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Abstract 
 

Titel Mediebilden av invandrare – en kvantitativ innehållanalys av 
morgon- och kvällstidningar. 
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Termin  Hösttermin 2011 
 
 
Syfte Studiens syfte är att undersöka hur media behandlar invandrare.  
 
 
Metod   Kvantitativ innehållsanalys 
 
 
Material Artiklar där ordet ”invandrare” förekommer och som 

publicerades i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Kvällsposten och 
Sydsvenskan mellan 1 mars 2011 och 31 maj 2011. 

 
 
Resultat Denna studies resultat visar att artiklar som behandlar ordet 

”invandrare” förekommer oftare i tidningar utgivna i 
Stockholm jämfört med skånska tidningarna. Vidare visar 
resultaten att morgontidningar i större utsträckning än 
kvällstidningar rapporterar om frågor som berör invandrare 
Frågor som rör invandrare behandlas ofta som åsiktsmaterial i 
de undersökta kvällstidningarna. I de undersökta 
morgontidningarna behandlas det frågor som rör invandrare i 
nyhetsmaterial snarare än i åsiktsmaterial. Invandrare 
framträder i samband med frågor om arbetslöshet, 
främlingsfientlighet, och migration och asyl. 

 

 

 
 
 

 

 

 



Executive summary 

I denna uppsats har jag som syfte att undersöka hur personer som benämns 
”invandrare” behandlas i nyhetstexter. Detta har gjorts genom att analysera artiklar 
som innehåller ordet ”invandrare” och som publicerades i tidningarna Aftonbladet, 
Dagens Nyheter, Kvällsposten och Sydsvenskan mellan 1 mars 2011 och 31 maj 
2011. Sammanhang där invandrare förekommer och en jämförelse mellan morgon- 
och kvällstidningar samt en jämförelse mellan de undersökta skånska tidningarna och 
tidningar utgivna i Stockholm har varit centralt i denna studie. Dessutom har det 
undersökts om dessa nyhetstexter uppvisar en särbehandling av invandrare. Jag 
skriver denna uppsats med inspiration från tankesmedjan FORES som arbetar för att 
hålla debatten om migration och integration levande i Sverige. Deras arbete har 
inspirerat mig att vilja undersöka hur invandrare avbildas i dagens medietexter.  

Jag har genomfört en kvantitativ innehållsanalys. Jag har utformat ett kodschema för 
att komma åt det information som är relevant för denna studie. För att sedan analysera 
det samlade materialet har jag använt mig av en begreppsapparat utvecklad av 
Kristina Boréus för att undersöka olika typer av särbehandling som görs genom att 
använda språk. Jag använder mig även av tidigare studier som har gjorts av forskare 
Ylva Brune och Gunilla Hultén för att jämförelse mellan denna studies resultat och 
deras.  

Denna studies resultat visar att artiklar som behandlar ordet ”invandrare” oftare 
förekommer i tidningar utgivna i Stockholm jämfört med skånska tidningarna. Vidare 
visar resultaten att morgontidningar i större utsträckning än kvällstidningar 
rapporterar om frågor som rör invandrare. Frågor som rör invandrare behandlas ofta 
som åsiktsmaterial i kvällstidningarna. I morgontidningarna behandlas det frågor som 
rör invandrare i nyhetsmaterial snarare än i åsiktsmaterial. Frågor om invandrare 
behandlas ofta i samband med frågor om arbetsmarknaden, främlingsfientlighet, och 
migration och asyl. Frågor om främlingsfientlighet i samband med invandrare 
förekommer oftare i kvällstidningar än i morgontidningar. Nyhetstexter om 
arbetsmarknaden i samband med invandrare uppvisar ofta en pessimistisk attityd till 
Sverige. Kvällstidningar visar denna tendens oftare än morgontidningar.  
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1. Inledning 

FORES är en organisation som jobbar med frågor som handlar om miljö, migration, 
företagandet i civilsamhället, och moderniserad välfärd (www.fores.se). 
Organisationen beskriver sig som en grön och liberal tankesmedja som vill förnya 
debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva 
forma sina egna liv. Med synen att individen är den centrala drivkraften som leder till 
förändring anser man att varje person är en värdefull resurs för samhällsutvecklingen. 
Dock menar FORES att det återstår mycket arbete kring dessa frågor, och att det i dag 
fortfarande är svårt för individers potential att förverkligas på bästa möjliga sätt.  

Enligt FORES sker en av de största förlusterna av denna potential när individer med 
invandrarbakgrund inte får tillräckligt med möjligheter. FORES anser därför att det är 
viktigt att hålla debatten om migration levande, och menar att invandring och 
mångfald inte bara är bra för Sverige utan även en nödvändig del i ett framgångsrikt 
och fritt samhälle. Med detta som ett mål arbetar organisationen med att identifiera 
och lyfta fram exempel på lyckad migration och integration, samt att bygga 
institutioner som skapar förutsättningar för egen försörjning och företagande. En 
central fråga för FORES handlar därför om hur man finner vägar för att effektivt 
motarbeta främlingsfientlighet och därigenom ge stöd till en mer lyckad integration 
som kan bli en del av Sveriges positiva självbild. 

Efter att ha tagit del av FORES verksamhetsidé väcktes för mig flera frågor. Vad kan 
man göra för att mottarbeta främlingsfientlighet? Vilka utformar den allmänna 
uppfattning man har av individer med invandrarbakgrund? Hur kan man påverka den 
allmänna uppfattning man har av individer med invandrarbakgrund? Eftersom jag 
själv har bott i länder annat än mitt ursprungsland sedan en ung ålder så finner jag 
detta ämne både intressant och relevant.     

Media ger oss intryck som kan påverka tankar och idéer hos individer och i samhället 
i stort. På så sätt är det inte oriktigt att påstå att media har en djupgående inverkan på 
debatten kring migration och integration. Med detta följer att det är viktigt att kritiskt 
undersöka medias roll i samhällets sociala utveckling. Medieforskaren Ylva Brune 
menar att nyhetsjournalistiken tillmäts ett stort inflytande i samhället eftersom den 
inte är fiktiv och för att nyhetsrapportering hela tiden finns omkring oss (Brune, 
2004:10). Nyhetsförmedling kan alltså sägas ha ett stort inflytande på hur individer 
bildar sin världsuppfattning. 

I och med att Sverigedemokraterna inträdde i riksdagen efter valet 2010 anser jag att 
det nu även är angeläget att undersöka hur debatten kring invandrare och invandring 
utspelar sig i nyhetsmedia idag. Sverigedemokraterna beskrivs ofta som ett 
”främlingsfientlig” parti. Detta beror på att partiet anser att det är viktigt att kraftig 
begränsa invandring till Sverige (www.sverigedemokraterna.se). Eftersom frågor 
kring invandrare och invandring har blivit en stor och viktig del i dagens politiska 
debatt kan man anta att sådana frågor också har blivit en viktig del i dagens 
nyhetsrapportering.  

Begreppet invandrare och dess användning i media har sedan länge varit av intresse 
för forskare inom Medie- och kommunikationsvetenskap. Flera studier har tidigare 
gjorts inom området. Medieforskaren Ylva Brune har gjort flera undersökningar inom 
ämnet, bland annat Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, 
flyktingar och rasistisk våld (2004). I denna studie undersökte Ylva Brune hur 



	   2	  

nyhetsrapportering kring invandrare och flyktingar såg ut under våren 1993. Hon kom 
fram till att utvisningsfall, flyktinginvandring, och brottslighet dominerade 
nyhetsrapporteringen kring invandrare och flyktingar. Ylva Brune menar att 
nyhetsrapportering där invandrare hela tiden fröknippas med problem, bidrar till att 
skapa ett samhälle med invandrarproblem (Brune, 2004:11). Forskaren Kristina 
Boréus menar att om vissa grupper upprepningsviss associeras med negativt 
värderade samhällsfenomen och inte syns i neutrala eller positiva sammanhang kan 
detta skapa problem. Om yttranden som associerar en viss grupp med en viss 
företeelse repeteras tillräckligt ofta blir de med tiden nästan till fasta språkliga uttryck 
som syftar på att det skulle finna samband mellan en viss grupp och en viss företeelse 
(Boréus, 2005:41). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med ovanstående som bakgrund är studiens syfte att undersöka hur media behandlar 
invandrare. Utgångspunkten är följande frågeställningar: 

1. Hur framställs invandrare i de valda tidningarna? 
2. I vilka sammanhang framträder invandrare? 
3. Vilka likheter eller olikheter finns det i framställningen av invandrare mellan 

de valda tidningarna?  
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2. Teoretiska rama och tidigare forskning 

2.1 Tidigare forskning 

Flera studier har tidigare gjorts inom området. Medieforskaren Ylva Brune har gjort 
flera undersökningar inom ämnet, bland annat Nyheter från gränsen: Tre studier i 
journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistisk våld (2004). I denna studie 
hade Ylva Brune som syfte att ”fördjupa förståelse av hur nyhetsjournalistikens 
berättelsemönster och idévärld arbetar i förhållande till det som definieras som 
invandrar- och flyktingfrågor” (Brune 2004:19). Genom tre olika delstudier 
undersökte Ylva Brune hur nyhetsrapportering kring invandrare och flyktingar såg ut 
under våren 1976 och våren 1993. Hon använde sig av trender och mönster som 
kommer fram i nyhetstexter ifrån våren 1976 som referenspunkt för att sedan föra en 
diskussion om permanens och förändring i nyhetsjournalisktikens presentationsformer 
och perspektiv.  

Brune visade att den mest markanta skillnaden i nyhetsutbudet mellan de två olika 
perioderna handlar om kvantitet. Enligt hennes resultat i studiet av storstädernas 
morgon- och kvällstidningar hade mängden av publicerade nyhetsartiklar med 
anknytning till invandrar- och flyktingfrågor ökat markan mellan 1976 och 1993. 
Ökningen av nyhetspubliceringar med anknytning till invandrar- och flyktingfrågor 
var ännu mer kraftigt i landsortspress under samma period (Brune 2004:61). År 1993 
hade även andelen artiklar med inriktning på konflikt ökat jämfört med 1976 medan 
artiklar som uppmärksammar tillstånd och relationer av solidaritet eller samförstånd 
(som var mycket vanliga 1976) hade minskat kraftigt. Andra skillnader som Brune 
anmärker är att andelen invandrare och flyktingar som intervjupersoner hade minskat 
1993 och hon märkte även en ökad dominans för svenska myndigheter som uttolkare. 
Brune menar att detta tyder på att den rollen som svenska aktörer har som uttolkare 
hade ytterligare betonats 1993 (Ibid., s. 64-65). Gemensamt för nyhetsrapporteringen 
kring invandrar- och flyktingfrågor i både 1976 och 1993 är att flyktingar presenteras 
som ett hot (Ibid., s. 347).   

Utifrån forskningsresultaten kunde Ylva Brune göra flera slutsatser. I sin diskussion 
beskriver hon hur sin uppfattning om hur invandrare i nyhetstexter ”kontrasteras mot 
ett homogent, högutbildat, högutvecklat och upplyst samhälle” (Brune, 2004:363).  
Hon pekar då på att utvisningsfall, flyktinginvandring, och brottslighet dominerade 
nyhetsrapporteringen kring invandrare och flyktingar. Ylva Brune menar att 
nyhetsrapportering där invandrare hela tiden fröknippas med problem, bidrar till att 
skapa ett samhälle med invandrarproblem (Ibid., s. 11). Att invandrare ofta förknippas 
med problem är en tendens i nyhetstexter som även andra forskare har upptäckt. 
Medieforskaren Gunilla Hultén har i sina studier upptäckt att nyhetstexter från 1985 
och senare skildrar invandring och invandrare som ”ett samhällsproblem, hot mot 
välfärdssamhället och som ekonomisk belastning för kommunerna” (Hultèn, 
2009:62). Hon påpekar också att i nyhetsrapporteringen åren 1995 och 2000 ofta 
kopplar samman invandring med kriminalitet (Ibid.).  
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2.2 De andra 

”Begreppet postkolonialism började användas under slutet på 80-talet för att ange en 
forskningsinriktning som rörde koloniala relationer och dess efterverkningar… 
postkoloniala studier kan sägas handla om samspelet mellan europeiska stater och de 
samhällen som de koloniserade.” (Hultén, 2009:30). Representationen av de(n) andra 
är en central aspekt i postkolonialismen. ”Att konstruera en människa eller en grupp 
som de(n) andra innebär … att ta fasta på det som skiljer ”dem” från ”oss” (Brune 
2004:36). Denna syn gör att människor som tillhör gruppen ”vi” ses som 
normkategorin medan ”dem” ses som den grupp som är annorlunda i kontrast till 
gruppen ”vi”. Människor som tillhör gruppen ”de” eller ”de andra” görs inte bara till 
en annorlunda grupp som består av en annan sorts människor utan ”till ett 
mindervärdigt ansiktslöst kollektiv som gör ’oss’ till en bättre art eller en bättre 
kultur” (SOU 2005:41, s. 29). 

Enligt Ylva Brune finns det två grundläggande sätt som en text konstruerar ett ”vi” 
och ett ”de”. Det första sättet är att texten presenteras så att ”vi” talar om ”dem”. Det 
innebär att de som beskrivs är föremål för gestaltningar och teorier som ”vi” kan 
solidarisera oss med, medan ”de” har ringa eller inget inflytande över hur texten 
konstruerar ”de”. Det andra sättet är genom att relationen mellan textens ”vi” och 
”de” framstår som en serie olikheter och motsatsförhållanden eller en konflikt (SOU 
2006:21, s. 91). Brune menar att ”om nyhetstexter som berör invandrare och 
flyktingar uppfyller dessa villkor, så kan det delvis eller helt uppfattas som en 
konsekvens av medielogikens krav” (Ibid.). Nyhetsjournalistik behöver motsatser, och 
konflikter för att uttrycka sig (Ibid.). Vidare konstruerar nyhetsmedierna dem som 
saknar definitionsmakt i samhället som objekt för andras formuleringar och 
ingripanden (Ibid.). Utredaren i diskrimineringsfrågor, Masoud Kalami, hävdar att 
”det inte är en överdrift att säga att massmedia spelar en avgörande roll i 
reproduktionen av samhällets rättfärdigande föreställningar om sig själv och om ”de 
andra” (SOU 2005:41, s. 54). 

2.2.1 Den begreppsligare invandraren 

Gör man en sökning på nationalencyklopedins hemsida med sökord ”invandrare” får 
man följande definition: person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig 
där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år. Man började använda 
begreppet invandrare i samband med att Statens invandrarverk bildades år 1969. 
Enligt medieforskaren Gunilla Hultén var beteckningen invandrare till en början ett 
positivt ord som ofta fästades till svenska insatser in en positivt färgad kontext 
(Hultén, 2009:57). Hon menar att beteckningen invandrare har kommit att få alltmer 
negativt färgade konnotationer sedan 1980-talet. Då började invandrare ofta 
förknippas med problem av skilda slag. Brune refererar till sociologen Sverker Björk 
för att påpeka att den invandrarpolitiska diskursen som vid 1960-talet hade en 
inkluderande ton hade kommit att försvunna i det tidiga 1990-talet (Brune 2004:214). 
Hon menar att begreppet invandrare tidigare hade andra konnotationer än vad det gör 
idag.  

Begreppet invandrare för samman olika människor, skilda etniska grupper, religioner 
och språk under ett gemensamt statistiskt och administrativt tak där invandrare skiljs 
ut som en kategori som föranleder undersökningar och åtgärder på statlig kommunal 
nivå (Brune 2004:14). Brune menar att nyhetsmedierna lyfter fram egenskaper hos 
invandrare som antas förena dem och att nyhetsmedierna uttrycker sig kring vad som 



	   5	  

anses vara typiskt för invandrare (Ibid., s. 214). Invandringen har kommit att framstå 
som en serie problem i medierna, där ekonomiska aspekter spelar en central roll 
(Brune, 1998:19). Enligt Brune är den vanligaste typen av nyhetsartiklar där 
invandrare förekommer baserade på en sorts problembeskrivning ur myndighetens 
perspektiv. Hon menar att i dagsläget har begreppet invandrare fått associationer som 
kretsar kring annorlundaskap (Brune 2004:216). Hon menar att nyhetsmedierna har 
över tid använt sig av olika medel för att skapa invandrare som en speciell kategori 
människor. Detta sker genom stereotypisering där bestämda roller upprepade gånger 
tilldelas invandrare (SOU 2006:21, s.94) som sedan kontrasteras mot dominerande 
normer och ideal. I andra ord förknippas frågor som berör invandrare med problem 
och avvikelser. Dessa problem oftast definieras av nyhetsmedierna i samarbete med 
olika myndigheter, politiker och experter (Brune 2004:353).  

Ylva Brune menar att mediernas begrepp invandrare är till stor del en produkt av de 
följande rutinmässiga och triviala nyhetstekniker:    

• Praktiska nyhetsord som ”invandrarkvinna”, ”invandrartät”, ”in- vandrarförort” 
upprepas tills de ser ut att beteckna något påtagligt. 

 
• ”Invandrare” presenteras med utgångspunkt i problem som definieras av olika 

myndigheter. 
 

• Statistiska skillnader mellan ”svenskar” och ”invandrare” omvandlas till 
egenskaper – brister hos den avvikande kategorin, ”invandrarna”. 

 
• Strukturella samhällsproblem konkretiseras som egenskaper hos eller svårigheter 

för ”invandrare”. 
 

• Generella utsagor om ”invandrare” från experter, utsedda representanter för 
‘invandrare’ eller från textens berättare fogas in i nyheterna. 

 
• Personifierade invandrare gestaltas som exempel på en redan definierad generell 

problematik eller som undantag från en generell problematik. 
 

• Ett mediearkiv i text och bild över ”invandrare” gör det möjligt att associera 
till, återanvända och bekräfta en igenkännbar idé- värld. 

(SOU 2006:21 s. 94-95) 

Genom att använda sig av dessa tekniker skapas stereotyper som sedan förenklar 
nyhetsmediernas arbete. Detta eftersom det inte blir nödvändigt att explicit referera 
till en viss grupp i sammanhang med exempelvis brottsrapportering, då stereotyper 
redan etablerats i läsarnas huvuden. På så sätt blir lättare för läsaren att urskilja vilka 
som nyhetsmedierna rapporterar om utan att explicit nämna en viss grupp människor 
(SOU 2006:21 s. 94). Brune menar att tekniker som nyhetsmedierna använder sig av 
för att stereotypisera vissa människor också leder till en kategori av andra (Ibid., s. 
96). När medierna använder begreppet invandrare betyder inte begreppet personer 
som har invandrat utan personer som inte är som ”vi” (Brune, 2004:362). 
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2.3 Diskriminering med ord 

Diskriminering med ord är en begreppsapparat som har utvecklats av forskaren 
Kristina Boréus. I boken Diskriminering med ord (2005) urskiljer Kristina Boréus 
fyra sorter av diskriminering som är olika former av negativ särbehandling som görs 
med språkliga medel: utestängning, nedvärdering, objektifiering och förslag som 
pekar på negativ särbehandling. Boréus har undersökt olika sammanhang där 
människor som benämns som ”dövstumma”, ”sinneslöa”, och ”invandrare” har 
diskriminerats. Hon anser att diskriminering sker när människor orättfärdigt 
särbehandlas för att de tillhör ”en annan grupp”. Hon menar att ojämlikhet, 
kategorisering och distansering är viktiga förutsättningar för diskriminering.  

2.3.1 Utestängning 

Vidare hävdar Boréus att utestängning kan ha direkta konsekvenser när en viss grupp 
människor utestängs från diskussion eller debatten om sådant som är viktigt för dem 
(Boréus, 2005:28). Detta betyder att en grupp människors åsikter kan komma att 
representeras i en debatt utan att samma grupp människor själva fått uttala sig.  Istället 
blir det dem som för debatten som refererar till eller återger gruppens uttryckta 
åsikter. En annan typ av utestängning är att man kan bli osynliggjord genom att inte 
avbildas eller omtalas. Boréus menar att det som inte visas vanligtvis är det som man 
vill ”gömma undan av olika anledningar som till exempel för att något är skamligt 
och dåligt eller ointressant” (Ibid., s. 31). Att bli sedd och kunna spegla sig i sin 
omgivning, menar Boréus, är en bekräftelse som alla människor behöver (Ibid., s.32). 
Synliggörande kan också vara ett problem. Detta kan bli problematiskt om en grupp 
människor endast associeras med ett visst ämne vilket kan leda till att synliggörandet 
blir ensidigt.  

2.3.2 Nedvärdering 

Boréus anser att nedvärdering är den mest uppenbara formen av språklig 
diskriminering, där människor som tillhör ”en annan grupp” framställs som 
mindervärdiga. Ett sätt att nedvärdera människor är genom nedsättande benämningar 
som rör grupptillhörigheten. Värderande generaliseringar görs om hela grupper av 
människor och då tillskrivs de vissa egenskaper eller sätt att vara (Boréus, 2005:35). 
Boréus menar att negativa generaliseringar inte förekommer lika ofta i dagens debatt 
som det gjorde förut. Då dagens debatt är mer försiktig förekommer oftast negativa 
generaliseringar som antydningar istället för tydligt uttalanden. Man kan uttrycka sig 
om en viss grupp utan att göra en tydlig uttalande genom att använda sig av 
metaforer. En metafor är ett bildigt uttrycksätt där likheter eller inre 
överensstämmelser motiverar att en företeelse byts ut mot någon annat (www.ne.se). 
Boréus menar att metaforer kan användas för att uttrycka nedvärdering. Hon påpekar 
att det vanligaste sätt som grupper av människor nedvärderas i dagens offentliga 
debatt är genom associativa mönster (Boréus 2005:40). Att vissa grupper 
upprepningsviss associeras med negativt värderade samhällsfenomen och inte syns i 
neutrala eller positiva sammanhang kan skapa problem. Om uttryck som associerar en 
viss grupp med en viss företeelse används tillräckligt ofta blir dem med tiden nästan 
till fasta språkliga uttryck som berättar för oss att det finns samband mellan en viss 
grupp och en viss företeelse (Ibid., s. 41).  
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2.3.3 Objektifiering 

”Att objektifiera en människa är att behandla henne som om hon vore ett ting, en sak” 
(Boréus, 2005:42). Exempel på ett sätt att behandla människor som om de vore saker 
är att använda de som verktyg och att behandla de som om de saknade känslor, 
initiativ och handlingsförmåga. Boréus menar att objektifiering med språkliga medel 
görs när människor på olika sätt talas om som om de vore saker och när människor 
diskuteras utifrån andra gruppens tänkta behöv och önskningar istället för de berörda 
människornas egna behov, känslor eller önskemål (Ibid., s. 43). 

2.3.4 Förslag som pekar mot negativ särbehandling 

”Med förslag som pekar mot negativ särbehandling menar Boréus att man föreslår en 
behandling av en grupp människor som är sämre än den behandling man förutsätter 
för den egna gruppen” (Boréus, 2005:44). Hon menar att det finns vissa förslag där 
förslagsställarna inte skulle gå med att beskriva sina förslag som negativ 
särbehandling men andra skulle kunna hävda att förslaget pekar mot negativ 
särbehandling. Hon exemplifierar detta genom ta upp att folkpartiet inför valet 2002 
ville införa test i svenska för att erhållande av svenskt medborgarskap. Hon menar att 
folkpartiet inte skulle se det som ett förslag till negativ särbehandling men att det 
skulle kanske uppfattas av andra som ett förslag till negativ särbehandling. Boréus 
påpekar att exempel på sådana tydligt utsagda förslag hittar man bland annat i 
debattinlägg i massmedierna.   
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3. Metod 

Kvantitativ innehållsanalys är en metod som ofta används inom medie- och 
kommunikationsvetenskap. Kvantitativ innehållsanalys är en lämplig metod när man 
vill ta reda på hur ofta olika typer av innehållsliga kategorier förekommer i ett 
material. Begreppet kvantitativ innehållsanalys består av två delar. Enligt Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) menar man med innehållsanalys en 
undersökning av innehållet i någon form av bildmässigt eller, som i detta fall, 
skriftligt framställning. Med kvantitativ menar man att undersökningen baseras på 
likvärdiga uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas 
med siffror (Esaiasson et al, 2010:223). Esaiasson et al. menar att fokusen ligger på 
frekvenser och utrymme då man använder sig av en kvantitativ innehållsanalys. Detta 
brukar kallas för mekaniskt räknande. Esaiasson et al. anser att möjligheterna till 
mekaniskt räknande är en av kvantitativ innehållsanalysens stora fördelar. En 
kvantitativ innehållsanalys kan därigenom användas till att analysera ett stort material, 
vilket i sin tur skapar möjligheterna till att kunna göra generaliseringar. Författaren 
Åsa Nilsson menar att ”den kvantitativa innehållsanalysen syftar alltid till att lyfta sig 
upp från det enskilda, med sikte på det generella” (Nilsson, 2000:111). Hon redogör 
fyra begrepp som är väsentliga för kvantitativa innehållsanalysen: objektivitet, 
systematik, kvantitet, och manifest innehåll. Objektivitet innebär att analysen ska vara 
oberoende av den forskaren som utför den. Systematik innebär att tillvägagångssättet 
ska vara tydligt definierat. Kvantitet innebär att variablerna ska kunna beskrivas i 
kvantitet. Manifest innehåll betyder att analysen begränsas till det som klart går att 
utläsa ur texten (Ibid., s. 114).  

Metoden har kritiserats på grund av att man väljer ut enskilda aspekter av det 
innehållet man studerar. Man mäter sedan de enskilda utvalda bitarna av 
informationen en och en. De som kritiserat metoden menar att då man analyserar 
enskilda bitar av innehållet, tar man de ut ur sin kontext. Detta innebär att man 
förlorar möjligheten att studera innehållets enskilda aspekter i relation till den 
kontexten de finner sig i (Nilsson, 2000:117). En annan punkt där kvantitativ 
innehållsanalys får kritik är att ”den begränsar forskningen till att ställa de frågor som 
man klarar av att mäta svaren på, och därmed går viktiga aspekter av innehåll och 
dess betydelse förlorade” (Ibid., s. 116).     

Jag anser att kvantitativ innehållsanalys är ett lämpligt metodval för denna studie 
eftersom jag ämnar analysera ett stort material. Jag anser att metoden även lämpar sig 
för att kunna svara på studiens frågeställningar. Att använda sig av en kvantitativ 
innehållsanalys som metod ger förutsättningar för att kunna göra generaliseringar, och 
med användning av denna metod kommer jag även kunna göra generaliseringar med 
denna studie.  

3.1 Metodens reliabilitet 

Genom kvantitativ innehållsanalys har man möjligheten att göra ett så kallat 
reliabilitetstest. Esaiasson et al. menar att ett reliabilitetstest är ”en slags betygsättning 
på undersökningens kvalitet och noggrannhet” (Esaiasson et al. 2010:234). Ett 
reliabilitetstest kan genomföras genom att antingen testa intrakodarreliabilitet eller 
interkodarreliabilitet. Intrakodarreliabilitet innebär att kodaren går igenom en mindre 
del av det kodade materialet en gång till. Interkodarreliabilitet innebär att kodare låter 
någon annan person koda om materialet. Om man får liknade resultat när man har 
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gjort omkodningarna kan man säga att studien har hög reliabilitet (Ibid., s. 235). 
Eftersom jag har utför denna studie själv så var det endast aktuellt att utföra ett 
intrakodarreliabilitettest. Detta gjorde jag (enligt Esaiassons et al. hänvisningar) 
genom att gå igenom en mindre del av det redan kodade materialet en gång till. 
Eftersom jag fick samma resultat efter att jag hade gjort omkodningarna anser jag att 
studiens reliabilitet är hög.  

3.2 Urval 

Jag har valt att endast fokusera på nyhetsartiklar som innehåller order ”invandrare”, 
och som publicerats i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Kvällsposten, och Sydsvenskan. 
Dagens Nyheter är en svensk morgontidning som har sitt huvudkontor i Stockholm. 
Aftonbladet är en svensk kvällstidning som har sitt huvudkontor i Stockholm. 
Kvällsposten är en skånsk kvällstidning, med redaktionen i Malmö. Sydsvenska är en 
svensk morgontidning utgiven i Malmö. Jag valde att analysera två tidningar ifrån 
Skåne eftersom valresultaten från 2010 visar att det politiska partiet 
Sverigedemokrater fick flest röster i Skåne (www.sverigedemokraterna.se). 
Sverigedemokraterna inträdde in i riksdagen först efter valet 2010. Partiet beskrivs 
ofta som ”främlingsfientlig” eftersom partiet vill kraftig begränsa invandring till 
Sverige (Ibid.). Jag tyckte att det skulle vara intressant att undersöka två tidningar 
som ges ut i Skåne gentemot två tidningar utgivna i Stockholm. På så sätt kunde jag 
undersöka skillnader eller likheter i mediedebatten kring invandrare som pågick under 
våren 2011 i de två tidningar som ges ut i Skåne gentemot de två risktäckande 
tidningarna. Vidare har jag valt två morgontidningar och två kvällstidningar för att få 
spridning och för att även undersöka om ämnet invandrare behandlas på olika sätt i 
morgon- och kvällstidningar.  

Analysmaterialet består av 24 artiklar ifrån Aftonbladet, 35 artiklar ifrån DN, 11 
artiklar ifrån Kvällsposten, och 33 artiklar ifrån Sydsvenskan. Totalt analyserade jag 
103 artiklar. Urvalet begränsades till artiklar som publicerats under våren 2011 under 
perioden 1 mars till och med 31 maj. Jag använde mig av Mediearkivet för att få 
tillgång till analysmaterial i form av nyhetsartiklar. Jag använde mig av sökordet 
”invandrare” eftersom det är nyhetsartiklar där det skrivs om invandrare jag hade som 
syfte att analysera och uttala mig om i denna studie. Nyhetsartiklar där det skrivs om 
invandrare i andra länder men läggs i en svensk kontext har använts som 
analysenheter. Dock har nyhetsartiklarna som berör invandrare i andra länder men 
inte läggs i en svensk kontext sållats bort.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Efter att ha definierat urvalet var nästa steg att göra en operationalisering. Att 
operationalisera innebär att översätta forskningsfrågor till variabler. Variabler gör det 
möjligt att kvantifiera relevanta egenskaper i innehållet man analyserar (Nilsson, 
2000:114). Jag använde mig av variablerna för att utforma ett kodschema. Variablerna 
i ett kodschema är verktyg med vilka man försöker beskriva innehållet (Ibid., s. 124). 
Variabler används för att kunna generera intressanta resultat samt för att identifiera 
materialet. 27 olika variabler med tillhörande variabelvärden utformades för att samla 
analysmaterialet (se bilaga 1). I samband med utformning av ett kodschema ska man 
också utforma kodanvisningar. Tydliga kodanvisningar syftar till att minimera 
tolkningsutrymme (Ibid., s. 117).  
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I mitt arbete utformade jag en så kallad kodblankett i dataanalysprogrammet SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). En kodblankett används för att föra in 
koderna för respektive variabel. Jag testade kodschemat och kodblanketten genom att 
koda in flera artiklar som ingick i urvalet. Det är viktigt att testa kodschemat för att 
bekräfta sig om att varje enskild variabel och variabelvärden fungerar. Åsa Nilsson 
menar att testet av kodschemat ger en fingervisning om huruvida valda variabelvärden 
är lämpliga utifrån den variation som faktiskt finn i materialet (Nilsson, 2000:135). 
Under testet av kodschemat upptäckte jag några småfel i formuleringen av variablerna 
och variabelvärdena. Efter att ha korrigerat småfelen som upptäcktes under testet av 
kodschemat gick jag vidare i kodningsarbetet.  

3.4 Studiens validitet 

Kodningsanvisningar utformades för att underlätta kodningsarbete. Då fick jag 
definiera de olika begreppen som ingår i kodschemat. Det finns en viss grad av 
tolkningsarbete när man definierar de begreppen som används i en studie. Det betyder 
att om en annan person hade definierat de olika begreppen som används i denna 
studie då kan man inte vara säker på att resultaten jag fick hade varit det samma. Att 
jag definierar de olika begreppen på ett visst sätt betyder inte att andra skulle definiera 
de på samma sätt. Vissa begrepp som jag har definierat och använt i denna studie har 
varit svårt att applicera. Detta gäller i stort sett Kristina Boréus olika begrepp som har. 
Emellertid anser jag att jag har använt dessa begrepp på ett korrekt sätt eftersom jag 
har definierar hennes begrepp som används i denna studie efter hennes definitioner av 
de olika begreppen.  

3.5 Avgränsningar 

Studien begränsas till tryckta nyhetsartiklar som publicerats i Dagens Nyheter (DN), 
Aftonbladet, Kvällspost, och Sydsvenskan under våren 2011. Med våren 2011 menar 
jag från 1 mars 2011 till och med 31 maj 2011. Vidare avgränsas studien till 
nyhetsartiklar där det skrivs om invandrare eftersom det är artiklar där det skrivs om 
invandrare jag syftar till att uttala mig om i denna studie. Jag hade kunnat göra en 
studie där andra sökord också används men då är det svårare att med säkerhet veta 
vilka ord som bör användas. För att exemplifiera hur detta kan vara problematiskt tar 
jag upp följande. Om jag hade valt ”somalier” som sökord hade jag även behövt 
använda alla tänkta nationaliteter av personer som har invandrat till Sverige såsom 
”irakier” ”afghan” ”finsk” ”polack” och så vidare. Ylva Brune menar att vilken 
benämning som används för invandrare i texten varierar utifrån geografiska, 
nationella, etniska eller kulturella ursprung (Brune, 1998:50). Det finns många andra 
sätt att uttrycka sig i media om personer som benämns invandrare exempelvis 
”människor med utländsk bakgrund”, ”människor födda utanför Sverige”, ”utrikes 
födda”, och ”nya svenskar”. Dessa och andra benämningar har jag stött på när jag 
gick igenom analysmaterialet. Att jag inte använder mig av tv-nyhetsinslag eller 
radiorapportering beror på att det var svårt för mig att få tag i dessa sorters 
nyhetsinslag. Jag använde mig av Mediearkivet för att få tillgång till analysmaterialet 
som används i denna studie. I Mediearkivet har nyhetsartiklar ur svenska tidningar 
lagrats i fulltext sedan 1994 och uppdateringar av nya artiklar sker kontinuerligt. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i form av tabeller och diagram. En 
förklaring av de data som ingår i tabellerna och diagrammen medföljer. Vidare görs 
en analys av det undersökta materialet vilket innebär att jag valt att presentera och 
analysera resultaten i samma kapitel. Detta eftersom jag anser att det medför en högre 
läsbarhet. 

Tabell 1- Antal artiklar (antal och procent) 

Tidning	   Antal	   Procent	  

Aftonbladet	   24	   23	  
Dagens	  Nyheter	   35	   34	  
Kvällsposten	   11	   11	  
Sydsvenskan	   33	   32	  

Total	   103	   100	  

 

Tabellen visar andel undersökta artiklar i respektive tidningar. Man kan utläsa att 
Dagens Nyheter har det största antal undersökta artiklar och utgör 35% av det 
undersökta materialet. Sydsvenskans artiklar utgör 32%, Aftonbladets artiklar utgör 
23%, och Kvällspostens artiklar utgör 11% av det undersökta materialet. Man kan dra 
slutsatsen att frågor om invandrare förekommer oftare i morgontidningar jämfört med 
kvällstidningar. Vidare kan man dra slutsatsen att artiklar som behandlar ordet 
”invandrare” oftare förekommer i de tidningarna utgivna i Stockholm jämfört med de 
skånska tidningarna. Total är det 103 artiklar som har undersökts i denna studie. Jag 
väljer att visa denna tabell för att tydliggöra för läsaren hur fördelningen av de kodade 
artiklarna ser ut.  

4.1 Typ av artikel 

Diagram 1- Typ av artikel (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar. 
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Diagrammet visar hur fördelningen av typ av artiklar ser ut i de undersökta 
tidningarna. Man kan utläsa att 33% av Aftonbladets artiklar har kodats som ”ledare” 
och 33% som ”nyhetsartikel”. 60% av DN:s artiklar har kodats som ”nyhetsartikel” 
och 17% som ”ledare”. 27% av Kvällspostens artiklar har kodats som ”insändare” och 
27% som ”ledare”. 55% av Sydsvenskans artiklar har kodats som ”nyhetsartikel” och 
21% som ”debatt”.   

Att en övervägande majoritet av de kodade artiklarna ifrån Dagens Nyheter och 
Sydsvenskan klassificeras som ”nyhetsartiklar” kan man bedöma som att ordet 
”invandrare” ofta behandlas i samband med nyhetsmaterial i morgontidningar. 
Däremot har Kvällsposten och Aftonbladet en stor procent artiklar som klassificeras 
som ”insändare” och ”ledare”. Resultaten pekar på att ordet ”invandrare”, och på så 
sätt individer som benämns invandrare, ofta behandlas i åsiktsmaterial snarare än i 
nyhetsmaterial i Aftonbladet och Kvällsposten. En möjlig slutsats kring detta är att 
frågor som rör invandrare behandlas som åsiktsmaterial i de undersökta 
kvällstidningarna, och som nyhetsmaterial i de undersökta morgontidningarna.  

4.2 Artiklarnas innehåll 

Diagram 2- Sakområde (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar. 

 

Resultaten talar med tydlighet om att ordet ”invandrare” ofta behandlas i samband 
med frågor om arbetsmarknaden, främlingsfientlighet, och migration/asyl i det 
undersökta materialet. Detta pekar på att frågor om invandrare i samband med frågor 
om arbetsmarknaden, främlingsfientlighet, och migration/asyl tar stor plats i dagens 
mediedebatt. Man kan tydligt utläsa att alla de undersökta tidningarna behandlar ordet 
”invandrare” i samband med frågor om främlingsfientlighet. Dock, är förekomsten av 
ordet ”invandrare” i samband med frågor om främlingsfientlighet större i 
Kvällsposten och Aftonbladet jämfört med DN och Sydsvenskan. Således kan man 
dra slutsatsen att ordet ”invandrare” behandlas i samband med frågor om 
främlingsfientlighet i både morgon- och kvällstidningar men i större utsträckning i 
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kvällstidningar jämfört med morgontidningar. Några stora skillnader mellan 
risktäckande tidningar jämfört med de valda skånska tidningarna kan inte utmärkas.  

Emellertid finns det en markant skillnad i förekomsten av ordet ”invandrare” i 
samband med frågor om migration och asyl i DN och Sydsvenskan jämfört med 
Aftonbladet och Kvällsposten. Ordet ”invandrare” förekommer oftare i samband med 
frågor om migration och asyl i morgontidningar jämfört med kvällstidningar.  

Nyhetstexter som behandlar ordet ”invandrare” i samband med arbetsmarknaden 
förekommer i alla fyra tidningar men i större utsträckning i Kvällsposten och DN. 
Från de undersökta artiklarna kan jag dra slutsatsen att individer som benämns som 
invandrare ofta behandlas i samband med problem inom arbetsmarknaden. Forskaren 
Paulina de los Reyes påstår att invandrare associeras ofta med negativa egenskaper 
som till exempel ”arbetslöshet” ”utanförskap” och ”bidragsberoende”.  De los Reyes 
menar att dessa egenskaper som tillskrivs invandrare påverkar deras chanser på 
arbetsmarknaden (SOU 2006:59, s. 3).  Det är alltså inte ovanligt att man tar ofta upp 
statistik om arbetslöshet i samband med invandrare. Förslag på hur man löser 
problemet med arbetslösheten är även något som ofta diskuterades i de undersökta 
artiklarna, vilket har kodats i sakområdet ”arbetsmarknad”. För att exemplifiera väljer 
jag att nämna följande rubriker från artiklar som har analyserats: 

”Så ska fler invandrare få arbete”, ”Var tredje ung invandrare utan arbete”, ”Fler 
invandrare måste få jobb”.  

Artiklar där ordet ”invandrare” behandlas i samband med frågor om kriminalitet och 
våld förekommer i större omfattning i Aftonbladet än i de andra undersökta 
tidningarna. Detta stämmer överens med vad jag hade för förväntningar vad det gäller 
kvällstidningar. Dock hade jag förväntat mig att det flesta av de undersökta artiklarna 
skulle hamna i denna kategori. Istället är det frågor om arbetsmarknaden och 
främlingsfientlighet som tar större plats i mediedebatten om invandrare i det 
undersökta materialet. Man skulle även kunna påstå att det har skett ett skifte i vilka 
frågor som är aktuella i dagens mediedebatt. Detta skulle kunna vara på grund av att 
vi befinner oss i en ekonomisk kris. Att jag förväntade mig att artiklar där invandrare 
kopplas till frågor om kriminalitet och våld har att göra med resultaten från tidigare 
studier. I ett tidigare kapitel (se kapitlet teoretiska ramar och tidigare forskning) har 
jag redogjort för Ylva Brunes tidigare studier där invandrare ofta kopplas till 
kriminalitet och våld. Denna tendens är inte något som dominerar denna studie. 
Däremot kan man inte bortse från att Aftonbladet, DN och Sydsvenskan i någon grad 
kopplar samman invandrare med frågor om kriminalitet och våld i det undersökta 
materialet. Det som är anmärkningsvärt är att inte någon av Kvällspostens artiklar har 
hamnat i denna kategori.   
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4.3 Aktörer 

Diagram 3- Huvudaktör (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar.  

 

Diagrammet visar att de flesta artiklar från samtliga undersökta tidningar saknar en 
huvudaktör. I de kodade artiklarna består huvudaktören av den personen som får 
uttala sig mest och på så sätt tar större plats än de andra aktörer som förekommer (om 
det förekommer andra aktörer). Vad man kan utläsa är att Kvällsposten har flest 
artiklar där en huvudaktör saknas. Aftonbladet har flest artiklar där huvudaktören är 
en person som tillhör kategorin ”allmänhet” (29%). Dagens Nyheter har flest artiklar 
där huvudaktören tillhör kategorin ”tjänsteman/myndighet” (17%) och ”politiker” 
(20%). Sydsvenskan har flest artiklar där huvudaktören tillhör kategorin ”företrädare 
för organisation/förening” (12%). 

Diagram 4- Huvudaktörens bakgrund (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar. 
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Diagrammet visar tydligt att i de flesta undersökta artiklar i samtliga tidningar är 
huvudaktörens bakgrund är ”ej urskiljbar”. Dagens Nyheter har flest artiklar där 
huvudaktören är född i Sverige (29%). Kvällsposten har flest artiklar där 
huvudaktören är född utanför Sverige (18%).  

Resultaten visar att huvudaktören utgörs av individer som är födda i Sverige i större 
omfång än individer som är födda utanför Sverige i artiklar där ordet ”invandrare” 
förekommer. Resultaten visar även att huvudaktören ofta är en individ född i Sverige i 
det större antalet av DN:s artiklar. Däremot är huvudaktören en individ född utanför 
Sverige i de flesta av Kvällspostens artiklar. Jag valde även att titta på förekomsten av 
andra aktörer annat än huvudaktören för att vidare utöka möjligheten att få fram 
information om vilka som får uttala sig vad det gäller frågor som berör invandrare. 
När jag analyserar data ifrån variablerna ”annan aktör” och ”annan aktörs-bakgrund” 
får jag fram likande resultat som de jag har fått fram om huvudaktören och 
huvudaktörens bakgrund. Följaktligen kan man dra slutsatsen att individer som är 
födda i Sverige får uttala sig i högre grad än individer födda utanför Sverige i artiklar 
där ordet ”invandrare” och individer som benämns invandrare behandlas. Detta 
stämmer överens med Kritina Boréus definition om begreppet utestängning. Då 
invandrare i stort sett inte får uttala sig i mediedebatten om frågor som berör just dem 
och istället får en andra uttala sig om invandrarnas tänkta behöv eller önskningar. Här 
kan man även dra slutsatsen att en svenskaktör förekommer oftare i artiklarna ifrån de 
valda tidningarna utgivna i Stockholm jämfört med de valda skånska tidningarna.  

Denna variabel kan anses problematisk på grund av ett par anledningar. För det första 
kan man ställa frågan hur kan man veta med säkerhet vad en person har för bakgrund? 
För det andra kan även personer som är födda i Sverige ändå ses vara invandrare. 
Därför vill jag betona att textens aktörs bakgrund antigen kommer fram (och betonas) 
i medietexten eller så rör det sig om en person som är känd och dennes bakgrund är 
således också känd, exempelvis en politiker.  

4.4 Tendens och arena 

Diagram 5- Tendens (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar. 
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Diagrammet visar att de flesta artiklar där ordet ”invandrare” behandlas tyder på en 
pessimistisk attityd till Sverige. Aftonbladet och Kvällsposten har, procentuellt sett, 
fler artiklar som har kodats som ”pessimistisk till Sverige” jämfört med DN och 
Sydsvenskan. En liten procent av de undersökta artiklarna ifrån samtliga tidningar 
tyder på en positiv attityd till Sverige. Man kan på så sätt dra slutsatsen att artiklar 
som behandlar ordet ”invandrare” har en pessimistisk attityd till Sverige. Dessutom 
kan man dra slutsatsen att de undersökta kvällstidningarna visar en pessimistisk 
attityd till Sverige i större omfång än de undersökta morgontidningarna.  

Tabell 2- Sakområde ur ett pessimistiskt attityd till Sverige. Analysmaterialet består 
av 53 artiklar. 

Sakområde	  
(pessimistisk	  för	  
Sverige)	  

Aftonbladet	   DN	   Kvällsposten	   Sydsvenskan	   Total	  

Arbetsmarknad	   20%	   13%	   67%	   13%	   21%	  
Politik	   7%	   12%	   0%	   0%	   6%	  
Ekonomi	   0%	   6%	   0%	   13%	   6%	  
Sociala	  frågor	   19%	   12%	   16%	   6%	   13%	  
Kriminalitet/våld	   0%	   6%	   0%	   0%	   2%	  
Kultur/fritid	   7%	   13%	   0%	   6%	   7%	  
Skola/utbildning	   20%	   19%	   0%	   13%	   15%	  
Främlingsfientlighet	   20%	   6%	   17%	   31%	   19%	  
Migration/asyl	   7%	   13%	   0%	   18%	   11%	  
Total	  (procent)	   100%	   100%	   100%	   100%	   100%	  
Total	  (antal)	   15	   16	   6	   16	   53	  

 

När man för ihop resultaten från variablerna ”tendens” och ”sakområde” kan man 
vidare konstatera att det större antalet artiklar ifrån Kvällsposten, där ordet 
”invandrare” behandlas i samband med frågor om arbetsmarknaden, pekar på en 
pessimistisk attityd till Sverige. Ytterligare visar resultaten att flest artiklar ifrån 
Sydsvenskan, där ordet ”invandrare” behandlas i samband med frågor om 
främlingsfientlighet, pekar på en pessimistisk attityd till Sverige. Resultaten som har 
presenterats i detta avsnitt tydliggör att de undersökta kvällstidningarna i större 
omfång uppvisar en pessimistisk attityd till Sverige vad det gäller artiklar som 
behandlar ordet ”invandrare” i samband med frågor om arbetsmarknaden och 
främlingsfientlighet. Vidare visar resultaten att de valda skånska tidningarna i större 
omfång visar en pessimistisk tendens i frågor om främlingsfientlighet jämfört med de 
valda risktäckande tidningarna.  
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Diagram 6- Arena (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar. 

 

Diagrammet visar att flest artiklar ifrån samtliga tidningar har hamnat i kategorin 
”Sverige”. De artiklarna som hamnat i kategorin ”internationell” (23%) utgörs mest 
av artiklar publicerade i DN. De artiklarna som hamnat i kategorin ”storstad” (27%) 
utgörs mest av artiklar publicerade i Sydsvenskan. Man kan även se att ingen artikel 
publicerade i Sydsvenskan har hamnat i kategorin ”internationell” (0%). Diagrammet 
visar inte några stora skillnader mellan morgon- och kvällstidningarna. Resultaten 
visar att frågor kring invandrare mest diskuteras ur ett svenskt perspektiv men även ur 
ett internationellt perspektiv. Vad det gäller det internationella perspektivet så handlar 
det oftast om att jämföra Sverige med andra länder i hur väl eller dåligt Sverige har 
lyckats integrera invandrare. Citaten nedan är ett bra exempel hur debatten ur ett 
internationellt perspektiv ser ut.  

”Låga förväntningar leder ofta till klena resultat. Kanske är det ett av skälen till att 
Kanada lyckas med att integrera invandrare. Och till att Sverige lyckas sämre.” 
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4.5 Invandrare som ekonomisk belastning 

Diagram 7- Tecken på invandrare som ekonomisk belastning (procent). Analysmaterialet 
består av 103 artiklar.  

 
21% av artiklarna ifrån Aftonbladet visar tecken på invandrare som ekonomisk 
belastning. 14% av DN:s artiklar, 9% av Kvällspostens artiklar och endast 3% av 
Sydsvenskans artiklar, visar tecken på invandrare som ekonomisk belastning och 
invandrare som problem som måste åtgärdas. Här kan man inte se en stor skillnad i 
förekomsten av denna typ av artiklar i de valda morgontidningarna jämfört med 
kvällstidningarna. Däremot kan man se någon skillnad i förekomsten av denna typ av 
artiklar i de valda svenska tidningarna jämfört med skånska tidningarna. Där handlar i 
stort sett debatten om olika sätt att få invandrare ute på arbetsmarknaden, och om att 
hitta sätt att integrera dem i det svenska samhället. Då utpekas svårigheterna 
invandrare har för att lära sig det svenska språket. Med de två följande citaten vill jag 
illustrera hur debatten om invandrare som ekonomisk belastning ser ut i det 
undersökta materialet:  

”vi anser att överströmningen från sfi till grundvux inte är belyst. Dels handlar det 
om hur många grundvux ska ta emot, och vem som ska betala - stat eller kommun”, 
och ”det är främst invandrarkvinnor som söker bidraget”.  

Genom sina studier upptäckte Gunilla Hultén tendensen att invandrare presenteras 
som ekonomisk belastning i medietexter. Även om tendensen att invandrare 
presenteras som ekonomisk belastning eller som ett problem som måste åtgärdas, inte 
dominerar materialet i min undersökning så är det värt att påpeka att denna tendens 
likväl finns.  
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Diagram 8- Förekomsten av statistik (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar.  

 

Diagrammet visar att Aftonbladet har flest artiklar där statistik förekommer (33%). 
Det förekommer statistik i 31% av DN:s artiklar, 15% i Sydsvenskans artiklar och 
endast 9% i Kvällspostens artiklar. Resultaten visar att statistik förekommer i större 
omfång i de valda svenska tidningarna jämfört med skånska tidningarna.  

Jag fann tendensen där användning av statistik ofta förekommer i samband med att 
invandrare presenteras som ekonomisk belastning och problem som ska åtgärdas. I 
det undersökta materialet, används statistik som argument för att presentera 
invandrare som ekonomisk belastning för svenska kommuner och det svenska 
samhället. Oftast handlar det om problem som arbetslöshet. Ytterligare används 
statistik för att påpeka skillnader mellan invandrare och svenskar i olika områden 
såsom arbetsmarknaden. Några citat ifrån det undersökta materialet följer för att 
belysa hur debatten kring dessa frågor ser ut i de undersökta artiklarna: 

 ”Sverige har den största skillnaden i sysselsättningsgrad mellan infödda och 
invandrare bland alla OECD:s medlemsländer. Skillnaden är 11 procentenheter.” 

”Mer än var femte invandrad ungdom saknar gymnasiekompetens och 
dubbelt så många fastnar i långvarig arbetslöshet jämfört med 
svenskfödda, fyra mot två procent.” 
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4.6 Förekomsten av utvisningsfall, solidaritet och konflikt 

Diagram 9- Förekomsten av utvisningsfall (procent). Analysmaterialet består av 103 
artiklar. 

 

Diagrammet visar att utvisningsfall enbart tas upp i 4% av Aftonbladets artiklar. 
Utvisningsfall tas inte upp i artiklarna ifrån de andra tidningarna. Enligt Ylva Brune 
hade utvisningsfall i samband med frågor som berör invandrare tidigare dominerat i 
nyhetstexter. Detta resultat pekar på att rapportering om utvisningsfall i samband med 
rapportering om invandrare har kraftigt minskat sedan Ylva Brune undersökte denna 
fråga i sin studie Nyheter från gränsen. Resultaten visar att denna typ av artiklar är 
nästan obefintliga i dagens mediedebatt.  

Diagram 10- Inriktning på solidaritet, samförstånd (procent). Analysmaterialet består av 
103 artiklar.  

 
3% av artiklarna ifrån DN samt Sydsvenskan visar inriktning på solidaritet eller 
samförstånd. De andra tidningarna har inte några artiklar som hamnat i denna 
kategori. Här ser man ytterligare en kraftig nedgång på en fråga som i tidigare studien 
Nyheter från gränsen, var mycket aktuell. Detta pekar på att rapporteringen om 
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solidaritet eller samförstånd i samband med invandrare inte tar mycket plats i dagens 
mediedebatt. Enligt Ylva Brune, var artiklar som visade inriktning på solidaritet och 
samförstånd mycket vanliga under våren 1976. När hon jämförde resultaten från 
våren 1976 och våren 1993 kunden hon notera en kraftig nedgång på denna typ av 
artiklar. Även här kan man dra slutsatsen att denna nedgång har fortsatt, och i dagens 
mediedebatt är artiklar med inriktning på solidaritet och samförstånd i samband med 
frågor om invandrare nästan obefintliga.  

Diagram 11- Inriktning på konflikt (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar.  

 
Diagrammet visar att 13% av Aftonbladets artiklar och 6% av DN:s artiklar tyder på 
inriktning på konflikt. De andra tidningarna har inte några artiklar som har hamnat i 
denna kategori. Därför kan man dra slutsatsen att artiklar som tyder på konflikt i 
samband med invandrare endast förekommer i de valda svenska tidningarna men inte 
i de valda skånska tidningarna.  

Resultaten som presenterades i diagram 9 och diagram 10 samt resultaten som 
presenteras i detta diagram ytterligare betonar att det har skett ett skift i de frågorna 
som är aktuella i dagens mediedebatt jämfört med resultaten ifrån Ylva Brunes och 
Gunilla Hulténs studier (se kapitel teoretiska ramar och tidigare forskning). Man ser 
tecken som pekar på att frågor om konflikt i samband med invandrare inte 
förekommer lika ofta som de gjorde i det materialet Ylva Brune analyserade från 
våren 1993.  
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4.7 Kristina Boréus- diskriminering med ord 

Diagram 12- Tecken på särbehandling (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar. 

 
Diagrammet visar att 21% av Aftonbladets artiklar visar tecken på särbehandling. DN, 
Kvällsposten samt Sydsvenskan har 9% var artiklar som har hamnat i denna kategori. 
Vidare kan man med hjälp av diagrammet se att Aftonbladet har flest artiklar där 
tecken på särbehandling förekommer. Trots att förslag som pekar på särbehandling 
inte förekommer i en stor del av det undersökta materialet kan man konstatera att 
sådant ändå förekommer i artiklar som berör invandrare. Oftast handlar det om 
åtgärder som myndigheter/politiker/samhället bör ta för att lösa problem som rör 
kring invandrare och invandring. Dessa förslag till lösningar eller åtgärder ses som 
sämre än vad man vanligtvis skulle förutsätta för en fungerande och medverkande 
grupp människor i samhället. Jag anser att följande citat ifrån en insändare publicerad 
i Sydsvenskan, är ett tydligt exempel av vad Boréus kallar för särbehandling: 

”I stället för att stoppa invandringen kan vi sprida ut de personer som väljer att flytta 
hit, istället för att låta stora grupper av människor bosätta sig på samma ställe. På så 
sätt skulle invandrarna vara tvungna att lära sig svenska för att bli en del av den stad 
eller det samhälle de bosätter sig i.” 

Ett liknande förslag som ett sätt att behandla människor som tillhör gruppen ”vi” 
skulle inte vara acceptabel i vårt samhälle. Därför anser jag att ovanstående citat även 
pekar på en kategorisering av ”vi och dem” där människor som tillhör gruppen 
invandrare ses som en mindervärdig grupp människor. 
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Diagram 13- Tecken på objektifiering (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar.  

 

18% av Kvällspostens artiklar, 17% av Aftonbladets artiklar, 6% av DN:s artiklar och 
3% av Sydsvenskans artiklar visar tecken på objektifiering. Kvällsposten har flest 
artiklar där tecken på objektifiering förekommer. Dock ligger Aftonbladet inte långt 
efter. På så sätt kan man dra slutsatsen att objektifiering förekommer i större omfång i 
kvällstidningar jämfört med morgontidningar. Det rör sig mest om artiklar där 
åtgärder eller behandlingen av frågor om invandrare diskuteras. Dock diskuteras inte 
dessa frågor utifrån invandrarnas behov, känslor eller önskemål utan utifrån vad andra 
människor eller grupper av människor anser bör göras. Detta är enligt Kristina Boréus 
något som kan beskrivas utifrån definitionen av begreppet objektifiering, vilket är ett 
sätt att diskriminera människor genom att använda sig av språkliga medel.  

Följande citat anser jag är tydliga exempel på vad Boréus kallar för objektifiering. I 
dessa citat talas det om invandrare som om de vore objekt. På det sättet får man 
uppfattningen om att invandrare saknar känslor. Dessutom ser man tydliga spår på att 
invandrare ses som ”de andra”, en grupp människor som inte är som ”vi”.  

”Vi får nog ta in fler invandrare eftersom mycket kommer att få göras för hand” 

”Det är klart att ni ska komma hit…men det är bra om ni åker hem igen snart. Och 
gör ni inte det, så är det bra om ni blir så lika oss som möjligt.” 

Kristina Boréus menar att det ofta talas om potentiella flyktingar eller invandrare i 
media på ett liknande sätt. Hon hävdar att det här objektifierande sättet att diskutera 
potentiella flyktingar eller invandrare rättfärdigas just på grund att det inte rör sig om 
en existerande grupp. Boréus menar att detta är problematisk därför att dessa 
objektifierande tendenser spiller över på flyktingar eller invandrare som redan bor i 
landet eller personer som kommer att göra det (Boréus, 2005:185-186).  

 

 

 

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  
90%	  
100%	  

Ja	   Nej	  

Aftonbladet	  

Dagens	  Nyheter	  

Kvällsposten	  

Sydsvenskan	  



	   24	  

Diagram 14- Tecken på nedvärdering (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar. 

 

Aftonbladet har flest artiklar som har hamnat i denna kategori. Hela 33% av 
Aftonbladets artiklar visar tecken på nedvärdering medan 27% av Kvällspostens 
artiklar, 17% av DN:s artiklar och 9% av Sydsvenskans artiklar visar tecken på 
nedvärdering. Här kan man se tendensen där kvällstidningar i större omfång än 
morgontidningar publicerar artiklar som visar tecken på nedvärdering. 

”… det knappast är en nyhet att invandrare är överrepresenterade i brottstatistiken.”  

Citaten ovan anser jag är ett bra ett exempel på vad Kristina Boréus kallar för 
nedvärdering. När man läser den meningen, får man uppfattning om att alla vet att 
brottstatistiken är hög bland invandrare, och att detta inte är något nytt.  På så sätt 
målas invandrare som kriminella.  

”I min gamla by fanns inga pakistaner eller färgade karibier. Hudfärgen var vit och 
alla talade… utan brytning.” 

Citatet rymmer två olika sätt av att nedvärdera. Här används etnicitet och hudfärgen 
samt förmågan att tala ett språk utan brytning som ett sätt att kategorisera människor.  

”Samtidigt sitter Alis och Tahas hustrur hemma i sina lägenheter. De talar sämre 
svenska än sina män och har ingen riktig plats i samhället utanför väggarna, utanför 
familjen.”   

I det ovanstående citat ses det svenska språket som ett sätt att kategorisera människor. 
Kan man svenska då har man inträdde i det svenska samhället annars får man sitta 
hemma och utanför det svenska samhället. Gunilla Hultén anser att det finns tre 
typiska drag som är grundade på språk som används i nyhetstexter. Hon menar att 
dessa drag kan användas för att förena eller för att exkludera. För det första är 
svårigheterna att lära sig det svenska språket ofta betonat i nyhetstexter. För det andra 
att det svenska språket betonat som en nyckel till gemenskap. Och sist är utländska 
språk sammankopplade med hinder av olika slag (SOU 2006:21). De los Reyes menar 
att bristande kunskaper i det svenska språket ofta presenteras som något som hindrar 
invandrare från att för arbete i Sverige (Ibid., s. 59).  
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Diagram 15- Tecken på utestängning (procent). Analysmaterialet består av 103 artiklar.  

 

Diagrammet visar att 4% av Aftonbladets artiklar, 3% av både DN:s och 
Sydsvenskans artiklar visar tecken på utestängning. Resultaten visar att tecken på 
utestängning förekommer i någon grad i det undersökta materialet. Man kan inte se 
några stora skillnader i förekomsten av tecken på utestängning mellan de undersökta 
tidningarna. Även resultaten som presenterades i diagram 3 och diagram 4 tyder på att 
utestängning förekommer i de undersökta tidningarna. Att majoriteten av aktörer i de 
undersökta artiklarna är personer födda i Sverige kan uppfattas som utestängning. 
Andra får uttala sig om de problemen som berör invandrare. Invandrare får sällan 
uttala sig i diskussioner om frågor som påverkar just dem.  
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5. Sammanfattning och slutsatser 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Resultaten som jag fick fram i denna studie pekar på att frågor om invandrare 
förekommer oftare i morgontidningar jämfört med kvällstidningar. Vidare 
förekommer frågor om invandrare i större omfång i tidningar utgivna i Stockholm 
jämfört med skånska tidningar. I dessa tidningar, kopplas invandrare ofta samman 
med problem inom arbetsmarknaden. Vanligen är det i ett sammanhang där 
arbetslösheten bland invandrare anses vara hög. Ytterligare vill jag påpeka att dessa 
nyhetstexter ofta uppvisar en pessimistisk ton. Här är det kvällstidningar som oftare 
visar en pessimistiskton när det skrivs om invandrare i samband med frågor om 
arbetsmarknaden. Därutöver görs det en jämförelse mellan arbetslöshet bland 
invandrare och etniska svenskar genom att använda statisk för att stödja påståenden. 
På så sätt kan man göra generaliseringar om att tidningarna presenterar invandrare 
som en grupp som karakteriseras av hög arbetslöshet. Dessutom presenteras 
invandrare som en grupp där arbetslöshet är högre än bland etniska svenskar. Vidare 
kan man poängtera att invandrare inte bara framträder i sammanhang där problem 
inom arbetsmarknaden presenteras men också i sammanhang där främlingsfientlighet 
diskuteras. Dessa sammanhang rör sig oftast om debatt om att hitta sätt att bekämpa 
främlingsfientlighet eller sätt att lösa problem som har med invandring och invandrare 
att göra. I det undersökta materialet är det sällan en huvudaktör med 
invandrarbakgrund. Att personer andra än ”invandrare” får uttala sig om problem som 
påverkar invandrarnas tillvaro kan anses vara en form av osynliggörande. Att 
utestänga invandrare från debatten om frågor som rör just dem gör att de presenteras 
som en ansiktslösgrupp. Aktörer med utländsk bakgrund förekommer mer ofta i de 
undersökta skånska tidningarna jämfört med tidningarna utgivna i Stockholm. 

Frågor	  om	  invandrare	  och	  invandring	  ventileras ofta i åsiktsmaterial såsom 
debattartiklar och insändare. Svårigheterna att integrera invandrare i det svenska 
samhället betonas genom att jämföra hur väl Sverige har lyckats integrera invandrare 
jämfört med andra länder. Ytterligare diskuteras lösningar för att snabbt integrera 
invandrare i det svenska samhället genom att hitta sätt att få invandrare att lära sig det 
svenska språket. Det diskuteras hur man på olika sätt kan förbättra sfi (svenska för 
invandrare) eller ta fram andra riktlinjer för att tvinga invandrarna lära sig svenska 
inom två år eller mindre. En möjlig slutsats är att invandrare inte ses som integrerade i 
det svenska samhället förrän de har lärt sig svenska. Gunilla Hultén menar att det 
finns tre typiska drag som grundas på språk. Dessa drag framträder i nyhetstexter och 
kan användas för att förena eller för att exkludera (SOU 2006:21, s. 151). För det 
första att svårigheterna att läras sig det svenska språket ofta betonas i nyhetstexter. 
För det andra att det svenska språket betonas som en nyckel till gemenskap och sist att 
utländska språk kopplas samman med hinder av olika slags (Ibid.).  
 
När man jämför resultaten i denna studie med tidigare studier kan jag konstatera att 
framträdande av invandrare i nyhetstexter i vissa sammanhang har minskat. Dessa 
sammanhang är kriminalitet och konflikt, utvisningsfall, fall om solidaritet och 
samförstånd, och ekonomisk belastning. Alla dessa typer av fall förekommer i de 
undersökta tidningarna men de dominerar inte rapporteringen om invandrare. Fall om 
konflikt i samband med invandrare förekommer endast i tidningar utgivna i 
Stockholm men inte i de valda skånska tidningarna. Vad det gäller förekomsten av 
fall där invandrare presenteras som ekonomisk belastning kan man inte se en stor 
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skillnad i förekomsten av denna typ av fall i de valda morgontidningarna jämfört med 
kvällstidningarna. Däremot kan man se något av en skillnad i förekomsten av denna 
typ av fall i tidningar utgivna i Stockholm jämfört med skånska tidningarna. Man kan 
spekulera om vad denna minskning kan bero på. Först och främst vill jag betona att 
nyhetsmedier har fått mycket kritik på den senaste tiden. Denna kritik är ofta på grund 
av sättet som invandrare porträtteras i nyhetstexter. Jag skulle vilja påstå att det är 
mycket möjligt att nyhetsmedier idag är mer medvetna om att det finns forskare som 
har intresserat sig för hur människor som inte är ursprungliga svenskar avbildas i 
nyhetstexter. Att nyhetsmedier är mer medvetna om dessa forskare kan mycket väl 
vara en faktor som bidrar till att deras arbetssätt förändras. Det är möjligt att de har 
hittat andra sätt att mer implicit kategorisera invandrare. En annan möjlig förklaring 
kan vara att det har skett ett skift i de frågor som är aktuella i samband med 
rapportering om invandrare.     

Tecken av diskriminering med användning av ord förekommer i analysmaterialet men 
inte i en stor omfattning. Särbehandling förekommer endast i Aftonbladet. 
Objektifiering förekommer i större grad i kvällstidningarna jämfört med 
morgontidningarna. Nedvärdering förekommer i alla undersökta tidningarna men i 
större omfång i kvällstidningar jämfört med morgontidningarna. Således kan man dra 
slutsatsen att tecken på diskriminering med ord, vare sig medvetet eller omedvetet, 
oftare förekommer i kvällstidningar.  

I vissa områden finns det tydliga skillnader mellan morgon- och kvällstidningar och 
mellan tidningar utgivna i Stockholm och skånska tidningar. I andra område/ämne är 
det svårt att avgöra om det finns några stora skillnader mellan de olika tidningarna. 
De stora skillnaderna sker i omfattning av förekomsten av artiklar som berör frågor 
kring invandrare. Här sticker det ut morgontidningarna och tidningar utgivna i 
Stockholm eftersom de har flest artiklar där ordet invandrare förekommer. Jag hade 
förväntat mig att det skulle vara kvällstidningarna och skånska tidningar som skulle 
sticka ut men resultaten visar att så är inte fallet. En annan skillnad är att 
kvällstidningar behandlar frågor som rör invandrare mest i åsiktsmaterial och 
morgontidningar behandlar dessa frågor mest i nyhetsmaterial. En annan skillnad som 
kan urskiljas med hjälp av studies resultat är att kvällstidningar oftare än 
morgontidningar, uppvisar en pessimistisk attityd till Sverige kring frågor om 
arbetsmarknaden i samband med invandrare.  

5.2 Studiens generaliserbarhet 

Eftersom jag har analyserat en tidsperiod som omfattar tre månader vore det inte 
rättvist att dra generaliseringar över alla tidningarna. Jag anser att perioden inte är 
representativ för alla tidningar men att studies resultat ändå kan ge en inblick i hur 
nyhetsrapporteringen kring invandrare har sett ut under denna tidsperiod i 
nyhetstexter.  

5.4 Uppslag till nya studier 

I efterhand är det lättare att förstå att metodvalet kanske inte är det mest lämpade för 
att få fram en nyanserad bild av rapporteringen av invandrare. När jag gick igenom 
analysmaterialet, stötte jag ofta på problem där nyhetstexten skapade en känsla som 
var svårt att fånga med en kvantitativ metod. Om jag fick göra om studien skulle jag 
välja att använda en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Detta 
eftersom jag anser att visa aspekter har inte varit möjliga att fånga genom en 
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uteslutande kvantitativ innehållsanalys men skulle troligtvis vara lättare att fånga med 
en kvalitativ metod. Jag anser att studiens resultat hade kunnat förstärkas hade jag valt 
en kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod. Därför vill jag uppmuntra till 
nya och fortsätta studier där båda metoder används. Det finns även andra sätt att fånga 
hur personer som benämns invandrare presenteras i media. Genom att använda andra 
sökord kan man få fram analysmaterial för göra en liknande studie under lite 
annorlunda förhållanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   29	  

7. Källförteckning 

Tryckta källor: 

Boréus, Kristina (2005). Diskriminering med ord. 1. uppl. Umeå: Boréa 

Brune, Ylva (red.) (1998). Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik om 
invandrare, flyktingar och rasism. Stockholm: Carlsson 

Brune, Ylva (2004). Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om "invandrare", 
flyktingar och rasistiskt våld. Diss. Göteborg : Univ., 2004 

Esaiasson, Peter (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad. 3., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

Hultén, Gunilla (2009). Journalistik och mångfald. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Nilsson, Åsa “Kvantitativ innehållsanalys” i Mats Ekström, Larsåke Larsson (red.) 
Metoder i kommunikationsvetenskap (2000). Lund: Studentlitteratur 

 

Internetkällor: 

Brune, Ylva (2006) ”Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet.” 
Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. 
SOU 2006:21. (Tillgänglig på 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/86/34/fe68999e.pdf). 

de Los Reyes, Paulina (2006). ”Arbetslivets (o)synliga murar - Diskriminering i 
arbetslivet.” i Arbetslivets (o)synliga murar. SOU 2006:59. (Tillgänglig på 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64815) 

Kamali, Masoud (2005) ”Ett europeiskt dilemma” i Bortom vi och dom. SOU 
2005:41. (Tillgänglig på http://www.regeringen.se/sb/d/5073/a/45642) 

Definition för metafor (http://www.ne.se/metafor) (hämtad 12-12-2011) 

Statistik om Sverigedemokraterna. http://sverigedemokraterna.se/vart-
parti/valresultat/ (hämtad 12-12-2011). 

Om Sverigedemokraternas politik. http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/vara-
viktigaste-fragor/ansvarsfull-invandringspolitik/ (hämtad 12-12-2011). 

Information om FORES. http://fores.se/ (hämtad november 2011) 

 

 

 

 

 



	   30	  

8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Kodschema 

 

V1  ID-nummer  (Siffra 1-) 

 

V2  Tidning  1= Aftonbladet  

2= Dagens Nyheter 

3= Kvällsposten 

4= Sydsvenskan  

 

V3 Månad   1= Mars 

    2= April 

    3= Maj 

 

V4 Veckodag  1= Måndag 

    2= Tisdag 

    3= Onsdag 

    4= Torsdag 

    5= Fredag 

    6= Lördag 

    7= Söndag 

 

V5 Datum   1-31 

 

V6  Typ av artikel  1= Nyhetsartikel 

2= Ledare 

3= Debatt  

4= Insändare 

5= Övrigt 



	   31	  

6= Kultur 

 

V7 Rubrik   (text) 

 

V8  Volym   1= Artikel 

    2= Notis   

 

 

V9 Sakområde  1= Arbetsmarknad 

    2= Politik 

    3= Ekonomi 

    4= Sociala frågor 

    5= Kriminalitet/Våld 

    6= Miljö/Natur  

    7= Kultur/Fritid  

    8= Religion/Kyrka  

    9= Skola/Utbildning 

    10= Främlingsfientlighet 

    11= Migration/Asyl  

 

V10 Perspektiv  1= Politiskt 

    2= Ekonomiskt 

    3= Kulturellt 

    4= Historiskt 

    5= Medialt  

 

V11 Arena   1= Sverige 

    2= Storstad   

    3= Landsort 
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    4= Internationell 

 

V12 Huvudaktör   1= Företrädare för organisation/förening 

    2= Tjänsteman/Myndighet 

    3= Expert 

    4= Politiker 

5= Allmänhet 

    6= Journalist/Redaktionell medarbetare 

    7= Kändis 

    8= Aktör saknas/Ej urskiljbar 

 

V13 Huvudaktör - bakgrund  

1= Född i Sverige 

    2= Född utanför Sverige 

    3= Papperslös i Sverige   

    4= Annat 

    5= Ej urskiljbar      

 

V14 Annan aktör   1= Företrädare för organisation/förening 

    2= Tjänsteman/Myndighet 

    3= Expert 

    4= Politiker 

5= Allmänhet 

    6= Journalist/Redaktionell medarbetare 

    7= Kändis 

    8= Aktör saknas/Ej urskiljbar 

 

V15 Annan aktör - bakgrund  

1= Född i Sverige 
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    2= Född utanför Sverige 

    3= Papperslös i Sverige   

    4= Annat 

    5= Ej urskiljbar   

 

V16 Tendens  1= Pessimistisk för Sverige 

    2= Optimistisk för Sverige 

    3= Neutral  

 

V17 Bild/Illustration 1= Porträtt bild man/män 

    2= Porträtt bild kvinna/kvinnor 

    3= Porträtt bild barn 

    4= Grupp/Blandat 

    5= Man/Män i miljö 

    6= Kvinna/Kvinnor i miljö 

    7= Barn i miljö 

    8= Grupp/Blandat i miljö 

    9= Diagram/Karta/Objekt 

    10= Ingen bild/illustration 

V18 Inriktning på konflikt?  

    1= Ja 

    2= Nej 

V19 Inriktning på solidaritet eller samförstånd? 

    1= Ja 

    2= Nej 

V20 Tecken på utestängning? 

    1= Ja 

    2= Nej 

V21 Tecken på nedvärdering? 
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    1= Ja 

    2= Nej 

V22 Vilken/vilka ord/fraser används? 

    (Text) 

V23 Tecken på objektifiering? 

    1= Ja 

    2= Nej 

V24 Tecken på negativ särbehandling? 

    1= Ja 

    2= Nej 

V25 Tecken på invandrare som ekonomisk belastning? 

    1= Ja 

    2= Nej 

V26 Förekommer utvisningsfall? 

    1= Ja 

    2= Nej 

V27 Förekommer det statistik? 

    1= Ja 

    2= Nej 
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8.2 Bilaga 2 – Kodanvisning 

ID-nummer (V1)   

Här använder man siffror för att ”namnge” nyhetsartiklarna (Siffra 1-) 

Tidning (V2) 

Anger i vilken tidning artikeln publicerades  

Månad (V3)   

Anger månaden artikeln publicerades 

Veckodag (V4)  

Anger veckodagen artikeln publicerades 

Datum (V5) 

Anger vilket datum artikeln publicerades (siffra) 

Typ av artikel (V6)   

Anger typ av artikel. Man använder variabelvärden ”övrigt” om artikeln faller i en 
annan kategori än de som finns med i listan.  

Rubrik (V7)  

Anger artikelns rubrik  

Volym (V8) 

Anger volym. Nyhetstexten kodas som artikel eller notis.   

Sakområde (V9)  

Anger artikelns ämnesområde. Exempel på sociala frågor är vård, fattigdom, 
äldreomsorg, barnomsorg. Främlingsfientlighet kodar man om artikeln huvudsakligen 
behandlar metoder för att bekämpa eller främja främlingsfientlighet.  

Perspektiv (V10)  

Anger ur vilket perspektiv artikeln är skrivet. 

Arena (V11)   

Anger perspektiv i vilken artikeln är skriven. 

Huvudaktör (V12)   

Anger vem artikelns huvudaktör är. Huvudaktören är den personen som får uttala sig 
mest i artikeln och således tar större plats än andra aktörer. 

Huvudaktör - bakgrund (V13)  
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Anger vilken backgrund aktören har. Detta går att urskilja om aktörens bakgrund är 
känd eller om det framgår i artikeln. Variabeln kodas som ”annat” om det rör en aktör 
i ett annat land. Man använder variabelvärden ”ej urskiljbar” om aktörens bakgrund 
inte är känd eller om det inte framgår i artikelns text. 

Annan aktör (V14) 

Anger om det finns en annan aktör i artikeln annat än huvudaktören. Denna aktör får 
uttala sig i artikeln men tar inte lika stor plats som huvudaktören.    

Annan aktör - bakgrund (V15)  

Anger vilken backgrund aktören har. Detta går att urskilja om aktörens bakgrund är 
känd eller om det framgår i artikeln. Variabeln kodas som ”annat” om det rör en aktör 
i ett annat land. Man använder variabelvärden ”ej urskiljbar” om aktörens bakgrund 
inte är känd eller om det inte framgår i artikelns text. 

Tendens (V16)  

Anger om artikel visar en pessimistisk attityd till Sverige, optimistisk attityd till 
Sverige, eller om artikeln är neutral dvs. varken pessimistisk eller optimistisk, eller 
både pessimistisk och optimistisk.  

Bild/Illustration (V17) 

Anger vilken typ av bild/illustration som används i samband med artikeln. 

Inriktning på konflikt? (V18)  

Anger om artikeln inriktar sig på frågor om konflikt i samband med invandrare. 

Inriktning på solidaritet eller samförstånd?  (V19) 

Anger om artikeln inriktar sig på frågor om solidaritet eller samförstånd i samband 
med invandrare.   

Tecken på utestängning? (V20) 

Anger om det förekommer tecken på utestängning i artikeln. Utestängning 
förekommer i artikeln om frågor som rör invandrare diskuteras utan att låta 
invandrare eller en representant komma till tals.    

Tecken på nedvärdering? (V21) 

Anger om det förekommer tecken på nedvärdering artikeln. Nedvärdering 
förekommer i artikeln om nedsättande benämningar används för att referera till 
invandrare.     

Vilka ord/fraser används? (V22) 

Här anger man vilken/vilka nedsättande ord/fraser som hittas i artikeln.  

Tecken på objektifiering? (V23) 
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Anger om det förekommer tecken på objektifiering i artikeln. Objektifiering 
förekommer i artikeln om frågor som rör invandrare diskuteras utan att diskutera 
invandrarnas behov, känslor eller önskemål.    

Tecken på negativ särbehandling? (V24) 

Anger om det förekommer förslag som pekar mot negativ särbehandling i artikeln. 
Tecken på negativ särbehandling förekommer i artikeln om det föreslås en behandling 
av invandrare som skulle ses som sämre än den behandling man förutsätter för den 
egna gruppen.    

Tecken på invandrare som ekonomisk belastning? (V25) 

Anger om det förekommer tecken på invandrare som ekonomisk belastning i artikeln. 
Tecken på invandrare som ekonomisk belastning förekommer i artikeln om det 
används statistik om pengar för att argumentera/ge förslag emot 
invandring/invandrare eller om invandrare presenteras som ett problem måste 
åtgärdas som läggs i ett ekonomiskt perspektiv.      

Förekommer utvisningsfall? (V26)  

Anger om det förekommer utvisningsfall i artikeln.    

Förekommer det statistik? (V27) 

Anger om det förekommer statistik i samband med invandrare i artikeln.   
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