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Abstract 

In recent years, Sweden together with big parts of Europe have become more political right-

oriented than before. Compared to previous years, the support for the Swedish Democrats 

increased significantly in the parliamentary election in 2018, and there were major regional 

differences. In this essay we examine how the construction of “immigration” and 

“immigrants” appears in the local newspapers in the areas where the Swedish Democrats 

received the highest and lowest electoral support. Using critical discourse analysis, it also 

examines if there are any differences between the areas. Previous research shows that media 

plays a significant role when it comes to affect people's perception and attitude towards 

immigration and immigrants. This study, which is based on articles from the Swedish 

newspapers Västerbottens-Kuriren and Ystads Allehanda in a period of May-September 2018, 

shows that “immigration” is more often constructed negatively, while the construction of 

“immigrants” are generally more positive. It also appears that there are regional differences in 

the construction of immigration and immigrants when comparing the two newspapers. In 

Västerbottens-Kuriren the construction of the concepts is more often positive while in Ystads 

Allehanda the negative aspects of immigration and immigrants are more often in focus.  

 

Keywords: discourses, immigration, immigrants, media, news media, Västerbottens-Kuriren, 

Ystads Allehanda 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Sverige har tillsammans med stora delar av övriga Europa under de senaste åren blivit allt mer 

högerpolitiskt orienterat. I riksdagsvalet 2018 ökade väljarstödet för Sverigedemokraterna 

markant i hela landet men det fanns även stora regionala skillnader. Tidigare forskning visar 

att media har en betydande roll när det kommer till människors uppfattning och attityder 

gentemot invandring och invandrare. I detta självständiga arbete undersöks hur 

lokaltidningarna i de områden där Sverigedemokraterna fick högst respektive lägst väljarstöd 

konstruerar begreppen “invandring” och “invandrare” och om konstruktionen skiljer sig åt 

tidningarna emellan. Detta görs i en kritisk diskursanalys. Denna studie baseras på artiklar 

från tidningarna Västerbottens-Kuriren och Ystads Allehanda under perioden maj-september 

2018. Resultatet visar att invandring oftare konstrueras negativt medan invandrare generellt 

konstrueras mer positivt. Det framkommer även att det finns vissa skillnader i konstruktionen 

av invandring och invandrare mellan de båda tidningarna. Begreppen konstrueras i 

Västerbottens-Kuriren oftare positivt medan Ystads Allehanda oftare fokuserar på de negativa 

aspekterna med invandring och invandrare.  
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1 Inledning   
Under de senaste åren har politiken runt om i Europa präglats av en allt starkare högervind 

som även kommit att dra in över Sverige. I riksdagsvalet 2018 växte Sverigedemokraterna 

(SD) med 4,68 procentenheter vilket gjorde partiet till Sveriges tredje största riksdagsparti 

med 17,53 procent av de totala rösterna (Valmyndigheten 2018a). I Skåne blev SD störst i två 

av tre kommuner och i Sjöbo fick partiet fler röster än både Socialdemokraterna (S) och 

Moderaterna (M) tillsammans. Väljarsiffrorna landade tillslut på 39,23 procent för SD i Sjöbo 

när alla röster var färdigräknade (Valmyndigheten 2018b). Samtidigt, trots ökningen med 2,93 

procentenheter från valet 2014, är Umeå den kommun i Sverige där SD fick lägst väljarstöd 

med 8,58 procent av de totala rösterna (Valmyndigheten 2014, 2018c). 

 

Under de senaste åren har integration- och immigrationsfrågan fått allt större utrymme på den 

samhälleliga dagordningen, både inom politiken och i media. Studier har visat att det finns ett 

samband mellan hur starkt stöd invandringskritiska partier har och hur medierapporteringen 

ser ut då vi är beroende av media för att få information om vad som händer inom politiken 

och i samhället i stort. I och med sin centrala roll i dagens samhälle kan nyhetsmedia, genom 

framställandet av ett visst fenomen, påverka valrörelsen och dess aktörer och besitter därför 

en väsentlig maktposition (Andersson och Nedlund, Strömbäck, 2017). Dock är det viktigt att 

komma ihåg att det finns flera andra faktorer som kan tänkas påverka människor att rösta som 

de gör, inte bara den massmediala nyhetsrapporteringen. 

 

Det finns även forskning som visar att svenskarnas inställning till invandring skiljer sig åt 

beroende på var i Sverige man bor. Störst skillnad är det mellan befolkningen i Skåne och 

Norrland där människor i södra Sverige tenderar att vara mer invandringskritiska än de som 

bor i norra Sverige. Historiskt sett har kopplingen och rekryteringen till högerextrema 

grupperingar alltid varit mer utbredd i de södra delarna av landet än i resten av Sverige 

(Strömbäck och Theorin, 2018:12).  

 

Eftersom svensk migrationspolitik är den viktigaste frågan SD gått till val med 2018, samt 

tidigare forskning som visar på regionala skillnader, är det intressant att undersöka hur man i 

lokal nyhetsmedia skriver om invandring och invandrare och se om diskursen skiljer sig åt i 

de områden där SD har högst respektive lägst väljarstöd. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att belysa hur “invandring” och “invandrare” konstrueras i 

lokalpressen i de områden där SD blev största respektive minsta parti i riksdagsvalet 2018.  

Syftet är även att utreda om konstruktionen skiljer sig åt och om konstruktionen potentiellt 

kan ha haft en inverkan på valresultaten lokalt.  

 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

• Hur konstrueras “invandring” och “invandrare”? 

• Skiljer sig konstruktionen av “invandring” och “invandrare” åt och i så fall på vilket 

sätt? 

• Har konstruktionen av “invandring” och “invandrare” haft en inverkan på 

valresultaten lokalt?  

 

För att besvara frågeställningarna baseras undersökningen på en kritisk diskursanalys av 

artiklar från tidningarna Västerbottens-Kuriren och Ystads Allehanda.  

1.2 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till tidningarnas redaktionella material såsom nyhetsartiklar, krönikor, 

ledare och debattartiklar. Vi har uteslutit insändare och personreportage då vi avser undersöka 

hur just tidningarna konstruerar invandring och invandrare och är inte intresserade av 

individuella åsikter hos enskilda individer som ofta förekommer i den typen av artiklar. 

Artiklar som rör andra länder än Sverige har även dessa exkluderats då vi vill undersöka hur 

begreppen konstrueras i en svensk kontext. Vi är medvetna om att de exkluderade artiklarna 

utgör en del av tidningarnas innehåll vilket kan tänkas påverka läsaren, men har ändå valt att 

utesluta dem. Vi har även avgränsat oss från asyl- och flyktingdebatten då syftet med studien 

endast är att undersöka hur begreppen invandring och invandrare konstrueras. 

1.3 Disposition 
I kapitel 2 presenteras vilken tidigare forskning som gjorts inom området för att ge läsaren en 

bild av hur begreppen tidigare framställts i media och vilken roll media spelar i samhället. I 

kapitel 3 presenteras den teori som uppsatsen utgår ifrån samt vilken metod och vilka verktyg 

som används i analysen. I avsnitt 4 presenteras studiens resultat där det beskrivs vilka sju 

diskurser som kunnat urskiljas i det empiriska materialet. I slutet av kapitel 4 görs en 

jämförelse där vi beskriver vilka skillnader vi kunnat se begreppen och tidningarna emellan. 
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Avslutande i kapitel 5 presenteras studiens slutsatser följt av en diskussion i kapitel 6 där vi 

diskuterar frågeställning tre och kopplar resultatet till en större samhällelig kontext  
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2 Tidigare forskning   
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. De databaser som vi använt oss av 

för att hitta tidigare forskning är Sociological Abstract och SwePub där vi gjort övergripande 

sökningar på ord som “immigrant”, “immigration”, "media coverage" och “election”. Vi 

letade även efter relevant forskning på Delegationen för migrationsstudiers hemsida 

(Delmi.se) då vi önskade hitta forskning kopplat till Sverige. Den forskning som vi slutligen 

valde att inkludera i denna uppsats valdes ut genom att först läsa ett flertal abstract för att 

sedan gallra bort den forskning som vi inte ansåg vara relevant för vår undersökning. 

 

Vi utgår i detta kapitel i huvudsak från de två systematiska forskningsöversikterna i 

rapporterna: Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010–2015 

(Strömbäck, Andersson & Nedlund, 2017) och Attityder till invandring - En analys av 

förändring och medieeffekter i Sverige 2014–2016 (Strömbäck & Theorin, 2018).  

2.1 Sammanställning av tidigare forskning  
I dagens samhälle är nyhetsmedia den största och viktigaste källan till politisk och samhällelig 

information. Då vi är beroende av både TV, radio och tidningar när det kommer till allmän 

samhällsinformation ger det nyhetsmedia en avgörande roll i att påverka hur befolkningens 

åsikter i olika samhällsfrågor kommer att se ut (Strömbäck, Andersson & Nedlund, 2017:1).  

 

Sättet som vi pratar om ett visst fenomen, exempelvis invandring, är begränsat på grund av tid 

och resurser. Detta kan därför resultera i att journalister, medvetet eller omedvetet, 

reproducerar och förstärker redan dominerande och etablerade föreställningar (Eberl et al., 

2018:213). Ordval och textens ton är två viktiga delar i gestaltningen av ett visst fenomen 

vilket exempelvis kan komma att påverka hur vi ställer oss till olika politiska förslag 

(Strömbäck, Andersson & Nedlund, 2017:17). När invandring beskrivs som problematiskt i 

media tenderar fler att rösta på partier som fokuserar på invandringsfrågan (Eberl et al., 

2018:221). Studier visar även att dåligt informerade individer har lättare att tro på stereotypa 

bilder som framställs i media om invandrare (Eberl et al., 2018:213). Människor har även 

lättare att ta till sig information som stärker deras redan befintliga åsikter samt att människor 

lättare ser sin sida av debatten som den som missgynnas i nyhetsmedia (Strömbäck, 

Andersson & Nedlund, 2017:2). I en undersökning som fokuserat på Norge, USA och 

Frankrike har man sett en så kallad biaseffekt där medborgarna i de tre länderna i större 

utsträckning var mer benägna att tro på det negativa som skrevs om invandring snarare än det 
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positiva eller neutrala delarna. Biaseffekten kan leda till att oavsett vad nyheterna lyfter fram 

gällande invandring så kommer människors sympatier för dessa grupper inte att öka (Beyer & 

Matthes, 2015:851–852).  

 

Nyhetsmedia visar inte en ”sann” bild av hur verkligheten ser ut, utan väljer aktivt ut vilket 

innehåll som ska publiceras. Nyhetsmedia är till stor del kommersiell och det finns hård 

konkurrens om att sälja så bra som möjligt vilket påverkar rubriksättningen och nyheternas 

innehåll (Strömbäck, Andersson & Nedlund, 2017:11). Det som framställs i nyhetsmedierna 

bör dock fortfarande stå i relation till verkligheten så en skev bild av den inte skapas 

argumenterar Strömbäck, Andersson & Nedlund, (2017:2). Nyhetsjournalistiken står inte 

utanför samhället den befinner sig i, utan påverkas av det dominerande samhällsklimatet och 

kan liknas vid en växelverkan mellan nyhetsrapporteringen och samhällsmedborgarna 

(Strömbäck, Andersson & Nedlund, 2017:8).  

 

Rapporteringen om flyktinginvandring har under de senaste åren varit betydligt mer 

omfattande jämfört med andra typer av invandring menar Strömbäck, Andersson & Nedlund 

(2017:46). De nyheter som tas upp i media grundar sig i redan befintliga normer, värderingar 

och ideologiska föreställningar om samhället (Löwander, 1998:90). Attityderna till olika 

former av invandring skiljer sig åt där den svenska befolkning är mest positiv till personer 

som invandrat för att studera. Minst positiv är man till anhöriginvandring och attityderna till 

flyktinginvandring ligger någonstans däremellan (Strömbäck och Theorin, 2018:75). I Sverige 

är de vanligaste negativa gestaltningarna av invandring att det bidrar till ökad kriminalitet, 

försvagar den sociala sammanhållningen i landet samt påverkar landets ekonomi (Strömbäck, 

Andersson & Nedlund, 2017:21), vilket även syns i andra delar av Europa (Eberl et al., 2018). 

Dock pekar en nederländsk studie på att tidigare forskare varit för onyanserade i sin forskning 

och endast använt sig av studier som bekräftar den egna bilden av att media framställer 

invandring negativt. Resultatet av studien visar att invandrare inte enbart gestaltas negativt i 

media utan att diskursen har varit mer diffus än vad som tidigare framställts (Brouwer, van 

der Woude, van der Leun, 2017).  

 

Det negativa som skrivs om invandring står ofta inte i proportion till den forskning och 

statistik som visar på de positiva aspekterna av hur invandring påverkar Sverige. Det är 

relativt sällan som nyhetsmedierna lyfter fram de positiva aspekterna av invandring jämfört 

med de negativa, vilket i sammanhanget visar att nyhetsmedia inte speglat en rättvisande bild 
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av invandring. Dock är inte gestaltningen av invandring endast negativ i rapporteringen utan 

begreppet invandring förekommer även i sammanhang där det beskrivs som en 

kompetensförsörjning på arbetsmarknaden och att invandring bidrar till företagande 

(Strömbäck, Andersson & Nedlund, 2017:53).  

 

Sedan 1950-talet har flera attitydundersökningar gjorts i Sverige gällande befolkningens 

generella inställning till invandring. Resultatet har visat på en övervägande negativ 

ståndpunkt (Strömbäck & Theorin, 2018:5–6). Faktorer som påverkar attityden är exempelvis 

kön, klass, utbildning, bakgrund (Strömbäck och Theorin, 2018:13) och ursprung hos de 

människor som invandrar till Sverige (Strömbäck & Theorin, 2018:21). Exempelvis tenderar 

kvinnor och personer med hög utbildning att ha en mer positiv attityd till invandring än män 

och personer med låg utbildningsgrad. Det är även känt att ju längre ut till höger en person 

ställer sig politiskt desto mer invandringskritisk är hen jämfört med personer som ställer sig 

mer åt vänster på en politisk höger-vänster skala (Strömbäck & Theorin, 2018:12–14). Åsikter 

gällande invandring har under de senaste åren blivit allt mer polariserade där man inom vissa 

grupper börjat ställa sig mer positivt i invandringsfrågan än tidigare men samtidigt har 

attityderna inom andra grupper blivit allt mer negativa (Strömbäck & Theorin, 2018:61). 

Dock visar studier att svenskarnas attityder till invandring inte markant förändrats under de 

senaste åren och att de flesta tillfrågade håller fast vid sin redan existerande åsikt (Strömbäck 

& Theorin, 2018:34). Människors åsikter präglas ofta av ambivalens, speciellt i de frågor där 

starkt engagemang hos den enskilde individen saknas. Människor har även en benägenhet att 

utgå från de tankar som i tiden ligger närmast i minnet vilket påverkas av 

medierapporteringen (Strömbäck & Theorin, 2018:17–18).  

 

Sammanfattningsvis är det som framkommit när vi studerat tidigare forskning att media och 

nyhetsmedia har en betydande roll i människors verklighetsuppfattning och förståelse av 

samhället. När ett visst fenomen, som i detta fall invandring och invandrare, konstrueras på ett 

visst sätt i nyhetsmedia påverkar det människors inställning och attityder. Det har över tid 

funnits en trend att konstruera invandring och invandrare som ett problem vilket i många fall 

inte helt stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Denna trend går inte enbart att hitta i 

Sverige utan även i andra delar av världen. Med avstamp i den tidigare forskningen som ovan 

presenterats kan vår studie bidra med ökad kunskap om hur svensk nyhetsmedia konstruerar 

invandring och invandrare och vad det kan ha för politisk inverkan på den svenska 

befolkningen.  
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3 Diskurs som teori och metod 

I detta kapitel redogörs för Foucaults begrepp diskurs, Faircloughs tredimensionella  

analysmodell samt de analysverktyg som används i denna uppsats. Teori- och metodkapitlet är  

sammanslaget då diskurs både kan ses som en teori men också som en analytisk metod.  

I slutet av kapitlet presenteras undersökningens urval samt det analytiska tillvägagångssätt vi  

använt oss av.  

3.1 Diskurs enligt Foucault  
Begreppet diskurs syftar på dolda ordningar för vad som kan och inte kan talas om och som 

finns i alla samhällen. I sin installationsföreläsning Diskursens ordning vid College de France 

pratar Foucault om vad som bestämmer talet. Foucault menar att det i varje samhälle 

förekommer så kallade utestängningsprocesser där förbudet är det mest centrala och att det 

finns vissa ämnen som människan inte kan, får eller bör tala om när som helst och med vem 

som helst. Diskursen kan enligt Foucault ibland vara svårgripbar och framstå som diffus, men 

är egentligen starkt kopplat till makt och kontroll och som ett sätt att disciplinera folket 

(Foucault & Rosengren, 1993). Foucault menar att människan tillåter sig själv att vaggas in i 

en diskurs där vi själva slipper tänka på vad som är rätt att säga eller göra och menar vidare att 

denna gemensamma sanning produceras och reproduceras i en sociokulturell kontext. Dock 

kan ämnen som vid en viss tidpunkt eller tillfälle är tabubelagda samtidigt vara vanligt 

förekommande vid en annan geografisk eller historisk plats. Det visar att diskursen inte är 

konstant utan kan förändras (Foucault & Rosengren, 1993). Trots diskursens makt har 

människan enligt Foucault ändock ett eget val vilket gör att diskursen inte nödvändigtvis leder 

till tvång och total styrning. Inom det diskursiva perspektivet bortser man alltså inte helt från 

individen och människans egna vilja utan diskursen används för att kontrollera folkets tanke- 

och handlingssätt i syfte att upprätthålla en viss ordning i samhället (Foucault & Rosengren, 

1993). 

3.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys är den mest utvecklade metoden och 

analysverktyget inom den kritiska diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Fairclough menar att den diskursiva praktiken står i ett dialektiskt förhållande till den sociala 

världen. Han menar att diskursen formar de sociala strukturerna samtidigt som de speglar den 

(Fairclough, 1992:3). Diskursen skapas socialt och befinner sig i en historisk kontext. De 

diskursiva praktikerna bildar ett maktförhållande mellan olika grupper i samhället som 
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slutligen betraktas som ideologiska effekter hos individerna (Foucault & Rosengren, 1993). 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver den kritiska diskursanalysens syfte: 

 

Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen, inklusive de sociala 

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i 

riktning mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som 

helhet.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69) 

3.3 Fairclough tredimensionella analysmodell 

Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell för att analysera diskurs. Analysmodellen 

innehåller tre olika delar som nedan beskrivs närmare. Viktigt att minnas för att förstå 

modellen är att Fairclough menar att diskursen inte endast är konstituerande utan även 

konstituerad. Han menar således att diskurs är en viktig social praktik där den skapar sociala 

strukturer samtidigt som dessa har ett dialektiskt förhållande (Fairclough, 1992:3). 

 

Diskurs benämns av Fairclough på två olika sätt. Det första sättet syftar till diskurs som social 

praktik såsom språkbruk och idén om diskurs som både konstituerande och konstituerad. Det 

andra sättet han beskriver diskurs på är att diskurs går att urskilja från andra typer av 

diskurser, exempelvis en miljödiskurs eller en feministisk diskurs (Fairclough, 1992:3). 

Genom att analysera språkbruk och text vill man säga något om de generella sociokulturella 

effekterna som förbinder språket och den sociala praktiken.  

 

Diskurs bör enligt Fairclough analyseras genom tre olika dimensioner; text, diskursiv praktik 

och social praktik. Se figur 1.   
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Fig 1. Fairclough tredimensionella modell (Fairclough, 1992:73). 

 

I vårt fall syftar textens dimension på texten i de artiklar som vi valt att undersöka. Här 

studeras textens uppbyggnad, formella drag, grammatik och vilka ord som används för att 

undersöka om det finns några diskursiva skillnader tidningarna emellan (Fairclough, 

1992:75). 

 

Diskursiv praktik syftar till produktionen och konsumtionen av texten och vilka effekter det 

kan få (Fairclough, 1992:78). Som nämnts i kapitlet 2 om tidigare forskning ligger det i 

journalisternas och tidningarnas intresse att producera material som säljer så bra som möjligt 

vilket kan påverka innehållet i texten samt hur texten tas emot och förstås av konsumenten 

(Strömbäck, Andersson & Nedlund, 2017:11). I denna uppsats fokuserar vi inte på just denna 

praktik utan återkoppla till den i diskussionen i kapitel 6 genom att sätta den diskursiva 

praktiken i en större samhällelig kontext kopplat till vårt resultat.  

 

Den sociala praktiken avser de konsekvenser som den diskursiva praktiken skapar vilket 

synliggörs genom ideologiska effekter i samhället (Fairclough, 1992:87–88). 

I diskussionen i kapitel 6 analyseras den sociala praktiken genom att om möjligt koppla 

resultatet till ideologiska värderingar som kan tänkas påverka hur röstningsmönstret ser ut 

regionalt. Det är dock viktigt att komma ihåg att diskursen befinner sig i en växelverkan där 

redan befintlig ideologi kan påverka diskursen och tidningarna innehåll. 

 

Sammanfattningsvis studerar vi i denna uppsats främst textens dimension. För att fullfölja 

Faircloughs tredimensionella analysmodell kommer vi att återkomma till den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken genom att sätta in lokalpressens diskurser i ett större 
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samhälleligt sammanhang i kapitel 6. 

 

3.4 Analytiska begrepp 

För att analysera det empiriska materialet inom ramarna för vad en kritisk diskursanalys 

innebär använder vi oss av analysverktygen interdiskursivitet och modalitet samt se till 

texternas ordval. Nedan beskrivs dessa verktyg närmare.  

 

Interdiskursivitet undersöks genom att se vilka diskurser som används inom ett specifik 

diskursivt område. Om ett diskursivt område innehåller flera olika diskurser kan det tyda på 

en förändring inom fältet. Om det diskursiva området endast innehåller en eller ett fåtal 

diskurser är det ett tecken på att diskursen för tillfället är relativt stabil. Alltså förändras 

alternativt förblir samhällsfenomen stabila i samma takt som diskursen (Fairclough, 1992:96–

98). För att undersöka interdiskursiviteten i artiklarna studeras varje artikel noggrant var för 

sig och ta ut vilka möjliga diskurser de innehåller. Då alla artiklar tillsammans utgör ett större 

sammanhang vill vi på så sätt studera vilken kontext begreppen invandring och invandrare 

förekommer i för att sedan se om något övergripande mönster går att urskilja. 

 

Begreppet modalitet används för att analysera diskurser och syftar på att undersöka hur starkt 

och sanningsenligt ett påstående framställs. Detta undersöks genom att se till graden affinitet i 

ett uttalande vilket syftar på graden av instämmande (Fairclough, 1992:158).  Ofta skriver till 

exempel nyhetsmedia fram tolkningar som att de vore sanna med hög affinitet, trots att det 

bör beskrivas med låg affinitet för att inte ge en missvisande bild av verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:87–89). Ett exempel på ett uttalande med hög respektive låg 

affinitet är “det är ett problem” och “det skulle kunna vara ett problem” (Fairclough, 

1992:158). Beroende på vilken modalitet som används i en text påverkas diskursens 

kunskaps- och betydelsesystem diskursen (Fairclough, 1992:160). Vi undersöker modalitet 

genom att se till graden av affinitet när det kommer till uttalanden och påståenden gällande 

invandring och invandrare i artiklarna.  

 

Genom att använda begreppen denotation och connotations kan vi att se hur orden i artiklarna 

används och vilka möjliga associationer de kan tänkas skapa hos läsaren. Vi använder i denna 

uppsats av ordens svenska översättning; betydelse och bibetydelse. Ett ord har både en faktisk 

betydelse och en bibetydelse, alltså det vi förknippar med ordet. Till exempel betyder ordet 
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hem primärt en plats där vi bor, men kan till exempel även ha bibetydelsen familj, säkerhet, 

trygghet och bekvämlighet (Nørgaard, Busse & Montoro, 2010:79). Ordets betydelse varierar 

beroende på vilken kontext de befinner sig i och kan således uppfattas och tolkas på olika sätt 

(Nørgaard, Busse & Montoro, 2010:80). I denna uppsats undersöker vi om artiklarnas ord 

eventuellt kan tänkas skapa negativa eller positiva associationer hos oss som läsare och se om 

det finns några mönster av återkommande ordval i artiklarna gällande invandring och 

invandrare.  

 

3.5 Urval  

För att undersöka hur invandring och invandrare konstrueras görs en komparativ, kritisk 

diskursanalys av språket mellan lokaltidningarna i de kommuner där SD blev största 

respektive minsta parti i riksdagsvalet 2018. De tidningar vi valt att studera är Västerbottens- 

Kuriren (VK) och Ystads Allehanda (YA) för att se om det finns några regionala skillnader i 

rapporteringen om invandring och invandrare. Tidningarnas räckvidd är en aning varierande i 

storleksgrad men valet av tidningar baseras på att dessa tidningar är de mest etablerade 

lokaltidningarna i respektive område samt att de båda titulerar sig som liberala vilket är 

viktigt då en gemensam utgångspunkt är att föredra i denna typ av undersökning.  

 

Insamlandet av det empiriska materialet gjordes i Retrievers Mediearkiv genom sökningen 

(invandring OR invandringen OR invandrare OR invandrarna) under tidsperioden 2018-05-01 

till 2018-09-09 i respektive tidning. Valrörelsen blir allt mer intensiv från och med maj och 

fram till valdagen vilket valet av tidsperiod baseras på. Slutdatum sattes vid datumet för 

valdagen då syftet med undersökningen delvis är att studera hur lokalpressen potentiellt kan 

ha haft en inverkan på valresultatet lokalt. 

 

Vid en första sökning i Mediearkivet blev antalet artiklar i VK sammanlagt 68 stycken och 85 

stycken i YA. Efter en genomgång av samtliga artiklar gallrades insändare och 

personreportage bort då dessa inte ansågs relevanta för undersökningen. Även artiklar som 

berörde invandring i andra länder än Sverige uteslöts då vi endast vill studera begreppen i en 

svensk kontext. Likaså gallrades korta undersökningar på stan angående folkets viktigaste 

valfråga bort. Totalt blev datamängden 40 artiklar i VK och 40 artiklar i YA.  
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3.6 Analytiskt tillvägagångssätt  
Det första vi gjorde i arbetet med analysen var att noggrant och systematiskt läsa igenom alla 

artiklar var för sig. Vi antecknade vad artiklarna handlade om, noterade vilka ord som 

användes och vad texterna gav oss som läsare för associationer. I varje artikel bedömde vi 

även graden av affinitet i de påståenden som berörde invandring och invandrare.  

Efter den systematiska genomgången av artiklarna kunde vi med hjälp av analysverktygen 

därefter tematisera artiklarna för att på så sätt kunna urskilja vilka diskurser som fanns i det 

empiriska materialet. Därefter jämförde vi tidningarna med varandra för att se om det fanns 

någon skillnad i hur de konstruerar invandring och invandrare.  

 

I konstruktionen av invandring har vi kunnat urskilja fyra stycken diskurser: invandring som 

ett hot mot välfärden, invandring som samhällskostnad, invandring som lösning på 

demografiska problem, invandring som tabu. I konstruktionen av invandrare har vi kunnat 

urskilja tre stycken diskurser: den handlingskraftiga invandraren, den kriminella invandrare 

och invandrare som utsatt grupp. 

3.7 Etiska överväganden  
Vårt datamaterial har inte krävt några omfattande etiska överväganden då det består av redan 

publicerat material. Vi är medvetna om att det finns en tänkbar risk att vi genom vår uppsats 

reproducerar stereotypa föreställningar om invandring och invandrare men att det med tanke 

på undersökningens syfte är oundvikligt. För att hantera denna risk har vi med hjälp av att 

systematiskt tillämpa analysverktygen försökt att i så liten utsträckning som möjligt lägga in 

våra egna tolkningar och värderingar i resultatet och analysen. I och med det systematiska 

tillvägagångssättet i analysprocessen och det faktum att vi gått igenom allt material 

tillsammans har vi förhoppningsvis minimerat risken för feltolkningar. 
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4 Resultat och analys 

Ett övergripande tema som vi kunnat urskilja i majoriteten av artiklarna är att 

invandringsfrågan var en viktig politisk valfråga i riksdagsvalet 2018. Innehållet i artiklarna 

varierar mellan att beskriva invandring som en viktig valfråga för att invandring är gynnsamt 

för Sverige men också att invandringen behöver stramas åt och framställs som ett problem för 

Sverige. Vi har kunnat urskilja sju olika diskurser vilka vi presenterar i avsnittet nedan. 

Avslutningsvis görs en jämförande analys tidningarna emellan av hur de konstruerar 

invandring och invandrare.  

4.1 Diskurser 
Diskurserna vi urskilt skapar både positiva och negativa associationer hos oss som läsare. De 

diskurser som vi associerar som positivt är invandring som lösning på demografiska problem, 

den handlingskraftiga invandraren och invandrare som utsatt grupp. Ord som exempelvis 

“tillgång”, “gynnar”, “lösning” och “ljuspunkter” används inom dessa diskurser vilket ger oss 

som läsare en positiv känsla.  De diskurser vi associerar som negativt är invandring som ett 

hot mot välfärden, invandring som samhällskostnad, invandring som tabu samt den kriminella 

invandraren. I dessa diskurser används bland annat ord som “brottslighet”, “rån” och 

“våldtäkt”. Alla nämnda diskurser förekommer i varierande grad i både VK och YA. I det 

empiriska materialet finns även artiklar som inte kunnat kodats till någon av ovanstående 

diskurser och som varken ger en positiv eller negativ association hos oss som läsare. Dessa 

artiklar handlar främst om att invandringsfrågan är viktig inför valet och står högt upp på både 

folkets och politikernas dagordning. Nedan följer en närmare beskrivning av de olika 

diskurserna vi urskilt.  

4.1.1 Invandring som ett hot mot välfärden 

I nio av de negativt kodade artiklarna förs en argumentation om att invandring försvagar den 

svenska välfärden. Argumentationen bedrivs på ett sådant sätt som ger oss som läsare känslan 

av att ett val behöver göras mellan antingen invandring eller välfärd. När invandring ställs 

mot välfärden görs det främst av SD-politiker men förekommer även i andra sammanhang. 

Citatet nedan är taget från en nyhetsartikel i YA där artikeln beskriver hur Jimmie Åkesson 

möts av stort jubel från publiken under ett torgmöte i Ystad. 

 

Tycker man om att se bilar brinna och att folk dör i vårdköerna så ska man inte rösta på oss. 

(Nilmander, 2018) 
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Ovanstående citat är ett av flera där SD ställer invandring mot välfärden och där vi som läsare 

får en känsla av ett “vi mot dem” där invandring framställs som ett hot mot den svenska 

välfärden och att statsbudgeten inte är tillräcklig stor att rymma båda delarna. Artikeln 

beskriver Åkessons framgång och innehåller flera liknande citat där invandring beskrivs som 

ett av Sveriges största politiska problem. I artikeln är det tydligt att Åkessons uttalanden står 

för honom då journalisten inte syns i texten. Det finns andra exempel på artiklar i både VK 

och YA där SD-politiker uttalar sig på liknande sätt. I vissa fall ifrågasätter eller 

problematiserar journalisterna det som sagts men den negativa tonen gentemot invandring i 

texten ändras inte avsevärt utan vi som läsare lämnas med SD:s budskap om invandring som 

ett problem.    

 

Andra sammanhang där invandring ställs mot välfärden är i artiklar där kritik riktas mot 

statsminister Stefan Löfven (S). Löfven får kritik för att inte ta tillräckligt stort ansvar i 

invandringsfrågan. Man menar att S tappat stort väljarstöd på grund av att de varit för 

generösa när det kommer till flyktingmottagandet. I andra artiklar anklagas Löfven även för 

att föra en alltför sträng flyktingpolitik som inte anses ligga i linje med den 

socialdemokratiska ideologin. Han kritiseras för att föra en politik där invandring och välfärd 

ställs emot varandra för att på så sätt inte förlora väljarstöd till SD. Nedanstående citat är 

hämtat ur en ledare från YA som med hög affinitet beskriver varför ökad invandring är 

problematiskt och ställer invandringen mot välfärden för att exemplifiera detta. 

 

Stor invandring av människor, som tar lång tid på sig att skaffa en egen försörjning, påverkar 

allt från skola och socialtjänst till vård och bostadspolitik. (Dahl, 2018-07-05) 

 

Ledarskribenten riktar kritik mot Löfven som han anser försöker koppla loss migrationsfrågan 

från välfärden och därför är dömd att misslyckas med sin politik. Löfven kritiseras även för 

att vara för vag och otydlig i sin politik gällande invandringsfrågan då S inte vill riskera att 

tappa väljarstöd på grund av för starkt ställningstagande.  

 

När invandring beskrivs som ett hot mot välfärden får vi som läsare känsla av ett ”vi och 

dom”-tänk. Det beror bland annat på att distinktioner som exempelvis öppenhet och slutenhet 

är förekommande i sammanhang som konstruerar invandring som ett hot mot välfärden.  
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4.1.2 Invandring som samhällskostnad 

I 14 av de negativt kodade artiklarna beskrivs ökad invandring som ett ekonomiskt dilemma 

för Sverige. Invandrare konstrueras i denna diskurs som människor som inte kommer ut i 

arbete lika fort som önskat vilket på så sätt blir en utdragen samhällskostnad. Citatet nedan är 

hämtat från en ledare i YA i juli 2018 där skribenten beskriver invandring som en stor 

ekonomisk kostnad för samhället: 

 

Tvärtom finansierar invandringen varken sina egna kostnader eller den inhemska befolkningens 

pensioner, eftersom att invandrare inte arbetar och betalar skatt i den utsträckning som krävs för 

att påstående om lönsamhet ska hålla. (Katz, 2018-07-27) 

 

Ledarskribenten gör senare i artikeln dock ett försök att nyansera bilden och menar istället att 

man av humanitära skäl ska hjälpa människor och inte skärpa invandringspolitiken ytterligare. 

Detta resonemang förekommer dock enbart i den citerade artikeln medan resterande artiklar 

med liknande argumentation enbart beskriver invandring som ett ekonomiskt problem. Trots 

att den citerade artikeln hänvisar till humanitära skäl i mottagandet av invandrare framställs 

invandring ändå som en ekonomisk belastning, vilket gör att den negativa associationen i 

sammanhanget tenderar att ta över.  

4.1.3 Invandring som lösning på demografiska problem  

Vid de tillfällen som invandring skildras i positiva termer i artiklarna handlar det främst om 

att invandring är ett viktigt bidrag till Sverige i form av arbetskraft. Citatet nedan är hämtat ur 

en debattartikel i VK där en representant för Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) 

argumenterar mot SD:s politiska värderingar. Ungdomsrepresentanten beskriver hur Sverige 

är beroende av invandrare för att den svenska välfärden ska kunna fungera. Sverige står inför 

en demografisk utmaning där landsbygden främst är drabbad på grund av ökad urbanisering 

och en åldrande befolkning där invandring därför ses som en del av lösningen, vilket följande 

citat är ett exempel på: 

 

Invandring gynnar vårt land speciellt för oss som bor och lever ute på landsbygden. Det råder 

personalbrist inom många offentliga yrken: både inom polis, vård och skola. Vi behöver nya 

invånare! (Jonsson, 2018-08-04) 
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Resonemanget som förs i artikeln som ovanstående citat är hämtat från är representativt för de 

artiklar som konstruerar invandring positivt och som en tillgång för Sverige, alltså att 

invandring är lösningen på Sveriges demografiska problem.      

 

Det är vanligt förekommande att politiker tenderar att enbart fokuserar på de negativa 

aspekterna med ökad invandring trots att flera artiklar belyser att invandring medför många 

fördelar. Följande citat är hämtat ur en ledare från VK och är ett av flera exempel där 

artikelförfattaren vill visa en annan bild än den typiska negativa konstruktionen av invandrare 

som brukar skildras media:  

 

De utrikesfödda har alltid varit problembarnet i klassen och föremål för dystopiska profetior. 

Svårt att ändra på den bilden men jag gör ett försök: 

 

- Sju av tio nya jobb går idag till utrikes födda 

- Sysselsättningen ökade med 94 000 personer förra året. 80 procent av dem var utrikes födda. 

- Utrikes födda har stått för hela sysselsättningsökningen inom industrin de senaste året. 

- Under 2018 och 2019 kommer jobben att öka med 15 000 fler än vad Arbetsförmedlingen 

trodde i sin progno[sic] i vintras.  

- Det tar inte åtta år innan en invandrare får jobb i Sverige längre. Nu är vi nere på 5 år.  

(Sjölund, 2018-06-19). 

 

Ledarskribenten vill med hjälp av konkreta fakta slå hål på myten om invandrare som en 

börda och istället visa på de positiva aspekterna. Exempelvis integreras invandrare idag 

fortare och kommer ut i arbete snabbare än tidigare.  

4.1.4 Invandring som tabu  

I dagens Sverige upplever många invandringsfrågan som ett tabubelagt samtalsämne vilket 

sex stycken av artiklarna beskriver. Särskilt tabubelagt upplevs ifrågasättandet av de 

medföljande konsekvenser som ökad invandring kan innebära. En del av debatten handlar om 

att man i Sverige måste våga prata mer om hedersrelaterade problem och kulturellt förtryck 

och ta dessa ämnen på större allvar, vilket skulle underlätta integrationsprocessen. Artiklarna 

diskuterar att det är viktigt att kunna tala om alla aspekter av invandring, även det som anses 

vara tabubelagda. Tidigare har människor, särskilt politiker, inte vågat prata om invandring av 

rädsla att bli stämplade som främlingsfientliga. Idag menar många att situationen dock är den 
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motsatta och att invandringsfrågan är den fråga som diskuteras mest flitigt, något som 

Liberalernas (L) partiledare Jan Björklund vittnar om i en intervju med VK i citatet nedan: 

 

Om man förr endast talade om att allt var guld och gröna skogar så talar man nu bara om 

problem. (Nilsson, 2018-06-11) 

 

Trots att invandringsfrågan idag placeras högt upp på den politiska dagordningen finns det 

fortfarande vissa aspekter av den som anses vara tabubelagda och som ofta utesluts i debatten.  

 

4.1.5 Den handlingskraftiga invandraren 

Det framkommer i fyra av de positivt kodade artiklarna att många invandrare har en stark vilja 

att arbeta. Dock är det en stor omställning att komma till ett nytt land och många upplever 

därför en oro inför exempelvis beslut om uppehållstillstånd och stress över att etablera och 

integrera sig så snabbt som möjligt i det nya samhället. De utmaningar som invandrare ställs 

inför berör både kultur, språk och andra liknande aspekter av integrationsprocessen. Trots sin 

ansträngda livssituation så framställs invandrare i som drivna och hårt arbetande med en 

genuin vilja att bidra till och komma in i det svenska samhället, något som nedanstående citat 

från en krönika i YA visar: 

 

“Han är för upptagen att bygga det här landet. Ditt land, mitt land, vårt land.” (Ernryd, 2018-05-

28) 

 

Krönikan beskriver en ung kurdisk mans vardag i Sverige där han på grund av arbete inte 

hinner hänga med i invandringsdebatten. Trots de utmaningar som integrationsprocessen 

innebär konstrueras invandrare som drivna och handlingskraftiga vilket ger oss som läsare en 

känsla av solidaritet och ett öppnare Sverige uppmanas. I flera artiklar rapporteras det även 

om lyckade integrationsprojekt där människor från olika kulturer möts och lär sig av varandra. 

Det ger oss som läsare positiva associationer då invandrare konstrueras som öppna och 

tillmötesgående med en vilja att integreras i det svenska samhället.  

4.1.6 Den kriminella invandraren 

Vi har sett i tidigare forskning att invandrare ofta beskrivs som kriminella och personer som 

utför våldshandlingar. Detta har vi även kunnat urskilja i sju artiklar i vårt empiriska material, 

dock inte i lika stor utsträckning som den tidigare forskningen vittnar om. Vissa artiklar 
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konstaterar endast att denna beskrivning av invandrare är vanlig utan att lägga någon 

värdering i om påståendena är sanna eller inte, medan andra artiklar menar att så är fallet. I en 

nyhetsartikel i YA återges SD-politikern Patrik Jönssons uttalanden om “ett Skåne i mer eller 

mindre fritt fall” och att “rån och våldtäkter blivit vardagsmat i takt med att fler invandrare 

kommit till Sverige” (Thunell, 2018-09-06). Han påpekar dock att det inte är invandrarnas fel, 

utan att problemet ligger i invandringspolitiken. Det är tydligt i artikeln att det är Jönssons 

egna åsikter som yttras men då hans uttalanden motsäger varandra samt att journalisten inte 

ifrågasätter uttalandet påverkar det konstruktionen av invandrare som kriminella.   

 

Konstruktionen av invandrare som kriminella reproduceras även på andra sätt. Det sker 

exempelvis i en artikel i YA när det rapporteras om att en man har dömts för hets mot 

folkgrupp på grund av ett Facebookinlägg. Artikeln återger delar av vad mannen har skrivit i 

Facebookgruppen “Utvisa kriminella invandrare”, bland annat att invandrare är “hjärndöda” 

(Engvall, 2018-06-16). Det framgår tydligt i artikeln att det inte är journalistens egna ord utan 

att det är en återgivelse av Facebookinlägget, men genom att citera den dömda mannen samt 

att namnge Facebookgruppen bidrar det till återskapandet av föreställningen om invandrare 

som kriminella. Vad mannen exakt har skrivit anser vi inte vara nödvändigt att ta med för 

artikelns innehåll.  

4.1.7 Invandrare som utsatt grupp 

I sju artiklar beskrivs invandrare som en utsatt grupp människor. I artiklarna beskrivs det att 

invandrare ofta utsätts för både rasism och diskriminering i Sverige. Artiklarna rapporteras det 

bland annat om invandrare som utsatts för aktioner av högerextrema grupper i form av 

nazistiska demonstrationer i invandringstäta områden. För att spä på och skapa nya fördomar 

om invandrare händer det att falsk statistik och information om invandring och invandrare 

sprids på sociala nätforum, något som främlingsfientliga partier även använder sig av i sina 

valkampanjer. När journalister granskar missvisande information och rapporterar om 

invandrare som blivit utsatta för brott konstrueras bilden av invandrare som en utsatt grupp. I 

vissa fall uppmanas läsarna att vara källkritiska och bilda sig en egen uppfattning om det som 

sägs i valkampanjerna.  

4.2 Skillnader i konstruktionen av invandring och invandrare 
Generellt konstrueras invandrare på liknande sätt i både VK och YA. Diskurserna är både 

positiva och negativa då invandrare konstrueras som handlingskraftiga och utsatta men även 

som kriminella och människor som utför våldshandlingar. Konstruktionen av invandrare är 
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övervägande positiv där konstruktionen av den handlingskraftiga och utsatta invandraren är 

mer vanligt förekommande (10 stycken artiklar) än konstruktionen av invandrare som 

kriminella (fyra stycken artiklar). När invandrare framställs som handlingskraftiga görs det 

oftast med hög affinitet1 i krönikor, ledare och debattartiklar. När invandrare framställs som 

utsatta och kriminella görs detta främst i nyhetsartiklar med låg affinitet. Ett exempel på detta 

är när en intervju med SD-politikern Patrik Jönsson återges i en nyhetsartikel i YA där 

journalisten skriver att Jönsson “hävdar att rån och våldtäkter blivit vardagsmat i takt med att 

fler invandrare kommit till Sverige” (Thunell, 2018-09-06).  Att använda ord som “hävdar” 

tydliggör att påståendet inte är en sanning vilket graden av affinitet beskriver. I de artiklar där 

personer yttrar sig med hög affinitet i frågan om invandrare som kriminella är det främst SD-

politiker som uttalar sig. Denna typ av artiklar förekommer i större utsträckning i YA än i 

VK.  

 

Likt konstruktionen av invandrare konstrueras invandring både positivt och negativt. I de fall 

som invandring konstrueras negativt görs det på ett sätt där invandring framställs som ett hot 

mot välfärden och som en stor samhällskostnad. I den positiva konstruktionen av invandring 

framställs invandring som en lösning på Sveriges demografiska problem.  

 

Som vi tidigare nämnt är ordens betydelse, bibetydelse och kontext viktiga när det kommer 

till hur vi uppfattar och associerar ord med positiva eller negativa känslor. När invandring och 

välfärden ställs emot varandra samt när invandring konstrueras som en samhällskostnad görs 

detta ofta med hög affinitet av SD-politiker. När andra personer än SD uttalar sig har 

yttrandena ofta låg affinitet eller så innehåller inte artiklarna några påståenden som går att 

bedöma graden affinitet av, alltså något som kan tas för sant. Detta gör att SD i artiklarna 

sticker ut som skapare av konstruktionen av invandring som ett problem. Det förekommer 

även andra distinktioner än invandring mot välfärd såsom “öppenhet och slutenhet” och “vi 

och dem”. Att använda distinktioner ger negativa associationer hos oss som läsare och bidrar 

till en känsla av att någon del måste uteslutas.  

 

När invandring konstrueras positivt varierar graden av affinitet beroende på typ av artikel. 

Hög affinitet används ofta i ledare, krönikor och debattartiklar vilka i sin form går ut på att ta 

ställning för eller emot ett visst fenomen. De nyhetsartiklar som berör ämnet har ofta låg 

                                                           
1 Se Ernryds citat på sida 16 för exempel på citat med hög affinitet.  
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affinitet. Majoriteten av artiklarna som konstruerar invandring som något positivt är ledare, 

krönikor och debattartiklar vilket gör att även den positiva konstruktionen av invandring är 

stark. Ord som “tillgång”, “gynnar” och “lösning” används vilket ger oss som läsare bilden 

av att invandring är positivt för Sverige.  

 

I analysen av det empiriska materialet har vi kunnat urskilja att konstruktionen av invandring 

och invandrare i viss mån skiljer sig åt mellan de båda tidningarna. YA skriver sammantaget 

mindre än VK om de positiva aspekterna med både invandring och invandrare samtidigt som 

de skriver mer om de negativa aspekterna. Antalet artiklar som kodats negativt gällande både 

invandring och invandrare är i YA 18 stycken jämfört med sju stycken i VK. De positivt 

kodade artiklarna är 15 stycken i VK och tio stycken i YA. När YA skriver om invandring 

som ett problem utgör det ofta huvudinnehållet i artiklarna medan när invandring beskrivs 

som ett problem i VK utgör det endast en mindre del av artiklarnas innehåll. Detta ger en 

övervägande negativ bild i konstruktionen i YA jämfört med i VK. 
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5 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur “invandring” och “invandrare” konstrueras i 

lokalpressen i de områden där SD blev största respektive minsta parti i riksdagsvalet 

2018.  Syftet är även att utreda om konstruktionen skiljer sig åt och om konstruktionen 

potentiellt kan ha haft en inverkan på valresultaten lokalt. Detta har gjorts genom en kritisk 

diskursanalys. 

 

Övergripande har sju diskurser kunnat urskiljas ur det empiriska datamaterialet. Alla diskurser 

återfinns i både VK och YA men i varierande grad. Det vi har kommit fram till är att 

invandring konstrueras som ett hot mot välfärden, som en samhällskostnad, som en lösning på 

demografiska problem och som ett tabubelagt samtalsämne. Invandrare konstrueras som 

handlingskraftiga, kriminella och som en utsatt grupp. Utöver detta beskrivs invandring och 

invandrare som en viktig valfråga i riksdagsvalet 2018 och är ett genomgående tema i det 

empiriska materialet. 

 

Vi finner en skillnad i den positiva respektive negativa konstruktionen av invandring och 

invandrare tidningarna emellan. Rapporteringen skiljer sig åt i mängden artiklar som 

konstruerar invandring och invandrare som ett problem och de artiklar som konstruerar 

invandring och invandrare i positiva termer samt i graden av affinitet. Modaliteten i artiklarna 

är av varierande grad. I ledare, krönikor och debattartiklar är affiniteten oftast hög oavsett 

ståndpunkt. Andra fall där affiniteten är hög är när politiker uttalar sig och då främst när SD-

politiker beskriver invandring som ett problem för Sverige. I nyhetsartiklar som inte 

innehåller politiska uttalanden är affiniteten relativt låg eller består inte av något påstående 

där graden av affinitet går att bedöma. De skillnader vi har sett mellan begreppen invandring 

och invandrare i hur de konstrueras i artiklarna är att invandrare som individer konstrueras på 

ett mer positivt sätt och att invandring som fenomen i högre grad konstrueras negativt. 
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6 Diskussion  

Kopplat till riksdagsvalets valresultat 2018 kan vi se ett potentiellt samband mellan det 

regionala röstningsmönstret och resultatet i denna studie. Fairclough (Fairclough, 1992:87–

88) menar att den diskursiva praktiken skapar konsekvenser i den sociala praktiken vilket 

synliggörs genom ideologiska effekter i samhället. Han menar således att beroende på den 

diskursiva praktiken, exempelvis hur och vad som skrivs om ett visst fenomen, kan påverka 

människors ideologiska ståndpunkt i olika samhällsfrågor. Det vi kunnat se är att på de 

punkter som rapporteringen mellan VK och YA diskursivt skiljer sig åt är i den positiva 

respektive negativa konstruktionen av invandring och invandrare. VK är den tidning som 

konstruerar invandring och invandrare mest positivt och täcker det område i Sverige som SD 

har lägst väljarstöd i samtidigt som YA innefattar det område SD har starkast väljarstöd och 

konstruerar oftare invandring och invandrare negativt.  

Som tidigare forskning visat har nyhetsmedia en betydande roll när det kommer till att 

påverka människors åsikter och inställning till olika fenomen och samhällsfrågor (Strömbäck, 

Andersson & Nedlund, 2017:1). Exempelvis har det visat sig att när invandring beskrivs som 

problematiskt i nyhetsmedia tenderar fler att rösta på partier som fokuserar på 

invandringsfrågan (Eberl et al.,2018:221). Att SD haft större utrymme att förmedla sin politik 

i YA än i VK kan ha gjort att fler personer i Skåne oftare konfronterats av SD:s politiska 

budskap och därför eventuellt haft lättare att ta till sig av dessa vilket skulle kunna vara en 

bidragande faktor till SD:s framgång i Skåne. Baserat på tidigare forskning och resultatet av 

denna undersökning skulle en potentiell slutsats kunna vara att en av anledningarna till att 

människor i Skåne är mer benägna att rösta på invandringskritiska partier än personer i Umeå 

beror på skillnaderna i konstruktionen i medierapporteringen av invandring och invandrare.  

 

Fairclough menar dock att diskursen både är konstituerande och konstituerad (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:74–75). Han ser att diskursen befinner sig i en växelverkan där vi 

exempelvis inte endast påverkas av vad som skrivs i tidningen utan att vi även påverkar dess 

innehåll. Pågående samhällsdebatt influerar journalisterna att skriva om de ämnen som i 

samtiden är aktuella samtidigt som journalisterna i sin tur fortsätter att upprätthålla ämnet som 

aktuellt. Hur ett visst fenomen framställs och konstrueras går alltså inte enbart i en riktning 

utan är ett samspel mellan den diskursiva och den sociala praktiken. 
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Denna uppsats är baserad på material från en begränsad tidsperiod (maj-september) 

och endast två lokaltidningar. Vi kan inte med säkerhet säga att resultatet hade blivit 

detsamma om materialet hämtats från en annan tidsperiod, exempelvis då det inte varit valår 

eller under valkampanjernas slutspurt. Trots att resultatet inte går att generalisera kan 

diskurserna i de båda tidningarna ge en indikation på hur diskursen om invandring och 

invandrare generellt skulle kunna se ut i de områden som tidningarna täcker. Som tidigare 

nämnts är diskursen både konstituerad och konstituerande vilket innebär att diskurserna inte 

enbart präglar samhällsklimatet utan samhället påverkar även diskurserna. Med detta sagt är 

det svårt att veta vad som påverkar vad men det vi kan se är att den diskursiva praktiken kan 

skapa konsekvenser i den sociala praktiken, exempelvis inverka på människors ideologiska 

värderingar. Om diskursen där man bor och lever ser ut på ett visst sätt är det som Foucault 

uttryckt lätt att av bekvämlighetsskäl vaggas in i och se diskursen som en sanning för att själv 

slippa tänka på vad som är rätt och fel (Foucault & Rosengren, 1993). Om man vuxit upp på 

en plats där diskursen om invandring och invandrare historiskt sett varit negativ kan man 

tänka sig att steget till att rösta på ett invandringskritiskt parti inte är lika stort som om man 

vuxit upp på en plats där diskursen varit annorlunda. Tidigare forskning har visat att ju längre 

ut till höger en person ställer sig politiskt desto mer invandringskritisk är man jämfört med 

personer som ställer sig mer åt vänster i en politisk höger-vänsterskala (Strömbäck & Theorin, 

2018:14). Då Umeå har en bakgrund som gammal arbetar- och fabriksstad, i vilket man oftare 

tenderar att rösta mer åt vänster, skulle stadens historia kunna bidra till förklaringen av 

valresultatet och konstruktionen av invandring och invandrare i VK. Även Skåne har en 

historisk bakgrund som skulle kunna spela en roll i valresultatet då människor i södra Sverige 

historiskt sett varit mer invandringskritiska jämfört med andra delar av Sverige (Strömbäck 

och Theorin, 2018:12).  

 

Denna studie visar att det finns vissa regionala skillnader i hur man rapporterar och på så sätt 

konstruerar bilden av invandring och invandrare. Vad dessa skillnader beror på kan diskuteras 

men vi anser att en tydlig koppling till Foucaults teori om diskurs ändock går att göra. Enligt 

Foucault (Foucault & Rosengren, 1993) utgör diskursen ett slags maktmedel som används för 

att upprätthålla en viss ordning i samhället och att det finns ett visst allmängiltigt “förbud” att 

beröra vissa ämnen. Dock kan dessa ämnen variera beroende på historisk tidpunkt och 

geografisk plats. Detta kan vi se i vårt resultat där det framkommer att vissa ämnen som 

tidigare varit tabubelagda och som ingen vågat prata om, då man varit rädd att framstå som 

främlingsfientlig, idag är fullt normala samtalsämnen hos både det svenska folket och inom 
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politiken. Dock finns det idag fortfarande tabubelagda ämnen som många inte vill beröra men 

enligt Foucaults teori är det möjligt att samtalsämnen som dessa i framtiden kommer bli allt 

mer vanligt förekommande. Enligt Foucaults teori som diskursiva geografiska skillnader kan 

valresultatet 2018 tyda på en sådan skillnad mellan norra och södra Sverige, men vårt 

empiriska material är för litet för att med säkerhet kunna dra den slutsatsen.   

 

Även fast Foucault menar att diskursen påverkar människors attityder och handlingar hävdar 

han samtidigt att människan har en egen fri vilja. Diskursen om invandring och invandrare har 

under de senaste åren genomgått en förändring då det blivit allt mer accepterat att ifrågasätta 

invandringspolitiken idag än tidigare. Trots att det tidigare varit tabu att kritisera 

invandringsfrågan har det ändå funnits människor som röstat på invandringskritiska partier 

vilket kan kopplas till Foucaults resonemang om den fria viljan och att diskursen inte är helt 

tvingande (Foucault & Rosengren, 1993).  

 

För att utveckla och komplettera denna undersökning och därmed vårt kunskapsbidrag om hur 

svensk nyhetsmedia konstruerar invandring och invandrare och vad det kan ha för politisk 

inverkan på den svenska befolkningen, skulle man kunna studera hur interdiskursiviteten 

inom området sett ut över tid. När diskurserna inom ett visst område förändras kan det vara ett 

tecken på en kommande eller pågående samhällsförändring där människors attityder och sätt 

att prata om en viss företeelse håller på att ombildas. Genom att undersöka material som 

hämtats längre bak i tiden kan framtida forskning se om konstruktionen av invandring och 

invandrare varit stabil eller om en förändring skett. Ett annat förslag skulle kunna vara att om 

några år med avstamp i denna uppsats göra på liknande sätt för att på så sätt se om och i så 

fall hur diskurserna utvecklas från 2018.  
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