26% (5) 53% (10) 21% (4) 100% (19) 

Storstadstidning 30% (7) 57% (13) 13% (3) 100% (23) 
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Tabell 7 visar att i över hälften av artiklarna i både landsbygds- och storstadstidningar 

gestaltades invandrare/invandring negativt. I landsbygdstidningarna gestaltades en 

femtedel (21 procent) av artiklarna invandrare/invandring neutralt. Motsvarande för 

storstadstidningarna är drygt en tiondel (13 procent). 

I Tabell 9 redovisas andel och antalet artiklar som gestaltar invandrare positivt, 

negativt eller neutralt inför riksdagsvalet 2018, fördelade på landsbygds- respektive 

storstadstidningar. 

Tabell 8 Gestaltning fördelat på landsbygds- respektive storstadstidningar 2018 

 Positiv gestaltning Negativ gestaltning Neutral gestaltning Totalt 

Dagstidning efter storlek Procent (n) Procent (n) Procent (n) Procent (n) 

Landsbygdstidning 36% (10) 46% (13) 18% (5) 100% (28) 

Storstadstidning 24% (12) 63% (31) 13% (6) 100% (49) 

Tabell 8 visar att i över hälften av storstadstidningarnas artiklar gestaltas invandrare 

negativt (64 procent) och i landsbygdstidningarnas artiklar är nästan hälften negativa (46 

procent). 

I Tabell 9 redovisas förändringar i procentenheter över tid avseende gestaltningar 

(positiv, negativ eller neutral) av invandrare/invandring en vecka innan riksdagsvalet 

2010 och 2018 i landsbygdstidningar respektive storstadstidningar. 

Tabell 9. Förändringar mellan valet 2010 och 2018 avseende gestaltning i landsbygds- respektive 

storstadstidningar. 

Dagstidning efter 
storlek 

Δ Förändringar i procentenheter mellan valen 2010 och 2018. 

Landsbygdstidning 
Positiva artiklar: 26% à	36% = +10 procentenheter 

Negativa artiklar: 53% à 46% = -7 procentenheter 

Neutrala artiklar: 21% à 18% = -3 procentenheter 

Storstadstidning Positiva artiklar: 30% à 24% = -6 procentenheter 

Negativa artiklar: 57% à 63% = +6 procentenheter 

Neutrala artiklar: 13% à 13% = 0 procentenheter (ingen skillnad) 
Tabell 9 visar att den negativa gestaltningen av invandrare hade ökat i storstadstidningar 

med 6 procentenheter medan motsvarande minskning av negativ gestaltning sågs i 
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landsbygdstidningar (7 procentenheter). När det gäller storstadstidningarna har andelen 

negativa gestaltningar ökat på bekostnad av de positiva gestaltningarna. I 

landsbygdstidningar hade andelen positiva gestaltningar av invandrare ökat med 10 

procentenheter. Generellt sågs större förändringar i gestaltningen i landsbygdstidningarna 

än i storstadstidningar. 

4.2 Gestaltning av invandrare/invandring i svensk dagspress inför 

riksdagsvalen 2010 respektive 2018 
Den kvalitativa textanalysen resulterade i fem positiva och fyra negativa gestaltningar av 

invandrare/invandring inför svenska riksdagsvalet 2010 och 2018. De positiva 

gestaltningarna kategoriserades som: Arbetskraftsinvandring gynnar svensk ekonomi, 

Invandrare tillför kompetens till svensk arbetsmarknad, Invandring bidrar till minskad 

segregation i samhället, Invandrare berikar kulturen och Invandrare bidrar till 

företagande. De negativa gestaltningarna kategoriserades som: Invandrare försämrar 

ekonomin, Invandrare bidrar till brott, Invandring bidrar till segregation och Invandrare 

hotar den svenska kulturen.  

4.2.1 Negativ	gestaltning		

Invandrare försämrar ekonomin 

En återkommande gestaltning i artiklarna är hur invandrare/invandring bidrar till en 

försämrad ekonomi för Sverige. Ett sådant exempel är när Dala-Demokraten rapporterar 

om vad det lokala Borlängepartiet OFA (Omsorg för alla) har för politiska åsikter. Där 

talar partiets grundare om att invandring måste begränsas på grund av att det belastar 

ekonomin (Dala-Demokraten 2010-09-18 s. 5). Detta är även ett återkommande tema i 

Smålandsposten, som i en kartläggning beskriver hur mycket bidrag som ges till 

invandrare, studenter och pensionärer. I och med denna kartläggning höjs flera kritiska 

röster kring invandring med citat såsom: ”invandrarna får mer bidrag, trots att de inte 

varit med och byggt upp landet som pensionärerna har gjort” (Smålandsposten 2010-09-

15 s. 4). En annan artikel lyfter fram en lokalpolitiker som säger ”Jag tycker inte om för 

stor invandring. Jag brukar säga att om kakan bryts i för många bitar blir det inget kvar” 

(Smålandsposten 2010-09-15 s. 7). De mindre tidningarnas gestaltning tas ofta i uttryck 

genom att fråga lokalpolitikerna kring deras åsikter utan att egentligen problematisera 

eller ge vidare förklaring eller bemöta deras påstående. På så vis står deras ord 

oemotsagda och läsaren måste själv avgöra huruvida det är sant eller inte. När det gäller 
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de större tidningarna sticker ett exempel från Aftonbladet ut. Det är en intervju med en 

man i Aftonbladet som trots sin ”bristande” svenska kan uttala sitt yrke: ”köttmästare”. 

Köttmästaren menar stolt att hans familj aldrig tagit emot bidrag och menar att det är lätt 

att ”hamna utanför samhället” och att det är lätt att fuska med sjukförsäkringar och att det 

är för enkelt att få bidrag (Aftonbladet 2010-09-19 s. 18).  

Svenska Dagbladet beskriver Facebookgruppen ”Inga invandrare” och dess 

demonstration som vill belysa innebörden av invandrares betydelser och insatser i 

samhället. Det som tar mest i plats i artikeln är dock Sverigedemokratiska politikers åsikt 

om denna demonstration: den är onödig, provocerande och det finns bättre lösningar. Så 

här svarar SD politikern: ”Det var svårt för andra att komma fram. Och det gick knappt 

att höra vad han sade. - Det finns bättre sätt att diskutera den frågan än att genomföra 

protester. Jag har svårt att se vilken effekt en sådan aktion skulle få” (Svenska Dagbladet 

2010-09-17 s. 8). Dagens Nyheters rapportering av samma händelse får rubriken 

”Invandrare lade ner arbete”. Händelsen beskrivs med två meningar som förklarar hur 

många medlemmar gruppen har, när den startade samt att de lade ner arbetet en kort 

stund under dagen (Dagens Nyheter 2010-09-17 s. 42).  Vid analys av materialet från 

2018 kan konstateras att antalet artiklar med negativ gestaltning om hur invandring 

försämrar den svenska ekonomin ökar. De mindre tidningarna har det lokala i centrum. I 

Dala-Demokraten finner vi till exempel en nyhetsartikel som lyfter fram åsikter från den 

Sverigedemokratiska politikern som menar att för att landet ska kunna hålla ihop krävs 

det att man först ska göra sin plikt innan man har rätt att kräva sin rätt Dala-Demokraten 

2018-09-08 s. 23. Detta är även något som ekonomin kräver. Ett annat exempel är en 

nyhetsartikel som konstaterar att det ”ekonomiska gapet” är värre än befarat (Dagens 

Nyheter 2018-09-05 s 5). Denna artikel beskriver hur kommunen förlorar pengar och 

problematiken ligger framförallt i att invandrare måste lära sig svenska och komma ut i 

arbetslivet. Inte vara en börda för den sociala välfärden. I samma artikel får läsaren 

förklarat för sig att budgetunderskottet är på 32 miljoner kronor vilket kan få läsaren att 

koppla dessa kostnader till problematiken som diskuterats tidigare i artikeln, det vill säga 

invandringen. Svenska Dagbladet presenterar en artikel där journalisten hävdar att 

Jimmie Åkesson blev en vinnare när han kopplade vårdköernas längd med att 

invandrarna fått gå före i kön. Detta utan att de bidragit till att bygga ut sjukvården trots 

att efterfrågan ökat (Svenska Dagbladet 2018-09-08 s. 10).  Ett annat exempel är ett 

utdrag från Centerpartiledaren Annie Lööf där hon kommer med förslaget att invandrare 

bör ta lån istället för bidrag, detta för att hjälpa välfärden. De större tidningarna använder 
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sig av personer som har auktoritet i det svenska samhället. Deras ord kan tänkas väga 

tungt en vecka inför ett riksdagsval.  

Inför valet 2010 finns i dagstidningarna ett fokus på att invandrare är en belastning på 

ekonomin även i tidningarnas debattartiklar. I tidningarna med lokal förankring ligger 

fokus på just det lokala. Dala-Demokraten är ett sådant exempel. Här påpekas att 

flyktingar som kommer till mindre kommuner blir en kraftig belastning för ekonomin. 

Detta tillsammans med exemplet ovan, den lokala politikern från OFA, bildar en 

helhetsbild om att invandrare är ett ekonomiskt problem för våra små kommuner: 

”Majoriteten av de nya svenska som kommer till Borlänge har för låg utbildning. En 

konsekvens kan bli att de blir bidragsberoende resten av sina liv och att det blir Borlänges 

invånare som kommer att sörja för deras framtid” (Dala-Demokraten 2010-09-18 s. 6). 

     När det kommer till de större tidningarnas olika debattinlägg handlar Svenska 

Dagbladet om hur till exempel invandrare har svårt att få jobb och att större delen av 

denna grupp är långtidsarbetslösa. Invandrarna har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden på grund av bristande språk och lever därför på socialbidrag (Svenska 

Dagbladet 2010-09-14 s. 8). Gellert Tamas lyfter i sitt debattinlägg i Dagens Nyheter 

fram Sverigedemokraternas uttalanden om att vissa personer inte kan bli svenskar, till 

exempel Zlatan Ibrahimovic, och hänvisar sedan till den misslyckade 

integrationsproblematiken (Dagens Nyheter 2010-09-17 s. 64). Men det som framförallt 

lyfts fram som ett problem är just att invandrare har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden 

och att de istället kommer att leva på bidrag. I Svenska Dagbladet återfinns ett 

debattinlägg från 2018 som beskriver integrationen som en ödesfråga för Sverige. Värst 

drabbad är ekonomin eftersom de menar att hälften av alla invandrare är arbetslösa och 

att det tar minst åtta år för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden: ”Men allt för 

många står utanför. Hälften av alla arbetslösa är invandrare. Det tar åtta år innan ens 

hälften av alla nyanlända har fått in en fot på arbetsmarknaden. Det finns grupper där 

medianinkomsten efter nio år i Sverige är noll kronor” (Svenska Dagbladet 2018-09-04 s. 

4). Aftonbladet är den enda tidning där en ledarsida 2010 finns som lyfter fram att 

invandring är förknippat med bidrag: ”utomeuropeiska invandrare med problem som 

bristfälliga språkkunskaper, socialbidragsberoende, kriminalitet och hederskultur” 

(Aftonbladet 2010-09-19 s. 8).  

I en ledare från Dala-Demokraten 2018 beskrivs mandatperioden som ett kaos och ett 

exempel som diskuteras i texten är hur en Sverigedemokratisk politiker i sociala medier 

gjort en poäng av att en somalisk kvinna fått gratis körkort av ABF i Borlänge (Dala-
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Demokraten 2018-09-05 s. 7). Svenska Dagbladets ledare beskriver svensk politik ur ett 

större perspektiv och poängterar att det är konstigt att Sverige ska dubblera 

arbetskraftsinvandringen när de redan har ett sådant ansträngt läge i och med den senaste 

tidens invandring. Ledaren menar att arbetskraftsinvandring är bra – om rätt personer 

kommer – men det är oftast de med lägre utbildning som kommer och varnar för att vi 

kanske bara får fler bärplockare: ”I grova drag kommer i dag en tredjedel av 

arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU/ EES till "bärplockare och plantörer" och 

ytterligare en tredjedel till "LO-yrken utan förkunskaper", uppger Karl-Petter 

Thorwaldsson. Båda dessa grupper vill LO helt stoppa. LO menar att sådan arbetskraft 

bör gå att finna bland de många arbetslösa som redan bor i Sverige. Sedan har vi de 

verkliga experterna, som It-tekniker och programmerare, dessa anser LO att det finns 

behov av i det svenska samhället (Svenska Dagbladet 2018-09-03 s. 8). 

  

Invandrare bidrar till brott 

Inom denna kategori av gestaltningar förekommer ofta citat som dyker upp från 

Sverigedemokraterna utan att vidare problematiseras. Dagens Nyheter plockar upp ett 

citat från Thomas Karlsen om sambandet mellan invandrare och brott samt låter Björn 

Söder kommentera detta. Han svar är att det är en ”struntsak” och partiet inte kommer att 

vidta några åtgärder (Dagens Nyheter 2010-09-16 s. 10). Svenska Dagbladet som citerar 

Thomas Karlsen från Trollhättan, där han säger att ”invandrare har en aggressiv gen som 

inte går att kontrollera som svenskar inte har” (Svenska Dagbladet 2010-09-18 s. 8). 

Citatet lämnas oemotsagt. Ur den lokala rapporteringen från Falu-Kuriren går det att läsa 

om lokala ”gäng” som ingen känner igen, ordet ”invandring” nämns flera gånger. 

Artikeln har rubriken: ”Vi vill inte ha in grova brottslingar” (Falu-Kuriren 2010-09-18 s. 

3). Trots dessa exempel är denna kategori av gestaltningar inför riksdagsvalet 2010 den 

som förekom minst, i tre olika artiklar gestaltades invandringarna negativt och med 

koppling till brott. Inför valet 2018 ökar antalet artiklar som gestaltar invandrare kopplat 

till brottslighet. I Aftonbladet diskuteras en småstadsort som har stängt polishuset under 

sommaren och det har fått negativ påverkan. Artikeln kommer snabbt in på att det hela 

måste bero på misslyckad integration och en Sverigedemokratisk politiker uttrycker i 

artikeln hur deras politik med en begränsning av invandring är en lösning på problemet. 

Den andra personen som intervjuas är en invandrare som själv är ett offer för samma 

otrygghet som han själv anklagas för att sprida (Aftonbladet 2018-09-09 s. 23). Den 
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mindre tidningen Smålandsposten tar upp några olika citat från vissa representanter för 

Sverigedemokraterna där de menar att invandrarna är som giftormar och kopplar samman 

invandrare med terroristgrupper och jihadister. Den stora problematiken är att trots att 

dessa kandidater blivit bortplockade från vallistorna lyfter de upp partiet som det är synd 

om eftersom de kommer att ha svårt att finna nya kandidater som de kan sätta upp på sina 

vallistor och det som intervjuaren avslutar texten med är följande: ”Nej, det är för sent att 

göra något åt det. OM vi hade åtta namn i Älmhult så lär vi inte hitta några nya fyra-fem 

dagar innan valet” (Smålandsposten 2018-09-06 s. 3).  

Invandring bidrar till segregation  

Dala-Demokraten menar att det sker en skev fördelning i kommunerna och att vissa 

kommuner borde ta emot fler så att det blir en balans i mottagandet av flyktingar för 

deras etablerings skull (Dala-Demokraten 2010-09-18 s. 30). Gellert Tamas skriver ett 

debattinlägg i Dagens Nyheter och menar att politiken inte har någon bra förklaring att 

invandrarna har svårigheter att komma in i samhället, på så vis lyfter de problematiken 

med invandring och utanförskapet och det även leder till svårigheter med att få jobb 

vilket är en bra väg att komma in i samhället (Dagens Nyheter 2010-09-17 s. 64).  Inför 

valet 2018 har Aftonbladet en artikel de låter Sverigedemokraterna diskutera 

problematiken med invandring. De menar att segregationen leder till att ouppfostrade 

invandrar dras till gängkrig och med skjutningar som följd (Aftonbladet 2018-09-08 s. 5). 

Falu-Kuriren menar att invandrare inte blir för att de inte har funnits här tillräckligt länge 

och Svenska Dagbladet citerar en Centerpartist som konstaterar att invandrare inte 

kommer in i samhället (Falu-Kuriren 2010-09-18 s. 3 & Svenska Dagbladet 2018-09-08 

s. 19).  

Invandrare hotar den svenska kulturen  

Inför valet 2010 lyfter Svenska Dagbladet upp olika uttalande från Sverigedemokraterna 

utan att problematisera med citat som: "Nästan varje gång någon trängde sig i kön till 

någon åkattraktion (...) så tycktes det vara en person med icke-svensk bakgrund... Nästa 

år planerar vi ett familjebesök på Astrid Lindgrens värld utanför Vimmerby. Jag hoppas 

att jag då inte kommer att mötas av en bild på Emils lillasyster Ida i Burqini" (Svenska 

Dagbladet 2010-09-18 s. 8). Ett citat som förstärker synen på att invandring och 

invandrare hotar den svenska kulturen. Ytterligare ett exempel är där en annan 

Sverigedemokrat menar att invandrare som har islam som religion inte är lik den svenska 

mannen eftersom det är tillåtet för män inom islam att slå sina fruar om hon misshagar 
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honom. Inför valet 2018 ökar rapporteringen av negativa gestaltningar framför allt 

avseende invandring och hederskultur. Dala-Demokraten skriver ett debattinlägg där 

rubriken lyder ”För frihet, skola och integration”. Tesen i artikeln är att allt blir bra så 

länge ingen flicka behöver växa upp med hedersförtryck (Dala-Demokraten 2018-09-08 

s. 23). 

4.2.2 Positiv	gestaltning		

Arbetskraftsinvandring gynnar svensk ekonomi 

Samtliga dagstidningar har publicerat artiklar inför riksdagsvalen 2010 och 2018 som 

hävdar att arbetskraftsinvandring gynnar svensk ekonomi. Flera dagstidningar kritiserar 

både 2010 och 2018 Sverigedemokraternas inlägg i debatten om att invandring hotar 

Sveriges ekonomi. I Dagens Nyheter finns en artikel med rubriken ”SD:s ekvation går 

inte ihop”. Denna artikel kritiserar Sverigedemokraterna och menar att det krävs fler 

invandrare för att Sverige ska klara sig ekonomiskt och att en minskad invandring skulle 

innebära problem för den svenska ekonomin. Intressant med denna är att Dagens Nyheter 

i ett nyhetsinslag i samma tidning lyfter in dåvarande finansminister Anders Borg som 

även han kritiserar Sverigedemokraternas ekvation. Hans främsta argument är att ökad 

invandring också leder till ökade skatteintäkter (Dagens Nyheter 2010-09-16) s. 10). 

Svenska Dagbladet hänvisar till Sverigedemokraternas felaktiga räkneexempel och menar 

att invandrarna som bor på asylboenden inte är en belastning för den svenska ekonomin 

samtidigt som man lyfter upp att ett lån vore en bra sak för invandrare som nyligen 

kommit till Sverige (Svenska Dagbladet 2018-09-08 s. 13). Lånet måste de sedan betala 

tillbaka och detta skulle bidra till den svenska ekonomin. Författaren till artikeln 

sammanfattar Centerledaren Annie Lööf med orden ”öppen famn men stängd plånbok”. 

Falukuriren har ett debattinlägg där författaren anser att invandrare kan hjälpa till med 

den svenska ekonomin och att det inte behövs trösklar in på arbetsmarknaden för 

invandrare (Falukuriren 2010-09-18 s. 12). Även socialdemokratiska Dala-Demokraten 

följer samma linje där de på sin ledarsida menar att invandring är en tillgång och att de 

klarar av att försörja sig själva och sina familjer och hjälper på så vis till med den svenska 

ekonomin (2018-09-08 s. 2). Detta är i linje med Aftonbladet som hänvisar till 1960-talet 

och menar att arbetskraftsinvandringen gynnar Sveriges ekonomi (Aftonbladet 2018-09-

08 s. 3). I flera debattartiklar lyfter kända svenskar så som regissören och komikern Felix 

Herngren, skådespelaren Marie Richardson och sångaren Tomas Ledin med flera fram 

invandring och invandrare som något positivt för Sverige: ”De invandrare som kommit 
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hit under hundratals år har berikat landet oerhört mycket. Vi skulle vara en av världens 

fattigaste nationer både mänskligt och ekonomiskt utan dem” (Aftonbladet 2010-09-19 s. 

40).  

 

Invandrare tillför kompetens till svensk arbetsmarknad 

Falukuriren (2018-09-03 s. 20) väljer att tala om hur Borlänge ska ta vara på de resurser 

som invandrarna bidrar med till arbetsmarknaden medan Dagens Nyheter menar på sin 

ledarsida att invandrarna har varit en tillgång specifikt inom hälso- och sjukvård (Dagens 

Nyheter 2018-09-04 s.9). Aftonbladet har i ett av sina nyhetsuppslag fokus på de 

invandrare som kommit till Sverige och lyckats skaffa sig en god utbildning. Det nämns 

även att personen som intervjuas besitter en viss kompetens från Syrien, som de anser kan 

vara användbar för den svenska arbetsmarknaden. Detta är i linje med ett debattinlägg i 

Falukuriren som menar att invandring har en påverkan på den svenska arbetsmarknaden 

och att Sverige är i behov av den kvalificerade kunskapen som finns hos invandrare. 

Författarna till debattartikeln menar att deras kompetens kan vara till hjälp på lokal, 

regional, nationell samt EU-nivå (Falukuriren 2018-09-05 s. 2). En ledarsida från 

Aftonbladet lyfter fram fotbollsspelaren Jimmy Durmaz som ett exempel på att han 

besitter specifik kunskap (fotboll) som gynnat Sverige (Aftonbladet 2018-09-09 s. 3). 

Smålandsposten och Svenska Dagbladet hade inga artiklar inför valen 2010 och 2018 

som gestaltade att invandrare tillför kompetens till svensk arbetsmarknad.  

Invandring bidrar till minskad segregation i samhället 

Intressant för denna kategori är att dagstidningar från hela det politiska spektret har 

artiklar som påtalar att invandrare kan minska segregationen i samhället. Flertalet 

dagstidningar skriver korta artiklar om att de sker en förändring i samhället där 

invandrarna inte deltar i samhällsbyggandet. Falukuriren och Dala-Demokraten anser att 

det är viktigt för invandrare att rösta eftersom de är en del av samhället och genom att de 

röstar kan de bidra till minskad segregation (Falukuriren 2018-09-03 s. 20). Dala-

Demokraten har olika program och kurser som ska hjälpa invandrarna att rösta Dala-

Demokraten 2010-09-17 s. 6. Även Svenska Dagbladet har en notis om att rösta på 

Sverigedemokraterna kan missgynna invandrarna och deras integration i det svenska 

samhället (Svenska Dagbladet 2010-09-18 s. 6). Smålandsposten följer efter med en 

artikel om att invandrare måste vara med och rösta eftersom det leder till minskad 

segregation och att det annars blir ett demokratiskt underskott eftersom invandrare 
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representerar svenska folket (Smålandsposten 2018-09-03 s. 16). Dagens Nyheter menar 

på sin ledarsida att vi måste hålla sams och inte vänja oss vid att se det brutala som skett 

när en zigenare/rom blev mördad, och där han diskuterar att invandringen leder till bättre 

segregation (Dagens Nyheter 2018-09-09 s. 4). Aftonbladet har ett mittuppslag i tidningen 

där rubriken är ”Åkesson är full av skit…” och menar att de inte står bakom uttalandet att 

det är invandrarnas fel och att invandringen leder till minskad segregation (Aftonbladet 

2018-09-09 s. 8). 

 

Invandrare berikar kulturen 

En positiv gestaltning av invandring och att de berikar kulturen återfinns i en 

nyhetsartikel. Den är publicerad i Smålandsposten 2010 och gör gällande att invandrare 

berikar kulturen på flera sätt, med olika kunskaper, färdigheter och idéer 

(Smålandsposten 2010-09-04 s. 24). Artikeln gör historiska kopplingar om hur 

invandring förbättrat kulturlivet i Sverige. När det gäller 2018 har Falukuriren inte några 

artiklar inom den positiva gestaltningen i denna kategori medan de artiklar som finns är 

publicerade i Aftonbladet och Dala-Demokraten. Även dessa tar hjälp av historien för att 

visa att invandrare har varit med och byggt samhället i Sverige med deras rika kultur 

(Aftonbladet 2018-09-07 s. 12 & Dala-Demokraten 2018-09-05 s. 26 ). 

 

Invandrare bidrar till företagande 

Under denna kategori, som handlar om att tidningarna gestaltar invandring i positiv form 

när det gäller till bidragande av företagande, var det två tidningar som hade artiklar om 

detta. Båda var landsortstidningar, Falu-Kuriren och Smålandsposten (Falukuriren 2010-

09-18 s. 12, Smålandsposten 2010-09-14 s. 24). Exempel på detta var att Falu-Kuriren 

lyfte upp att personen som blev intervjuad hade vänner som är invandrare som driver 

framgångsrika företag. Även riksdagsledamöter instämmer och säger att vi inte får sätta 

stopp för invandringen då de bidrar med mycket av företagandet. Smålandsposten lyfter 

upp statistik som visar att invandrare minskat socialbidragsberoendet med 5 procent 

medan företagandet ökar med cirka 8 procent. För inrikes födda har 

socialbidragsberoendet ökat med 10 procent.  Inför valet 2018 återfinns få positiva 

gestaltningar av invandring och företagande (Smålandsposten 2010-09-16 s. 4). De 

tidningar som har artiklar om ämnet är Aftonbladet och Dala-Demokraten. Båda 

beskriver olika historiska skeenden som lett till att invandrare har varit positivt för 

Sveriges företagande. 
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5 Diskussion	

Antalet artiklar som gestaltar invandrare eller invandring hade ökat med 83 procent i sex 

utvalda svenska dagstidningar, med oberoende liberal, moderat eller socialdemokratisk 

ledarsida, en vecka innan riksdagsvalet år 2018 jämfört med innan valet år 2010. Vid 

första anblick när vi tittar på storstadstidningar är Dagens Nyheter den enda tidning som 

inte mer än fördubblar sina artiklar när det gäller invandring/invandrare, När det gäller 

landsbygdstidningarna är Dala-Demokraten  den enda tidning som dubblar antalet 

artiklar medan de övriga ger en mindre ökningar  Den negativa gestaltningen av 

invandrare hade ökat över tid i oberoende liberala och moderata dagstidningar medan den 

negativa gestaltningen minskat över tid i oberoende socialdemokratiska dagstidningar. 

Den negativa gestaltningen av invandrare hade ökat över tid i storstadstidningar medan 

den hade minskat över tid i landsbygdstidningar. Den negativa gestaltningen dominerade 

i artiklarna och symboliseras med kategorier som beskriver att invandrare försämrar 

ekonomin, bidrar till brott och segregation samt hotar den svenska kulturen.  

Flera artiklar som redovisas i denna uppsats resultat gör gällande att samband finns 

mellan invandrare och bristande språkkunskaper, socialbidragsberoende, kriminalitet och 

hederskultur. Orden ”invandrare”, ”flykting” och ”asylsökande” används också simultant 

i artiklarna och språkbruket visar att det saknas en klar definition av ordet ”invandrare”.  

I samband med ovanstående finns det ett tema som är återkommande bland de artiklar 

som funnits med i denna undersökning, nämligen tematiken om hur invandrare är 

beroende av bidrag och på så vis försämrar den svenska ekonomin. Många gånger talades 

det om att man måste göra sig förtjänt av eller att man måste bidra för att sedan kunna få 

hjälp eller att man måste göra sin plikt innan man har rätt till vissa saker (se till exempel 

Smålandsposten 2010-09-15 s. 4 & Dagens Nyheter 2018-09-05 s. 5). Detta leder oss in 

på att media väljer att ta upp temat utan att vidare förtydliga, det blir ett påstående som 

läsarna ska acceptera och hålla med om. Nord och Strömbäck konstaterade: ”Medierna 

beskriver inte verkligheten som den är – de (re)konstruerar och gestaltar verkligheten” 

och denna gestaltade verklighet är sedan med och påverkar läsarnas syn på världen och 

deras handlingar (Nord & Strömbäck, 2012, s. 271). Därför skulle en relevant 

frågeställning angående kravet om att invandrare ska ”göra rätt för sig” kunna vara: När 

är plikten fullgjord? När får jag som invandrare rätt att utnyttja det skyddsnät som jag 

varit med och byggt upp? Tar det längre tid för oss eller måste vi jobba mer än alla andra 

innan? Genom att ignorera denna typ av frågor skapas en bild av en verklighet där det 
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finns ett tydligt ”vi” och ”dem” vilket gör att det ganska enkelt går att ställa upp dessa 

grupper mot varandra: invandrare som tar bidrag mot lokala invånare som får betala för 

dessa bidrag (till exempel i Dala-Demokraten 2010-09-18 s. 6). 

Denna inramning kan också kopplas till den ekonomiska konsekvensramen som 

beskrivs av Semetko och Valkenburg (2000) där vissa grupper i samhället utpekas för att 

förbruka en oproportionerligt stor del av samhällets resurser. Denna negativa gestaltning 

kan medföra en konceptualisering i samhället (Chong & Druckman, 2007, s. 105) av att 

invandrare/invandring är något som tär på våra gemensamma ekonomiska ramar. 

Ett exempel på förvirringen med när en invandrare blir ”svensk” är de diskussioner 

som förts i svenska dagstidningar om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic kan klassas 

som svensk. Språkbruket och en avsaknad av en tydlig definition av ordet invandrare är i 

linje med vad van Dijk (1991) beskriver om att frustration, diskriminering och fördomar 

kopplas ihop med klagomål och därmed fortsätter den negativa gestaltningen av 

invandrare och invandring.  

Det är inte någon tvekan om att det råder olika synsätt på begreppet invandrare vilket 

även återfinns i kulturdepartementets rapport Begreppet invandrare – användning i 

myndigheters verksamhet (2000), där det påpekas att begreppet invandraren när det gäller 

författningssammanhang endast är en beteckning på personer som invandrat och som har 

folkbokförts i Sverige. Personer som själva invandrat för en relativ kort tid sedan 

definieras som nyanlända invandrare och personer med utländsk bakgrund avser såväl 

utrikesfödda personer som själva invandrat som personer födda i Sverige med minst en 

utrikes född förälder. Rapporten som publicerades år 2000 konstaterar att det 

uppskattningsvis bodde 1,8 miljoner människor i Sverige som helt eller delvis hade 

utländsk bakgrund, av dessa var det endast 16 procent som hade bott här mindre än fem 

år, medan 60 procent bott här minst 10 år och 40 procent varit bosatta i Sverige i minst 20 

år (Kulturdepartementet, 2000, s. 13-14).  

En annan aspekt på detta är att försöka kategorisera begreppet svensk medborgare, 

vilket även det kan vara tvetydigt. Enligt Migrationsverkets hemsida krävs det flera krav 

för att du ska kunna bli svensk medborgare som vuxen, du bör kunna styrka din identitet, 

du måste ha fyllt 18 år, du måste ha bott lagligt i Sverige i minst 5 år (har du bott 2 år 

med en svensk medborgare krävs det endast 3 år) och levt ett skötsamt liv (vilket 

kontrolleras av Kronofogden, polisen och säkerhetspolisen) för att kunna ansöka om 

svenskt medborgarskap (Migrationsverket, 2015). Trots att det har getts direktiv kring 

begreppet invandring och dess användning, menar rapporten att det inte bör användas för 
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att skapa ett ”vi och dem”-tänkande. Trots detta ges inget förtydligande när journalister 

väljer att citera politiker som menar att Zlatan inte kan klassificeras som svensk, trots att 

han varit svensk medborgare så pass lång tid och uppfyller kraven samt bidrar till det 

svenska samhället. Detta leder in på grundprinciperna för gestaltningsteorin om ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv om hur olika medier väljer att gestalta verkligheten 

och hur människor utifrån deras gestaltning och rapportering tolkar och skapar meningar i 

den omgivande verkligheten (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 14). 

I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram att resultatet avseende antal artiklar där 

invandrare/invandring gestaltas positivt hade ökat i oberoende socialdemokratiska 

dagstidningar och landsbygdstidningar med 11 respektive 10 procentenheter inför valet 

2018 jämfört med valet 2010. Men för att inte befästa den negativa gestaltningen av 

invandrare/invandring krävs att svensk dagspress ger en mer nyanserad bild av både 

ekonomiska för- och nackdelar med svensk invandring. 

Ett omfattande utrymme till negativa citat från olika Sverigedemokratiska politiker ges 

i artiklarna vilket kan vara en ledande faktor till den negativa gestaltningen. Enligt van 

Dijk (1991) kan media hjälpa till att förvalta den bild som politikerna vill visa upp. Den 

ensidigt negativa gestaltningen blir därmed accepterad i samhället och upplevs som ett 

uttryck för demokrati. Detta problematiserar van Dijk (1991) som den nya rasismen.  Ett 

exempel är att Jimmie Åkesson några dagar innan valet 2018 uttalar sig om att 

vårdköerna beror på att den svenska invandringen tillåtits bli oproportionerligt stor 

(Svenska Dagbladet 2018-09-08, s. 10). Då uttalandet inte problematiseras av några 

kritiska frågor från journalisten vägleds läsaren att tolka enligt moral-, ansvars- och/eller 

konfliktramen och slutsatsen som läsaren drar kan bli att invandring är orsak till nedgång 

i den svenska ekonomin (Semetko & Valkenburg, 2000, s. 93). Andra exempel på negativ 

gestaltning är hur dagstidningarna väljer rubriker. En rubrik som ”Invandrare lade ner 

arbete” kan tolkas av läsaren som att alla invandrare lägger ner sina arbeten (Dagens 

Nyheter 2010-09-17, s. 43). Denna journalistik kan kopplas till van Dijks teori (1991) om 

att media styr åsikterna i ett samhälle. Med utgångspunkt i resultatet i denna uppsats kan 

konstateras att de negativa gestaltningarna som ges av politiker får stå oemotsagda av 

reportrarna. Ifrågasättande och problematisering av olika uttalanden och handlingar från 

politiker skulle behövas för att balansera den negativa gestaltningen av 

invandrare/invandring i svensk dagspress. 

Att media väljer att välja ut specifika händelser eller citat från en uppfattad verklighet 

och belysa dem i form av kommunicerande texter genom att lyfta fram specifika 
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problembeskrivningar eller ge olika orsaksförklaringar kan, oavsett om det är medvetet 

eller omedvetet, ge vissa röster företräde när det gäller normativa bedömningar genom att 

vissa uppfattningar eller konflikter ges en mer framskjuten plats. (Strömbäck, Andersson, 

& Nedlund, 2017, s. 15). Även Chong & Druckman (2007) menar att en sådan inramning 

präglar en process där människor utvecklar en konceptualisering av en fråga eller väljer 

att omvärdera sitt resonemang kring en fråga.  

Den positiva gestaltningen av invandrare och invandring sker ofta i dagstidningarna 

genom att kända svenskar uttalar sig positivt i ämnet. Här reflekterar jag över om detta 

förfaringssätt verkligen förstärker den positiva gestaltningen av invandrare och 

invandring. Det är möjligt att dessa gestaltningar istället tolkas av läsarna som 

glorifiering och att artiklarna försöker dölja den negativa konceptualiseringen av 

invandrare och invandrare som kanske redan är befäst i samhället. En dagstidning som 

ofta använder sig av kända personer med status i det svenska samhället för att gestalta 

invandrare och invandring positivt är oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. 

Analysen i denna uppsats antyder att dagstidningens politiska ideologi kan ha en inverkan 

på hur invandrare och invandring gestaltas i artiklarna. De socialdemokratiska 

dagstidningarna Aftonbladet och Dala-Demokraten hade ökat sin positiva gestaltning av 

invandrare och invandring inför valet 2018 jämfört med innan valet 2010. Kategorier som 

ofta förekommer i artiklarna var att invandring berikar kulturen och minskar 

segregationen i samhället. En intressant iakttagelse är att Falu-Kuriren, som är oberoende 

liberal, upprepade gånger hade artiklar som handlar om att invandring stärker den 

svenska ekonomin inför valet 2018. Trots att det har skett förändringar när det gäller 

kulturella, sociala eller politiska framkommer denna gestaltning som en självklar 

värdering (Strömbäck, Andersson, & Nedlund, 2017, s. 18). 

5.1 Metodologiska reflektioner  
Jag har valt att sträva efter att uppnå öppenhet och transparens i forskningsprocessens alla 

delar. Ett exempel på detta är att läsaren kan kontrollera primärkällor i den kvalitativa 

textanalysen genom hänvisningar till referenser i analysen. Detta i linje med Malteruds 

(2009) grundprinciper om att ställa eventuella brister och fel mot varandra för att uppnå 

hög kvalitet. Denna process har också lett till att jag varit medveten om och strävat efter 

att synliggöra min förförståelse och försökt att undvika den i datainsamling och även i 

analysen genom att regelbundet diskutera med mina medstudenter. 
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Såväl medierapporteringens positiva som negativa drag, i som påvisats i studiens 

kvantitativa innehållsanalys, bygger naturligtvis till relativt stor del på ett 

bedömningsmoment i min analys. När det gäller den typen av tolkningar menar Esaiasson 

et al. (2012, s. 206) att forskaren får nöja med en lägre grad av överenstämmelse. Jag har 

därför vid upprepade tillfällen vänt mig till medstudenter för att försäkra mig om att jag 

tolkat kod-schemat på rätt sätt, och om det funnits något som var osäkert frågade jag 

mina medstudenter. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 207-208).    

Gestaltningsteorin är en användbar utgångspunkt för en studie av detta slag då den 

eftersträvar att fånga mediernas effekter samtidigt som stort fokus ligger på deras 

innehåll. Genom att använda denna teori får jag ett skarpt begreppsligt redskap för att 

identifiera olika sätt som tidningarna gestaltar en fråga eller en process.  

Inledningsvis ville jag använda mig av olika teorier inom populism, men då 

forskningen upprepande gånger valde att studera de olika partierna ansåg jag att den 

teorin inte skulle kunna besvara syftet med min studie. 

En kritik som kan riktas mot gestaltningsteorin är dels att den kan anses som luddig 

och att olika forskare använder den på olika sätt och att den inte finns någon enighet om 

hur den ska förstås och användas. Jag anser däremot att om vi kan utgå från Entmans 

tankar kring gestaltningsteorin finns det inget som behöver förklaras tydligare.  

Det positiva med denna metod är att den gör själva undersökningen transparent. Det är 

lätt för andra forskare att gå igenom mitt material. Dessutom beskrivs den ofta som en 

objektiv analysmetod. Metoden är väl passande för att göra undersökningar över tid, 

vilket jag är intresserad av. Metoden beskrivs som en ”icke-reaktiv” metod, vilket innebär 

att den som skrivit texten inte behöver bry sig om min närvaro som forskare. Det är en 

mycket användbar metod speciellt vid analys av massmedia.  
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6 Sammanfattning	

Syftet med denna uppsats var att undersöka gestaltningen av invandring och invandrare i 

svenska dagstidningar inför riksdagsvalen 2010 och 2018. Uppsatsens material 

begränsades till en vecka innan respektive val och tidningarna som valdes ut var 

Aftonbladet, Dagens nyheter, Dala-Demokraten, Falukuriren, Smålandsposten och 

Svenska dagbladet. Fokus låg på tre övergripande teman: i vilken utsträckning 

tidningarnas rapportering handlade om invandrare, hur invandrarna gestaltades och 

huruvida det fanns någon skillnad mellan rapporteringen 2010 och 2018. Närmare 

bestämt var syftet med denna studie att besvara följande frågor: för det första, hur många 

artiklar som handlade om invandrare/invandring en vecka innan riksdagsvalet 2010 

respektive 2018 samt hur artiklarna fördelades baserat på dagstidningens politiska 

ideologi respektive om dagstidningen var en landsbygds- respektive storstadstidning? För 

det andra, hur många artiklar som gestaltade invandrare/invandring positivt, negativt 

eller neutralt en vecka innan riksdagsvalet 2010 respektive 2018 samt hur artiklarna 

fördelades baserat på dagstidningens politiska ideologi respektive om dagstidningen var 

en landsbygds- respektive storstadstidning? För det tredje, hur invandrare och invandring 

gestaltades i svenska dagstidningar en vecka innan riksdagsvalen 2010 och 2018? 

Resultatet bygger på en analys av 119 artiklar publicerade i sex dagstidningar 

veckan innan valet 2010 (n=42) och 2018 (n=77). Det hade skett en ökning med 83 

procent av antalet artiklar som handlade om invandrare/invandring mellan de två valen. 

Svenska Dagbladet, med oberoende moderat ledarsida, och Aftonbladet, med oberoende 

socialdemokratisk ledarsida, stod för de största ökningarna med 48 respektive 46 procent 

över tid. Antalet artiklar om invandrare eller invandring hade ökat både i 

storstadstidningar och landsortstidningar, med 36 respektive 20 procent.  

Den negativa gestaltningen hade ökat över tid i oberoende moderata med 13 

procentenheter och i de oberoende liberala dagstidningarna med 12 procentenheter, 

medan den negativa gestaltningen hade minskat med 12 procentenheter över tid i 

oberoende socialdemokratiska dagstidningar. Resultatet visade också att den negativa 

gestaltningen av invandrare hade ökat över tid i storstadstidningar med 6 procentenheter, 

medan den under samma tidsperiod har minskat med 7 procentenheter i 

landsbygdstidningar. Den positiva gestaltningen av invandrare/invandrare hade samtidigt 

ökat med 10 procentenheter i landsbygdstidningarna och med 11 procentenheter i 

oberoende socialdemokratiska dagstidningar. 
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Trots att den negativa gestaltningen var den dominerande ses även en ökning i de positiva 

gestaltningarna, dessa sker oftast genom att kända svenska uttalar sig i olika frågor samt 

processer. Det finns en möjlighet att dessa gestaltningar kan tolkas av läsare som 

glorifiering och att artiklarna istället försöker dölja den negativa konceptualiseringen av 

invandrare som redan är befäst i samhället.   

Uppsatsen främsta bidrag ligger i att bredda forskningsfältet kring medias 

gestaltning av invandrare med hjälp av kvantitativ innehållsanalys i kombination med 

kvalitativ textanalys för att skapa en djupare förståelse kring forskningsfältet. 
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