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Abstract 

 

Syftet med denna studie är att undersöka en möjlig förklaring till varför stödet för 

Sverigedemokraterna är så mycket starkare i Skåne jämfört med övriga Sverige. Studien 

testar hypotesen om att det är närheten till Danmark och större uppmärksamhet kring 

den danska invandringsdebatten som förklarar den stora framgången för Sverige-

demokraterna i just Skåne. Hypotesen testas genom en kvantitativ undersökning av hur 

omfattande rapporteringen om invandringsfrågan och den danska invandringspolitiken 

varit i skånska tidningar jämfört med tidningar från övriga Sverige under 2000-talet, och 

undersöker om denna rapportering har ett samband med väljarstödet för Sverige-

demokraterna. Studiens utgångspunkt ligger i dagordningsteorin och tidigare forskning 

som visar att uppmärksamhet i invandringsfrågan gynnar antiinvandringspartier. 

Undersökningen visar att Danmark och den danska invandringspolitiken ligger högre 

upp på dagordningen i Skåne än i övriga Sverige. Resultaten visar också att det finns ett 

positivt samband mellan mängden rapportering om den danska invandringspolitiken och 

hur bra det gick för Sverigedemokraternas i riksdagsvalet 2010. Mängden 

uppmärksamhet kring Danmark och invandring kan därmed utgöra en liten delförklaring 

till varför Sverigedemokraterna är så framgångsrika i just Skåne. Det kvarstår dock en 

stark och oförklarad ”Skåneeffekt” på Sverigedemokraternas väljarstöd som inte går att 

förklara med uppmärksamhet kring den danska invandringspolitiken.  

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, Skåne, Danmark, salience, framing 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Varför Skåne? 

Sjöbo, Bromölla, Bjuv, Hörby, Trelleborg, Östra Göinge, Skurup, Tomelilla, Svedala 

och Svalöv. Tio kommuner med två saker gemensamt. De är, för det första, de tio 

kommuner där Sverigedemokraterna nationellt fick starkast stöd i riksdagsvalet 2010 

(Valmyndigheten 2010). För det andra, ligger de alla i Skåne.  

Det tycks inte vara en slump att det finns ett samband mellan dessa två egenskaper. 

Sverigedemokraterna har sedan många år tillbaka haft sitt starkaste fäste i just Skåne. 

Hade skåningarna fått bestämma hade Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen med 

bred marginal redan i valet 2006. Då fick partiet 5,7 % av rösterna i Skåne, högt över 

rikssnittet på 2,9 % (Sannerstedt 2013: 59). Även före Sverigedemokraternas intåg på 

den politiska scenen hade skåningarna haft en lång tradition bak sig av att rösta in lokala 

antiinvandringspartier
1
 i både kommuner och i regionen. Bland de mer välkända skånska 

antiinvandringspartierna kan Sjöbopartiet och Skånepartiet nämnas (Sannerstedt 2010).  

Men vad är det egentligen som gör att antiinvandringspartier är så framgångsrika i just 

Skåne? Vad är det som särskiljer Skåne från övriga Sverige som gör att invandrings-

motståndet är så starkt just där? Ytterst få vetenskapliga studier har försökt undersöka 

detta och den vetenskapliga litteraturen erbjuder därför inte många bra svar på dessa 

frågor. Traditionellt väljer man inom forskningen gärna att framhålla socioekonomiska 

och demografiska förklaringar som betydelsefulla för stödet för antiinvandringspartiet. I 

en nationell jämförelse kan dock inte Skånes förhållandevis starka stöd för Sverige-

demokraterna förklaras med hjälp av skåningarnas utbildningsnivå eller åldersstrukturer, 

inte heller på regionens ohälsotal, arbetslöshet eller andelen utomeuropeiskt födda. På 

de punkterna skiljer inte Skånes kommuner ut sig något nämnvärt från övriga Sverige, 

och det kvarstår en stark positiv ”Skåneeffekt” på Sverigedemokraternas väljarstöd som 

                                                           
1 Inom forskningen används många olika definitioner på Sverigedemokraterna och den parti-

familj de tillhör. Som bl a Dahlström & Esaiasson (2009) väljer jag att använda mig av begreppet 

antiinvandringspartier (anti-immigration parties). Denna definition är att föredra framför 

begrepp som högerextrema eller högerpopulistiska partier då Sverigedemokraterna och andra 

partier i denna partifamilj inte alltid placerar sig på högerkanten (se t ex Gilljam, Karlsson & 

Sundell 2010:19).  Den faktor som förenar dessa partier är snarare invandringsmotstånd som 

profilfråga, och därför är antiinvandringspartier den definition som jag föredrar att använda. 
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inte går att förklara med traditionella demografiska eller socioekonomiska faktorer (se 

Lindgren Åsbrink 2006).  

I den allmänna mediala debatten händer det ibland att man försöka skylla Sverige-

demokraternas valframgångar på en annan möjlig förklaringsfaktor: Skånes geografiska 

närhet till Danmark (se t ex Höjer 2011.06.05; Wingborg 2010.09.22). Det är ett ofta 

vedertaget antagande att Skåne har påverkats av närheten till den danska politiken där 

invandringsfrågan och den invandringsfientliga politiken länge har varit mycket mer 

framträdande än i Sverige. Danmark har inte bara haft ett framgångsrikt 

antiinvandringsparti – Dansk Folkeparti – i sitt parlament de senaste femton åren; många 

av de etablerade danska partierna har även anammat en retorik och en invandringspolitik 

som är långt mer invandringskritisk än de svenska motsvarigheterna (Sundström 2009; 

Green-Pedersen & Krogstrup 2008).  

Enligt den här hypotesen skulle skåningarna ha ”smittats” av den invandringsfientliga 

danska politiken på ett sätt som gjort skåningarna mer mottagliga för antiinvandrings-

partier och invandringskritik än svenskar på ett större geografiskt avstånd till Danmark. 

Om det är så att den här hypotesen stämmer, skulle detta kunna förklara varför stödet för 

antiinvandringspartier är så starkt i Skåne jämfört med övriga Sverige. Denna hypotes 

om en dansk ”smitta” har dock aldrig testats vetenskapligt, och det är hög tid att 

undersöka om den här teorin stämmer. Mot bakgrund av det växande stödet för anti-

invandringspartier i Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet, är det nämligen av 

högsta intresse att bättre förstå de mekanismer som kan skapa väljarstöd till dessa 

partier. Att undersöka en möjlig förklaring till Skånes förhållandevis höga stöd för anti-

invandringspartier, och undersöka om stödet för antiinvandringspartier kan ”smitta” 

mellan länder, kan bidra till förståelsen av det växande invandringsmotståndet i Europa 

och Sverige. 

1.2 Syfte och hypotes 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om att det finns en dansk smittoeffekt som 

kan förklara det förhållandevis starka stödet för Sverigedemokraterna i Skåne. 

Hypotesen är att uppmärksamheten kring den danska politiken och den danska 

invandringsdebatten har varit större i Skåne jämfört med övriga Sverige, och att detta 

har bidragit till att stödet för antiinvandringspartier är starkare i Skåne än i resten av 

Sverige. Hypotesen kommer testas genom en undersökning av hur omfattande 

rapportering om den danska invandringspolitiken varit under 2000-talet i dagstidningar 

från Skåne jämfört med tidningar från övriga Sverige, och om denna rapportering 

hänger samman med stödet för Sverigedemokraterna. Studiens teoretiska utgångs-

punkter och genomförande kommer beskrivas närmare i de kommande två avsnitten.  



 

 

2. Teori och tidigare forskning 
 

 

 

Varför skulle egentligen uppmärksamhet kring den danska invandringsdebatten kunna 

ha betydelse för stödet för antiinvandringspartier i Sverige? I det följande avsnittet 

kommer teorier och tidigare forskning presenteras som förklarar på vilket sätt 

uppmärksamhet i en sakfråga har betydelse för opinion och stödet för politiska partier. 

Dessa teorier kommer användas för att förklara varför det är rimligt att anta att 

uppmärksamhet kring den danska invandringspolitiken har betydelse för stödet för 

Sverigedemokraterna. 

2.1 Salience  

För att kunna förstå skeenden inom politiken måste man inte bara ta hänsyn till vad 

olika aktörer tycker i olika frågor, utan också hur mycket de bryr sig om dem. För att till 

exempel kunna förstå utgången av ett val, måste man förstå vilka sakfrågor som olika 

aktörer (väljare, media, partier, politiker etc.) anser ha en hög politisk vikt, och vilka 

sakfrågor som har blivit marginaliserade eller undvikits helt och hållet. På engelska 

använder man begreppet salience för att beskriva denna relativa relevans för olika 

politikområden. Huruvida en sakfråga ses som salient och relevant eller inte, är 

godtyckligt i den meningen att det inte är en direkt spegling av hur samhället ser ut. En 

sakfrågas relevans påverkas naturligtvis av yttre faktorer så som ekonomiska kriser eller 

naturkatastrofer. Men huruvida arbetslöshet, jämställdhet eller invandringsfrågan ligger i 

fokus och högt på dagordningen avgörs i mångt och mycket av politisk opinionsbildning 

och påverkan från olika politiska och mediala aktörer.  

 

Den här studiens hypotes är utformad kring betydelsen av invandringsfrågans relevans 

och dess salience i den svenska debatten. Inom forskningen talar man om betydelsen av 

sakfrågors salience inom många forskningsfält. För att kunna motivera hypotesen kring 

betydelsen av stor uppmärksamhet kring dansk invandringspolitik, är det mest relevant 

att redogöra för teorier om salience inom medie- och kommunikationsforskningen och 

inom statsvetenskapen. Mer specifikt inom den i medieforskningen väletablerade 

dagordningsteorin och den statsvetenskapliga forskningen kring kopplingen mellan 

sakfrågors salience och stöd för politiska partier. Följande avsnitt kommer beskriva 

dessa teorier och avslutningsvis koppla teorierna till hypotesen om betydelsen för 

uppmärksamheten kring den danska invandringsdebatten. 
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2.2 Dagordningsteorin 

Hypotesen om att medial uppmärksamhet i den danska invandringsdebatten skulle ha 

betydelse för svenskars attityder mot invandring baseras i teorin om agenda setting – 

eller dagordningsteorin på svenska. Dagordningsteorin är en av de mest väletablerade 

teorierna inom medieforskningen och kan spåras bak till Maxwell McCombs och 

Donald Shaws (1972) artikel ”The Agenda-Setting Function of Mass Media”. I denna 

artikel presenteras resultat från McCombs och Shaws studier av den amerikanska 

presidentkampanjen 1968, där de fann ett starkt samband mellan mängden medie-

bevakning i olika sakfrågor och hur högt allmänheten rankade sakfrågornas relevans. 

Studien lade grunden för dagordningsteorin och banade väg för dess fäste i forskningen.  

 

Dagordningsteorins grundläggande idé är att media har makt att påverka vad människor 

anser vara viktiga och relevanta frågor. Enligt dagordningsteorin har media måhända 

inte makt över våra åsikter i sakfrågor, men de har makt att styra vad vi har åsikter om. 

Denna maktfunktion kommer utav att människor endast har möjlighet att ta till sig en 

begränsad mängd information, medan verkligheten är obegränsad. Mediernas roll är att 

sålla i detta obegränsade informationsflöde och göra det hanterbart för medie-

konsumenterna genom att bara välja ut de viktigaste nyheterna. När så nyhetsredaktioner 

filtrerar verkligheten genom att välja ut och prioritera vissa nyheter framför andra, 

påverkar detta mediekonsumenternas uppfattning om vilka frågor som är viktiga och 

relevanta. Ju mer massmedia rapporterar i en viss fråga, desto viktigare uppfattar 

allmänheten den. Resultatet blir enligt dagordningsteorin att allmänhetens dagordning 

oftast samstämmer med massmediernas dagordning. Mediernas dagordningsfunktion 

fungera alltså som en överföring av en frågas salience från media till allmänheten 

(McCombs & Shaw 1972; Strömbäck 2009). 

 

Enligt Jesper Strömbäck (2009) skiljer man inom dagordningsteorin på tre olika 

dagordningar i samhället: den mediala dagordningen, allmänhetens dagordning och den 

politiska dagordningen (Strömbäck 2009: 103). Enligt dagordningsteorin påverkar de tre 

dagordningarna varandra. Den mediala dagordningen har stor påverkan på både 

allmänhetens och den politiska dagordningen, liksom den politiska dagordningen kan ha 

inverkan på både mediernas och allmänhetens dagordning. Allmänhetens dagordning 

påverkar i sin tur den politiska dagordningen, men bara i begränsad mängd mediernas 

dagordning (Strömbäck 2009: 106ff).  

2.3 Dagordningsteorins andra nivå 

I senare utveckling av dagordningsteorin har forskningen kring agendasättande även 

börjat tala om en andra nivå på mediernas dagordningsfunktion (Strömbäck 2009: 111). 
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Dagordningsteorins första nivå är alltså den ovan beskrivna; hur massmedia påverkar 

allmänhetens uppfattning om vilka frågor som är viktiga. Den andra nivån av teorin 

(second-level agenda setting) går lite längre och försöker uttala sig om mediernas 

möjlighet att påverka även hur människor uppfattar och tänker om sakfrågor. Fokus 

ligger alltså på hur stor uppmärksamhet olika attribut och aspekter av frågor får på olika 

dagordningar, utöver olika frågors placering på dagordningar. Enligt dagordningsteorins 

andra nivå spelar det roll om vissa frågor och företeelser ofta ges vissa attribut i media, 

då mediekonsumenter då uppfattar dessa attribut som viktigare än andra. Exempelvis 

förväntas mediekonsumenter i högre grad associera invandring med brottslighet, om 

invandrare ofta framställs som brottslingar eller i samband med brott i media. 

Konsekvenserna blir enligt dagordningsteorins andra nivå att massmedia inte bara har 

makt att styra över vad vi har åsikter om, utan också hur vi tänker kring frågor 

(Strömbäck 2004: 112f).  

 

Denna andra nivå av dagordningsteorin har mycket gemensamt med teorin om framing. 

Skillnaden mellan dessa två teorier är att man inom dagordningsteorin fokuserar på vilka 

attribut som ges till vissa frågor och händelser i media, medan man inom framingteorin 

talar om medias inramningar av frågor. En av de mest frekvent använda definitionerna 

av framing är Robert Entmans:”To frame is to select some aspects of a perceived reality 

and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a 

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

recommendation for the item described” (Entman 1993: 52). Enligt framingteorin, 

liksom dagordningsteorins andra nivå, har medias inramning av samhällsfrågor och den 

politiska processen betydelse för hur mediekonsumenter tolkar och förstår verkligheten. 

Att exponeras för en speciell inramning påverkar enligt framingteorin hur människor 

formar åsikter i sakfrågor (Strömbäck 2009: 118ff).  

 

Empiriska studier på området invandring visar att framingen i medias rapportering har 

betydelse för människors attityder och åsikter om invandrare och invandring. Studier 

från till exempel Tyskland (Boomgaarden & Vliegenthart 2009), Spanien (Schlueter & 

Davidov 2011) och Nederländerna (Lubbers, Scheepers & Vergeer 2000) visar att 

mycket rapportering om invandringens negativa sidor och fokus på invandrare i negativa 

sammanhang leder till ett större motstånd mot invandring.  

2.4 Invandringsfrågan och antiinvandringspartier 

För att motivera hypotesen om att uppmärksamhet i den danska invandringspolitiken 

kan ha betydelse för stödet för Sverigedemokraterna, är det också relevant att ta upp 

statsvetenskaplig teori kring betydelsen av olika sakfrågors salience för stödet för 

partier.   
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Enligt statsvetenskaplig forskning har det stor betydelse för de politiska partierna vilka 

frågor som ligger högt på den politiska dagordningen. Kontroll över dagordningen antas 

vara en av de faktorer som bidrar till framgång för politiska partier i val, och kan fylla 

en viktig strategisk funktion. De sakfrågors som ligger högt på dagordningen antas 

avgöra vilka kriterier väljarna använder för att utvärdera partier och politiker (RePass 

1971). Väljare antas också rösta på det parti eller den aktör som har ”ägarskap” av den 

fråga som ligger högt på dagordningen (Meguid 2005). Partier tenderar därför att vilja 

lägga fokus på de sakfrågor där de bedömer att de själva har en bra politik och ett 

övertag gentemot andra partier. Samtidigt tenderar de att vilja tona ner och avstå från att 

debattera de sakfrågor där de känner att de är svaga och har en låg trovärdighet (se t ex 

Petrocik 1996).  

 

Enligt Bonnie Meguid (2005) har skiftningar på den politiska dagordningen störst 

konsekvenser för partier som endast driver ett eller ett fåtal starka sakfrågor. Mindre 

nischpartier är mer beroende av just deras profilfrågas betydelse, och är mer känsliga för 

förändringar i sakfrågors relevans på dagordningen. Gröna partier står och faller med 

hur viktig miljöfrågan är på den politiska dagordningen, precis som antiinvandrings-

partier står och faller med invandringsfrågan (Meguid 2005). 

 

När det kommer till just antiinvandringspartier, visar empirisk forskning på både 

individ- och systemnivå att de invandringskritiska partierna gynnas när deras profilfråga 

ligger högt på den politiska dagordningen. Ju mer invandringsfrågan diskuteras, desto 

större är stödet för antiinvandringspartier. Av studier gjorda på systemnivå, visar bland 

annat Meguid att de etablerade partiernas hantering av nischpartiernas profilfrågor är 

helt avgörande för hur framgångsrika nischpartier har varit i val (Meguid 2005). Dessa 

slutsatser kommer hon fram till efter att ha studerat valresultat för gröna partier och 

antiinvandringspartier i Västeuropa mellan år 1970 och 2000. På samma linje har Carl 

Dahlström och Peter Esaiasson (2009) kommit fram till att orsaken till att just Sverige 

länge har varit utan ett antiinvandringsparti i parlamentet, är att de svenska partierna har 

riktat förhållandevis lite uppmärksamhet mot just invandringsrelaterade frågor.  

 

Av studier gjorda med väljarperspektiv kommer även Kai Arzheimer (2009), efter att ha 

studerat framgångsfaktorerna för antiinvandringspartier i Västeuropa, fram till att 

uppmärksamhet kring invandring, asyl och nationell identitet gynnar antiinvandrings-

partier. Utöver den partistrategiska dimensionen, menar Arzheimer även att ett större 

fokus på invandringsfrågan kan bidra till att väljare som tidigare inte varit medvetna om 

frågan får upp ögonen för invandringsfrågan. Sannolikheten att dessa väljare därefter 

ska välja att lägga sin röst på ett antiinvandringsparti är naturligtvis större än innan de 
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fick upp ögonen för frågan. Enligt Arzheimer kan uppmärksamhet i invandringsfrågan 

från de etablerade partiernas sida också fungera som en legitimering för antiinvandrings-

partiernas politik inför väljarna. Genom att ta ställning i de invandringskritiska 

partiernas profilfrågor bidrar de etablerade partierna till att göra ett annars stigmatiserat 

antiinvandringsparti till ett acceptabelt alternativ för potentiella väljare. Fokus på 

invandring legitimerar de invandringskritiska partiernas politik och problemformulering 

inför väljarna (Arzheimer 2009: 264f) 

2.5 Den danska invandringsdebatten    

Teoriavsnittet har hittills behandlat teorier om hur den mediala och politiska dag-

ordningen styr vilka frågor människor prioriterar, och hur uppmärksamhet i invandrings-

frågan gynnar antiinvandringspartier. I det följande avsnittet kommer dessa teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskning kopplas till den här studiens hypotes. 

 

Med utgångspunkt i dagordningsteorin och tidigare forskning kring uppmärksamhet i 

invandringsfrågan, finns det rimliga skäl att anta att uppmärksamhet kring just den 

danska politiken skulle kunna bidra till ett ökat stöd för antiinvandringspartier som 

Sverigedemokraterna i Sverige. Hanteringen av invandringsfrågan i Danmark skiljer sig 

mycket från hanteringen av frågan i Sverige. I Danmark ligger dels invandringsfrågan 

betydligt högre upp på agendan än vad den gör i Sverige, dels är den allmänna danska 

retoriken kring invandring mycket hårdare och mer negativ än den svenska (Sundström 

2009; Green-Pedersen & Krogstrup 2008).  

 

Ända sedan slutet av 1990-talet har invandringsfrågan legat högt (om inte högst) på den 

mediala och politiska dagordningen i Danmark (Green-Pedersen & Krogstrup 2008). 

Inför det danska Folketingsvalet 2001 upptogs till exempel 50 % av de danska 

tidningarnas valbevakning av invandringsfrågan (Sundström 2009: 273). Vad gäller 

retoriken i invandringsfrågan, har tonen blivit allt hårdare och allt mer invandrings-

fientlig i Danmark under det senaste decenniet. Inom den danska politiken är det 

framförallt antiinvandringspartiet Dansk Folkeparti som lett vägen för den invandrings-

fientliga retoriken, ett parti vars före detta ledare Pia Kjærsgaard inte dragit sig för att 

komma med uttalanden som att muslimer tillhör en lägre stående civilisation än 

danskarna (Kjærsgaard 2005.06.13) eller att invandrarna är ett hot mot Danmark 

eftersom de ”förökar sig som kaniner” (Politiken 1994.10.15). Den hårda retoriken och 

invandrarfientliga politiken har under 2000-talet även spridit sig till de etablerade 

partierna i Danmark. I 2010 gick till exempel den danska statsministern Lars Løkke 

Rasmussen från det liberala partiet Venstre ut och sa att han ville minska kriminaliteten i 

Danmark genom att riva ”invandrarghettona” i danska städer och jämna husen med 

marken i områden där ”danska värderingar inte längre är bärande” (Dagbladet 
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Information 2010.10.05, min översättning). Detta är ett exempel på en politik och en 

retorik i invandringsfrågan som vi ännu inte hört från en svensk statsminister.  

 

Eftersom Skåne ligger geografiskt nära Danmark finns det skäl att misstänka att Skåne 

mer än någon annan del av Sverige har påverkats av den danska politiken. Den 

geografiska närheten till Danmark innebär att Skåne har en tätare kontakt med Danmark 

genom pendling, handelsförbindelser, nöjesresor, konsumtion av dansk media och 

släktsskapsrelationer än vad övriga Sverige har (Antoni 2006: 206ff). Denna nära 

kontakt gör att det finns skäl att misstänka att uppmärksamheten kring dansk politik och 

den danska invandringsdebatten är större i Skåne än i övriga Sverige. Uppmärksamhet 

kring den danska invandringspolitiken skulle i sin tur kunna ha påverkat stödet för 

antiinvandringspartier i Skåne. Vi vet ju sedan tidigare att det gynnar antiinvandrings-

partier när invandringsfrågan ligger högt på dagordningen och att framingen av en fråga 

får konsekvenser för hur frågan uppfattas av allmänheten. Om det är så att uppmärk-

samheten är stor kring dansk politik och den danska invandringsdebatten i Skåne, är det 

därmed rimligt att tro att invandringsfrågans relevans och den allmänna negativa 

framingen av invandringsfrågan i Danmark skulle kunna ha ”smittat” Skåne. Stor 

uppmärksamhet kring dansk politik skulle dels kunna ha påverkan i Sverige genom att 

invandringsfrågan hamnar högre upp på dagordningen, och dels genom att framingen av 

invandringsfrågan blir annorlunda. Om så är fallet, och att Skåne på grund av sin 

geografiska närhet till Danmark skulle påverkas mer än övriga Sverige, skulle detta 

kunna vara en förklaring till varför stödet för antiinvandringspartier är högre i Skåne 

jämfört med övriga Sverige. 
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3. Metod  
 

 

För att kunna testa hypotesen om att det är en dansk smittoeffekt som förklarar det 

starka stödet för Sverigedemokraterna i Skåne, genomförs en kvantitativ innehållsanalys 

av rapporteringen i den svenska dagspressen. Rapporteringen om Danmark och 

invandringsfrågan i de olika tidningarna används för att i ett första steg se om 

rapporteringen är större i Skåne än i övriga Sverige, och i ett andra steg se om det finns 

ett samband mellan mängden rapportering i frågan och stödet för Sverigedemokraterna. 

Följande avsnitt kommer närmare beskriva metodval, material och hur analysen 

genomförs.   

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Syftet med den här studien är alltså att undersöka om uppmärksamheten kring 

invandringsfrågan och dansk politik är större i Skåne än i övriga Sverige, och om detta 

kan förklara det starka stödet för antiinvandringspartier i Skåne. För att kunna undersöka 

detta är studien utformad som en kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen i svenska 

dagstidningar. Hur högt den danska politiken och danska invandringsdebatten är 

placerad på dagordningen kommer undersökas genom en mätning av mängden 

rapporteringen i ämnet i den svenska pressen. En högre andel rapportering i frågan 

tolkas som att frågan ligger högre upp på dagordningen.  

Motivet till att fokusera studien kring just mediebevakningen, är att mängden medial 

uppmärksamhet i en fråga är en bra indikator på hur stort intresset är för frågan och hur 

högt frågan ligger på dagordningen. Med stöd i dagordningsteorin är det möjligt att 

påstå att mediernas dagordning är en bra avspegling av allmänhetens dagordning. Hur 

stor uppmärksamheten och allmänintresset är för den danska invandringspolitiken i en 

region borde alltså reflekteras i mediernas bevakning. Den här studien undersöker just 

tidningarnas rapportering om invandringsfrågan, eftersom det finns en tydligare 

geografisk skillnad i vilken information människor har tillgång till via dagstidningar, än 

exempelvis via tv och radio. Detta eftersom den mesta nyhetsrapporteringen i tv- och 

radiosändningar i Sverige är rikstäckande, till skillnad från dagstidningarnas 

rapportering som ofta är lokala och bara når en geografiskt begränsad läsarkrets. För 

studien är det just denna geografiska skillnad i informationstillgången som är intressant. 

I valet av forskningsdesign är en kvantitativ metod att föredra framför en kvalitativ för 

att kunna svara på studiens hypotes. Syftet med studien är att i först hand undersöka den 
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danska invandringspolitikens salience i Sverige. Detta innebär att studien främst ska 

undersöka hur mycket som skrivs om Danmark och invandringsfrågan, och inte hur man 

skriver om den. Undersökningen ska alltså mäta mängden uppmärksamhet kring 

Danmark och invandringsfrågan, och det förutsätter en kvantitativ analys. Genom att 

mäta mängden rapportering om olika frågor går det dock att även indirekt undersöka 

framingen av frågan även om detta inte mäts direkt. Det går nämligen att kvantitativt 

mäta hur ofta invandring nämns i ett visst sammanhang - till exempel hur ofta 

invandring nämns i samband med kriminalitet. I denna studie görs det ett antagande om 

att artiklar som nämner Danmark i samband med invandring har en annan framing än 

artiklar som inte nämner Danmark. Detta antagande grundar sig i att den danska 

invandringsdebatten är långt mer negativ än den svenska (se avsnitt 2.5) och att artiklar 

som handlar om den danska invandringspolitiken därmed borde spegla denna debatt och 

nämna invandring i ett mer negativt sammanhang än artiklar om invandring om inte 

nämner Danmark. 

Fördelen med att använda kvantitativ innehållsanalys är att den gör det möjligt att 

analysera stora mängder data med många analysenheter. Många analysenheter skapar i 

sin tur en hög extern validitet för studien eftersom undersökningen då täcker in en större 

del av det fenomen som studien avser att analysera. Nackdelen med att använda 

kvantitativ innehållsanalys är dock att studien inte kommer kunna säga något om den 

kausala mekanismen i fenomenet som ska undersökas.  

3.2 Genomförande 

Själva innehållsanalysen genomförs genom sökningar på tidningsartiklar i Mediearkivet. 

Mediearkivet är ett digitalt nyhetsarkiv där artiklar ur svenska dagstidningar och 

fackpress från 1990-talet och framåt finns publicerade. För att mäta hur stor andel av 

varje dagstidnings innehåll som består av artiklar om invandringsfrågan och Danmark, 

hittas de för studien intressanta artiklarna med bestämda söksträngar (se avsnitt 3.4) och 

jämförs mot det totala antalet artiklar som finns publicerade i arkivet.  

Analysen av andelen nyhetsartiklar är därefter uppdelad i två steg. I första steget av 

analysen kommer mängden nyhetsrapportering kring Danmark och invandringsfrågan i 

skånska tidningar jämföras mot mängden rapportering i icke-skånska tidningar. Detta 

för att kunna undersöka hypotesen om att invandringsfrågan och den danska 

invandringsdebatten ligger högre upp på dagordningen i Skåne jämfört med övriga 

Sverige. Stämmer hypotesen borde andelen artiklar om invandring och Danmark vara 

högre i de skånska tidningarna. Tidsmässigt kommer den här delen av analysen 

fokuseras på nyhetsrapporteringen under 2000-talet. Det var just i början av 2000-talet 

som invandringsfrågan på allvar blev en central och viktig politisk fråga i Danmark 
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(Green-Pedersen & Krogstrup 2008), och det gör den här tidsperioden till den mest 

intressanta att undersöka. Det hade naturligtvis varit intressant att undersöka och 

jämföra rapporteringen även längre bakåt i tiden, men tillgången på data är alltför dålig 

för åren före 2000 för att undersökningen då ska vara genomförbar med den tilltänka 

tidsramen och metoden.  

Själva sambandet mellan tidningarnas geografi (skånska/icke-skånska) och hur mycket 

de har rapporterat om invandring och Danmark under 2000-talet kommer undersökas i 

en regressionsanalys. Regressionsanalys är en statistisk metod som används för att 

undersöka sambandet och uppskatta effekter av en eller flera oberoende variabler på en 

beroende variabel. I en regressionsanalys kan man enkelt föra in kontrollvariabler för att 

kunna utesluta spuriösa samband (Esaiasson et al 2012: 381ff). I den här under-

sökningen är det relevant att lägga in kontrollvariabeln politisk färg på de undersökta 

tidningarna. Detta för att kunna utesluta att ett eventuellt geografiskt samband i 

tidningarnas rapportering om den danska invandringsdebatten inte i själva verket styrs 

av vilken politisk färg tidningarna har.  

I det andra steget av analysen kommer det undersökas om mängden uppmärksamhet 

kring invandring och dansk invandringspolitik går att koppla direkt till stödet för 

Sverigedemokraterna. Detta andra steg är ytterligare ett sätt att testa studiens hypotes på. 

Undersökningen genomförs på kommunnivå, där det undersöks om det finns ett 

samband mellan lokaltidningarna rapportering och hur bra det gick för Sverige-

demokraterna i tidningarnas hemkommuner i riksdagsvalet 2010. Om studiens hypotes 

stämmer borde mer rapportering om den danska invandringsdebatten medföra ett 

starkare stöd för Sverigedemokraterna i valet. För den här delen av analysen används 

nyhetsrapporteringen i svenska tidningar under ett år före valet 2010, alltså mellan den 

19 september 2009 och 19 september 2010. För att undersöka ett eventuellt samband 

mellan rapporteringen och Sverigedemokraternas valresultat används återigen 

regressionsanalys. 

3.3 Analysenheter 

För att studien ska kunna återspegla den faktiska mediebevakningen av den danska 

invandringsdebatten behöver urvalet av dagstidningar i första steget av analysen vara så 

stort som möjligt – gärna ett totalurval. Urvalet har dock begränsats till 84 tidningar då 

en del mindre lokaltidningar inte finns publicerade i Mediearkivet eller publicerar en allt 

för liten andel av sina artiklar på nätet för att vara relevant att ha med i studien. 

Bortfallet bedöms dock inte ha någon större påverkan på utfallet av undersökningen. 

Urvalet av tidningar är tillräckligt stort och geografiskt diversifierat för att det ska vara 

möjligt att generalisera resultatet.  
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Huruvida tidningarna klassas som skånska eller icke-skånska bestäms utifrån deras 

utgivningsort och hemkommun. Sydsvenskan vars utgivningsort är Malmö klassas till 

exempel som Skåne-tidning, och Dagens Nyheter som ges ut i Stockholm klassas som 

en icke-skånsk tidning. Syftet med indelningen mellan skånska och icke-skånska 

tidningar är att undersöka hur de tidningar som läses av i huvudsak skåningar skiljer ut 

sig från tidningar som läses av övriga svenskar. Dagens Nyheter har läsare i Skåne 

också, men det är inte här tidningen har sin största läsarkrets, och DN-läsarna i Skåne är 

andelsmässigt väldigt få (se Tidningsstatistik 2012). Dagens Nyheters rapportering är 

alltså inte exklusiv för just skåningar och därför klassas tidningen som en icke-skånsk 

tidning. 

Tidningarnas politiska färg klassificeras som borgerliga eller icke-borgerliga utifrån hur 

de själva valt att klassificera sig på sina hemsidor. Till borgerliga tidningar räknas 

sådana som klassar sig som konservativa, centerpartistiska, borgerliga och liberala, och 

till icke-borgerliga socialdemokratiska och obundna.   

I det andra steget av analysen, där det ska undersökas om det finns en koppling mellan 

tidningarnas rapportering och stödet för Sverigedemokraterna, används endast de 

tidningar som har en hushållstäckning i sin egen hemkommun på över 25 %. För denna 

del av analysen är det endast intressant att undersöka mängden rapportering om dansk 

invandringspolitik bland de tidningar som har en tillräckligt stor spridning och läses av 

en stor andel av kommuninvånarna. Innehållet i de tidningar som har en hushålls-

täckning på under 25 % i sin hemkommun säger ganska lite om vilken information 

kommuninvånarna har tillgång till och förväntas inte avspegla den allmänna eller 

mediala dagordningen i kommunen. Data om tidningarnas hushållstäckning hämtas från 

Tidningsstatistik, ett analysföretag som granskar och ställer samman upplagor och 

distributionsstatistik för tidningar i Sverige. De tidningar som enligt Tidningsstatistik 

har en hushållstäckning på över 25 % i sina hemkommuner, och som också finns 

publicerade på Mediearkivet, är 47 till antalet.  

Att antalet tidningar i det andra steget av analysen är 47, betyder att antalet kommuner 

och kommunala valresultat för Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2010 i analysen 

också blir 47. Detta är ett begränsat urval av kommuner, men urvalet är representativt på 

de punkter som är relevanta för undersökningen. Det genomsnittliga valresultatet för 

Sverigedemokraterna 2010 i dessa 47 kommuner var 5,79 %, vilket ligger väldigt nära 

rikssnittet på 5,70 % (Valmyndigheten 2010). Kommunerna är också geografiskt 

diversifierade från norr till söder. Fem av kommunerna, och tidningarna, i urvalet är 

skånska. I urvalet ingår större kommuner som Göteborgs kommun, där Göteborgs-

Posten har en hushållstäckning på 37,6 %. Det ingår också mindre kommuner som 

Borgholms kommun, där Ölandsbladet har en hushållstäckning på 85,4%. 
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3.4 Söksträngar 

För att finna de artiklar som studien avser att räkna används fasta söksträngar. En styrka 

med att använda sig av bestämda söksträngar är att kodningen av artiklar blir 

interpersonell. Det är mycket enkelt att göra om sökningen som görs i den här studien en 

gång till och komma fram till precis samma resultat. Detta gör undersökningen och 

analysinstrumentet forskaroberoende och intersubjektiv (se Esaiasson et al 2012: 25f).  

I innehållsanalysen används fyra söksträngar för att få fram fyra olika grupper av 

artiklar: artiklar om Danmark i stort, artiklar om dansk politik, artiklar om invandring, 

och artiklar som berör både Danmark och invandring. Att använda flera söksträngar gör 

det möjligt att göra en utförlig och tillförlitlig analys av rapporteringen i de svenska 

dagstidningarna. För att undersöka hypotesen är det till exempel relevant att jämföra 

rapporteringen om invandring generellt och rapportering om invandring i en dansk 

kontext för att se om mängden och andelen skiljer sig mellan skånska och icke-skånska 

tidningar. För att kunna undersöka Danmarksvariabeln är det också relevant att se hur 

mycket som skrivs om Danmark över lag och om dansk politik generellt i tidningarna.  

För studien och dess validitet är det av allra högsta vikt att de sökord som används i 

söksträngarna efter artiklar genererar träffar på de artiklar som studien avser att mäta. 

Används fel sökord i söksträngarna riskerar studien att räkna artiklar som inte har något 

med Danmark och invandringsfrågan att göra, eller missa artiklar som i realiteten berör 

ämnet. Söksträngarna har därför ändrats och korrigerats många gånger under arbetets 

gång och efter närmare granskning över vilka träffar som de olika sökorden genererar. 

Följande söksträngar är de som slutgiltigt används i studien: 

Sökord för artiklar om Danmark: (dansk* OR danmark) ANDNOT dansklubb 

ANDNOT danskläder 

Sökord för artiklar om dansk politik: folketing* OR christiansborg OR enhedslisten 

OR socialdemokraterne OR folkeparti OR venstre OR ”liberal alliance” OR ”ny 

alliance” OR thorning-schmidt OR "løkke rasmussen" OR "fogh rasmussen" OR ”nyrup 

rasmussen”  

Sökord för artiklar om invandring: invandr* OR flykting* ANDNOT varg* ANDNOT 

fågel*  

Sökord för artiklar om invandring + Danmark: (dansk* OR danmark) AND 

(invandr* OR flykting*) ANDNOT varg* ANDNOT fågel* ANDNOT dansklubb 

ANDNOT danskläder 
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I söksträngarna används en asterisk (*) i grunden på ett ord för att sökmotorn ska ge 

träffar på artiklar som innehåller ord som matchar alla ändelser på grundordet. Invandr* 

ger alltså träffar på alla ord som börjar på ”invandr”, som invandrare, invandring, 

invandringspolitik, invandringsproblematik etc. 

I söksträngarna har sökord som genererar för många uppenbart irrelevanta sökträffar 

tagits bort, och sökord som ger för många sökträffar på artiklar som tydligt inte har 

något med ämnena att göra har kodats bort. I söksträngarna för artiklar om invandring 

har till exempel sökningen varit tvungen att exkludera artiklar som innehåller ordet varg 

och fågel, eftersom invandr* visade sig generera alltför många träffar på artiklar om just 

invandrande vargar och fåglar. Detta är en typ av invandrare som uppenbart inte är 

intressanta för just den här undersökningen. På samma sätt har orden dansklubb och 

danskläder exkluderas från söksträngarna om Danmark, ord som annars ger träffar på 

sökordet dansk*. 

Söksträngen om dansk politik inkluderar endast sökord som ger träffar på artiklar som 

nämner något i relation till Folketinget (det danska parlamentet), partierna som suttit i 

Folketinget under 2000-talet och de personer som haft posten som Danmarks 

statsminister under 2000-talet. Detta är en mycket begränsad sökning på en begränsad 

del av vad som kan tänkas räknas till ”dansk politik”. Användningen av denna 

avgränsade tolkning av dansk politik beror på att andra möjliga och prövade sökningar 

genererade en alltför stor andel sökträffar som inte berörde dansk politik 

överhuvudtaget. 

Söksträngen Danmark + invandring är tänkt att fånga upp artiklar som handlar om den 

danska invandringsdebatten och artiklar som hänvisar till dansk invandringspolitik när 

man rapporterar om invandring i Sverige. Denna söksträng är den mest centrala för 

studiens hypotes. En sökning med den här söksträngen på artiklar skrivna under 2000-

talet genererar ungefär 24 000 artiklar. Vid en närmare granskning av 200 av 

sökträffarna i den här sökningen, visar det sig att cirka 75 % av artiklarna faktiskt berör 

de ämnen som sökningen har som avsikt att fånga upp, alltså artiklar om invandring i en 

dansk kontext. 75 % är långt ifrån en perfekt överrensstämmelse med det sökningen 

avser att mäta, men det är ändå en tillräckligt hög överensstämmelse för att mätningen 

ska kunna indikera ungefär hur mycket som skrivs om ämnet. Efter att ha testat många 

möjliga söksträngar, är detta den söksträng som ger bäst sökresultat. För en högre 

överrensstämmelse hade alla 24 000 artiklar behövts gå igenom var för sig, vilket inte är 

möjligt med uppsatsens begränsade tidsramar. En 75-procentig överrensstämmelse är ett 

godtagbart resultat, men dock en indikator på att resultaten av söksträngen ska tolkas 

med viss försiktighet.   
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3.5 Variabler 

För att kunna göra det insamlade materialet från innehållsanalysen åskådligt, redovisas 

beskrivande statistik för alla de variabler som ingår i studien i tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Deskriptiv statistik för variablerna som ingår i undersökningen (%) 

Variabel N Medelvärde St.avvikelse Min. Max. 

Andel artiklar om Danmark  

2000-2013 

 

84 4,12 2,024 0,264 10,445 

Andel artiklar om dansk politik 

2000-2013 

 

84 0,106 0,859 0 0,451 

 

Andel artiklar om invandring 

2000-2013 

 

 

84 
 

0,912 
 

0,302 
 

0,187 
 

1,991 

Andel artiklar om invandring   

+ Danmark 2000-2013 

 

84 0,084 0,598 0 0,291 

Andel artiklar om invandring  

sept 2009-sept 2010 

 

74 1,566 0,789 0,432 4,035 

Andel artiklar om invandring  

+ Danmark sept 2009-sept 2010 

 

74 0,194 0,159 0 0,675 

Andel SD-röster riksdagsvalet 

2010 

47 5,791 2,211 2,31 13,75 

 

Som man kan utläsa av tabell 3.1, är sökningen på artiklar om Danmark den söksträng 

som genererar flest sökträffar. Då detta också är den allra bredaste sökningen, är det 

rimligt att resultatet visar att denna sökning fångar upp en stor andel av tidningarnas 

innehåll. Inte helt förvånande visar sökningarna på andelen artiklar om invandring och 

andelen artiklar om invandring+Danmark att andelen artiklar som nämner invandring i 

en dansk kontext andelsmässigt är betydligt färre än de som handlar om invandring 

generellt. Av dessa två variabler är det en betydligt större varians i mängden 

rapportering i tidningarna om invandring generellt, än om invandring i en dansk kontext. 

I tabell 3.1 kan man också se att statistiken tyder på att det totalt rapporterades mer om 

både invandring och invandring i en dansk kontext under september 2009 – september 

2010, jämfört med snittet för hela 2000-talet. Som tidigare nämnt, kan man även se att 
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det genomsnittliga valresultatet för Sverigedemokraterna i de 47 kommuner som ingår i 

studien ligger väldigt nära rikssnittet på 5,70 %. 

3.6 Valideringstest 

I den här studien är det i första hand invandringsdebattens salience som undersöks, men 

i undersökningen görs det också ett antagande om invandringsfrågans framing. Det antas 

att artiklar som nämner Danmark i samband med invandring har en annan framing än 

artiklar som inte nämner Danmark. Artiklar som nämner Danmark tillsammans med 

invandring förmodas reflektera den allmänna invandringskritiska debatten i Danmark 

(se avsnitt 2.5) och därigenom ha en mer negativ framing av invandring än artiklarna 

som inte nämner Danmark. För att se om det finns stöd för detta antagande görs en liten 

valideringsundersökning. Detta valideringstest utförs genom att nya sökningar görs där 

ord som kan förknippas med en mer negativ framing av invandring läggs till i de redan 

befintliga söksträngarna. I sökningarna efter artiklar om invandring och artiklar om 

invandring + Danmark läggs följande sökord till i söksträngarna: 

AND (brott* OR kriminell* OR kriminalitet OR gäng* OR segreger* OR utanförskap* 

OR ghetto OR bidrags* OR islamisering)  

Genom denna sökning kan man räkna ut ur hur stor andel av söksträngarnas träffar som 

inkluderar dessa ord. Utfallet visar att 14 % av träffarna på artiklar om invandring 

innehåller dessa problemrelaterade ord som indikerar en mer negativ framing. 

Motsvarande siffra för artiklar om invandring + Danmark är 34 %.  Artiklarna som 

nämner Danmark i samband med invandring innehåller alltså oftare ord som är 

förknippade med en negativ framing av invandringen, jämfört med snittet för artiklar om 

invandring generellt. Detta styrker antagandet om att artiklar som nämner Danmark i 

samband med invandring har en mer negativ framing än artiklar som inte nämner 

Danmark.
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4. Resultat 

 

 

I detta avsnitt kommer resultatet från själva undersökningen presenteras. Först redovisas 

resultaten från första steget i analysen, där det undersöks om Danmark och 

invandringsfrågan ligger högre upp på dagordningen i Skåne jämfört med övriga landet. 

Sedan redovisas resultatet från andra steget i analysen, där det undersöks om det finns 

ett samband mellan tidningarnas rapportering och hur bra det gick för Sverige-

demokraterna i riksdagsvalet 2010. 

4.1 Nyhetsrapporteringen 2000-2013 

För att testa hypotesen om att invandringsfrågan och Danmark ligger högre upp på 

agendan i Skåne jämfört med övriga Sverige, kommer nyhetsrapporteringen i analysens 

första steg jämföras mellan skånska och icke-skånska tidningar. En första överblick av 

resultatet i innehållsanalysen ger skäl att misstänka att det finns stöd för hypotesen. Som 

man ser i tabell 4.1 ligger skånska tidningar tydligt i topp över de tidningar som har 

rapporterat mest om både Danmark och dansk politik under 2000-talet, precis i enlighet 

med studiens hypotes. Vad gäller resultatet från söksträngarna om invandring och 

invandring + Danmark, går resultatet vid en första anblick inte lika tydligt i hypotesens 

riktning.  Ingen  av   tidningarna    på  listan  över  de  som   rapporterat   allra  mest   om  

Tabell 4.1 Topplista över de tidningar som rapporterade mest om varje ämne under 

2000-2013 

Andel artiklar om 

Danmark 

Andel artiklar om 

dansk politik 

Andel artiklar om 

invandring 

Andel artiklar om 

invandring+Danmark 
 

1. Trelleborgs 

Allehanda 

 

 

1. Trelleborgs 

Allehanda 

 

1. Södermanlands 

Nyheter 

 

1. Södermanlands 

Nyheter 

2. Ystads Allehanda 

 

2. Landskrona Posten 2. Svenska Dagbladet 2. Trelleborgs Allehanda 

3. Kristianstadsbladet 3. Helsingborgs 

Dagblad 

 

3. Eskilstuna Kuriren 3. Kristianstadsbladet 

4. Södermanlands 

Nyheter 

 

4. Sydsvenskan 4. Dagens Nyheter 4. Sydsvenskan 

5. Dala-Demokraten 5. Nordvästra Skånes 

Tidningar 

5. Katrineholms-

Kuriren 

5. Eskilstuna Kuriren 
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invandring generellt är skånska, däremot finns det flera skånska tidningar bland de som 

rapporterat mest om invandring i en dansk kontext.  

Vid en första överblick av resultatet från innehållsanalysen kan man alltså ana ett 

mönster i tidningarnas rapportering som delvis går i hypotesens riktning. För att kunna 

analysera resultaten och eventuella statistiska samband bättre är det dock viktigt att gå 

vidare till en mer systematisk analys. Nästa steg i analysen blir därför att analysera 

tidningarnas rapportering med en regressionsanalys. I regressionsanalysen kan man 

undersöka om det finns ett eventuellt statistiskt samband mellan tidningarnas geografi – 

om de är skånska eller icke-skånska – och hur mycket tidningarna rapporterar i varje 

ämne. Till att börja med undersöks sambandet mellan tidningarnas geografi och andelen 

artiklar relaterade till Danmark generellt och om dansk politik. Enligt hypotesen borde 

skånska tidningar rapportera mer om bägge dessa ämnen.  

 

Tabell 4.2 Regressionsanalys. Beroende variabel: nyhetsrapporteringen 2000-2013. 

Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

 Andel artiklar om 

Danmark  

Andel artiklar om dansk 

politik  
 

Geografi (Skåne) 

 

2,695*** 

(0,618) 

 

0,199*** 

(0,019) 

Intercept 3,801*** 

(0,213) 

0,082*** 

(0,007) 

N 84 84 

R
2
 (justerat) 0,178 0,563  

*** = p<.001, ** = p<.01, * = p<.05 

 

Som utläsas i tabell 4.2 visar resultaten från regressionsanalyserna mycket riktigt ett 

signifikant samband mellan tidningarnas geografi och hur mycket de rapporterar om 

Danmark och dansk politik. Under 2000-talet har det varit en signifikant större 

rapportering om Danmark generellt i skånska tidningar jämfört med icke-skånska 

tidningar. När det kommer till rapporteringen om dansk politik, visar resultatet från 

regressionsanalysen att andelen artiklar om dansk politik har varit 0,082 % i icke-

skånska tidningar. Geografivariabelns koefficient visar att det har rapporterats 0,199 % 

mer om detta ämne i skånska tidningar jämfört med icke-skånska tidningar. Detta 

innebär alltså att det andelsmässigt har publicerats mer än tre gånger så många artiklar 

om dansk politik i skånska tidningar jämfört med icke-skånska tidningar under 2000-

talet. R
2
-värdet i denna regression visar också att geografivariabeln har en mycket hög 

förklaringskraft på andelen artiklar om dansk politik och att geografin kan förklara 56 % 

av variationen i den beroende variabeln. Dessa resultat ger stöd för hypotesen och visar - 



22 
 

precis som den första överblicken av rapporteringen tydde på - att den generella 

uppmärksamheten kring Danmark och dansk politik är större i skånska tidningar än i 

icke-skånska tidningar. 

 

Nästa steg i undersökningen blir att pröva sambandet mellan variablerna andel artiklar 

om invandring och invandring + Danmark med tidningarnas geografi i en 

regressionsanalys. Enligt hypotesen borde skånska tidningar även här rapportera mer än 

icke-skånska tidningar.  

 

Tabell 4.3 Regressionsanalys. Beroende variabel: nyhetsrapporteringen 2000-2013. 

Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

 Andel artiklar om 

invandring  

Andel artiklar om 

invandring + Danmark  
 

Geografi (Skåne) 

 

0,138 

(0,101) 

 

0,074*** 

(0,019) 

Intercept 0,896*** 

(0,035) 

0,075*** 

(0,006) 

N 84 84 

R
2
 (justerat) 0,10 0,151 

*** = p<.001, ** = p<.01, * = p<.05 

 

Som man kan se i tabell 4.3, finns det inget signifikant samband mellan andelen artiklar 

om invandring generellt och tidningarnas geografi. Mängden rapportering om 

invandring skiljer sig marginellt – cirka 0,14 % - mellan Skåne och övriga landet, men 

skillnaden är inte signifikant. Däremot kan man i regressionen där andelen artiklar om 

invandring + Danmark utgör den beroende variabeln, se att andelen artiklar som nämner 

Danmark i samband med invandring är betydligt högre i Skåne jämfört med övriga 

landet. Interceptet i denna regression är 0,075 vilket betyder att andelen artiklar om 

invandring och Danmark i icke-skånska tidningar har varit just 0,075 %. I skånska 

tidningar har man rapporterat 0,074 % mer i detta ämne än i de icke-skånska. Det 

betyder alltså att andelen artiklar om invandring i en dansk kontext har varit dubbelt så 

stor i Skåne jämfört med övriga landet. 

 

Andelen invandringsrelaterade nyheter tycks alltså inte skilja sig mellan Skåne och 

övriga Sverige, däremot hänvisar man oftare till Danmark i Skåne när man diskuterar 

invandring. Kopplat till teorierna om salience och framing, kan man tolka resultaten i 

tabell 4.3 som att själva invandringsfrågan inte är mer salient i Skåne jämfört med 

övriga Sverige och att det inte finns någon geografisk skillnad i hur högt invandringen 
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ligger på dagordningen. Däremot antyder resultaten att det finns en skillnad i framingen 

av frågan i Skåne och övriga Sverige, då en signifikant större andel av rapporteringen i 

Skåne hänvisar till Danmark när man rapporterar om invandring. Mot bakgrund av att 

den danska invandringsdebatten i stort är mer negativ än den svenska (se avsnitt 2.5) 

och med stöd av resultatet från valideringstestet i avsnitt 3.6, förmodas därmed medias 

framing av invandring i Skåne vara mer negativ än den i Sveriges övriga tidningar. 

 

Sammanfattningsvis verkar det som att resultaten i detta första steg av analysen ger ett 

stöd för hypotesen om uppmärksamheten kring Danmark och den danska invandrings-

debatten är större i Skåne än i övriga Sverige, även om det är lite förvånande att 

invandringsfrågan inte verkar vara mer salient i Skåne än i övriga Sverige. För att 

utesluta att de geografiska samband som hittats i tidningarnas rapportering i själva 

verkat beror på andra bakomliggande faktorer, förs kontrollvariabeln tidningarnas 

politiska färg in i regressionsanalysen. Genom att göra detta kan man undersöka om det 

verkligen är geografin, och inte tidningens politiska färg, som avgör hur mycket som 

skrivs om Danmark och invandring. 

 

Tabell 4.4 Regressionsanalys. Beroende variabel: nyhetsrapporteringen 2000-2013. 

Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

 Andel artiklar om 

invandring  

Andel artiklar om 

invandring + Danmark  
 

Geografi (Skåne) 

  

0,137 

(0,104) 

 

0,071*** 

(0,019) 

Politisk färg (borgerlig) 0,09 

(0,079) 

-0,003 

(0,014) 

 

Intercept  0,842*** 

(0,001) 

0,079***  

(0,012) 

N 75 75 

R
2
 (justerat) 0,10 0,15 

*** = p<.001, ** = p<.01, * = p<.05 

 

Resultatet, som syns i tabell 4.4, visar att tidningarnas politiska färg inte har någon 

signifikant betydelse för hur mycket tidningarna rapporterar om invandring eller den 

danska invandringsdebatten. Det geografiska sambandet som hittats i tidigare analyser 

kvarstår även under kontroll för kontrollvariabeln. Huruvida en tidning är borgerlig eller 

icke-borgerlig har inget märkbart samband med mängden rapportering om invandring 

eller invandring + Danmark. Resultatet styrker stödet för hypotesen om att geografin 
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spelar roll för mängden uppmärksamhet kring den danska invandringspolitiken. Skånska 

tidningar rapporterar betydligt mer i Danmarks-relaterade nyheter. 

4.2 Stödet för Sverigedemokraterna 2010 

I följande avsnitt går undersökningen över till resultatet från det andra steget av 

analysen. I detta steg undersöks om andelen artiklar om invandring och den danska 

invandringsdebatten har ett samband med stödet för Sverigedemokraterna i 

riksdagsvalet 2010 med hjälp av regressionsanalys. I detta steg tas endast variablerna 

invandring och invandring+Danmark med och inte rapporteringen om Danmark och 

dansk politik, då ”Danmarkseffekten” på Sverigedemokraternas väljarstöd fångas upp 

tillräckligt av invandring+Danmark. Den beroende variabeln i analysen är valresultatet i 

riksdagsvalet 2010 för Sverigedemokraterna i de 47 svenska kommuner som ingår i 

analysen. 

Sambandet mellan Sverigedemokraternas valresultat och rapporteringen om invandring i 

stort undersöks och redovisas i tabell 4.4. I tabellen visas det bivariata sambandet mellan 

geografivariabeln och Sverigedemokraternas stöd i modell 1, liksom det bivariata 

sambandet mellan andelen artiklar om invandring och Sverigedemokraternas stöd i 

modell 2. I modell 3 undersöks de båda oberoende variablerna under kontroll för 

varandra.  

Tabell 4.5 Regressionsanalys. Beroende variabel: andel röster på Sverigedemokraterna 

i riksdagsvalet 2010. Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

 
 

Modell 1. 

Geografi 

 

Modell 2. 

Invandrings-

artiklar 

 

Modell 3. 

Geografi och 

invandringsartiklar 
 

Geografi (Skåne) 

 

  

4,673*** 

(0,809) 

 
 

4,638*** 

(0,757) 

 

Andel artiklar om 

invandring sept 

2009-sept 2010 

 

 0,839* 

(0,398) 

0,808** 

(0,296) 

Intercept 5,359*** 

(0,264) 

4,376*** 

(0,769) 

3,937*** 

(0,576) 

N 47 47 47 

R
2
 (justerat) 0,466 0,07 0,486 

*** = p<.001, ** = p<.01, * = p<.05 
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Vad man kan utläsa från tabell 4.5 är dels att man i modell 1 kan se styrkan i ”Skåne-

effekten” på Sverigedemokraternas valresultat. Huruvida en kommun ligger i Skåne 

eller inte har, som vi vet sedan tidigare, en stor påverkan på hur högt stödet för Sverige-

demokraterna är i kommunen. Enligt modellen ökar stödet för Sverigedemokraterna 

med cirka 4,7 % när man går från en icke-skånsk kommun till en skånsk kommun, och 

geografivariabeln har en hög förklaringskraft på den beroende variabeln– cirka 47 %. 

Modell 2 visar på ett positivt och signifikant samband mellan andelen artiklar om 

invandring som skrivits och hur väl det gick för Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. En 

procents mer rapportering om invandring innebär en ökning med cirka 0,8 % i stöd för 

Sverigedemokraterna. När man lägger in de båda variablerna för kontroll för varandra i 

modell 3, ser man att sambandet mellan rapporteringen om invandring och Sverige-

demokraternas stöd fortfarande är signifikanta, även om effekten på båda variablerna har 

minskat något. 

I modell 3 kan man se hur stor del av ”Skåneeffekten” på Sverigedemokraternas stöd 

som går att förklara med hjälp av rapportering om invandring. När geografivariabeln 

analyseras under kontroll för andelen artiklar om invandring, kan man se att 99 % av 

geografivariabelns effekt från modell 1 kvarstår. Det betyder att andelen rapportering 

om invandring kan förklara endast 1 % av den geografiska ”Skåneeffekten” på Sverige-

demokraternas stöd. Resultaten visar alltså att mängden rapportering om invandring kan 

förklara en väldigt liten del av det geografiska mönstret i Sverigedemokraternas 

valresultat. Mot bakgrund av resultatet från den tidigare delen i undersökningen är det 

inte helt förvånande att endast 1 % av geografivariabeln kan förklaras med invandrings-

rapporteringen, då undersökningen visat att man inte rapporterar mer om invandring i 

skånska tidningar. Utifrån tidigare forskning kring betydelsen för invandringsfrågans 

salience för stödet för antiinvandringspartier, är det dock överraskande att 

rapporteringen om invandring kan förklara en så pass liten del av ”Skåneeffekten” på 

Sverigedemokraternas stöd. 

Nästa steg i undersökningen blir att undersöka sambandet mellan Sverigedemokraternas 

stöd och den för hypotesen mest centrala variabeln - andelen artiklar om invandring och 

Danmark. Detta samband undersöks på samma sätt som analysen om andelen artiklar 

om invandring. I Tabell 4.6 finns det tre modeller, där det bivariata sambandet mellan 

den beroende variabeln andel röster på Sverigedemokraterna, och de oberoende 

variablerna geografi och andelen artiklar om invandring + Danmark först analyseras i 

modell 1 och 2. I modell 3 förs båda oberoende variablerna in i analysen och variablerna 

analyseras under kontroll för varandra. 
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Tabell 4.6 Regressionsanalys. Beroende variabel: andel röster på Sverigedemokraterna 

i riksdagsvalet 2010. Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

 
 

Modell 1. 

Geografi 

 

Modell 2. 

Invandring+ 

Danmark-

artiklar 

 

Modell 3. 

Geografi och 

invandring+ 

Danmarkartiklar 
 

Geografi (Skåne) 
  

4,673*** 

(0,809) 

 
 

3,920*** 

(0,815) 

 

Andel artiklar om 

invandring+Danmark 

sept 2009-sept 2010  

 

 6,774*** 

(1,796) 

4,088* 

(1,573) 

 

Intercept 5,359*** 

(0,264) 

4,380*** 

(0,485) 

4,549*** 

(0,399) 

N 47 47 47 

R
2
 (justerat) 0,466 0,223 0,479 

*** = p<.001, ** = p<.01, * = p<.05 

 

Figur 4.1 Sambandet mellan stödet för Sverigedemokraterna och andelen artiklar om 

invandring och Danmark  
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Precis som i tabell 4.5, kan man i tabell 4.6 utläsa att det finns en stark ”Skåneeffekt” på 

Sverigedemokraternas stöd. Modell 2 tyder också på en stark effekt av andelen artiklar 

om invandring och Danmark på Sverigedemokraternas valresultat. Sambandet mellan 

dessa två variabler kan ses visualiserat i figur 4.1. I modell 3 är båda variablernas effekt 

under kontroll för varandra starka och signifikanta. När man jämför geografivariabelns 

effekt i modell 1 och modell 3, kan man se att 84 % av geografivariabelns effekt 

kvarstår under kontroll för andelen artiklar om invandring + Danmark. Detta betyder att 

rapporteringen om den danska invandringspolitiken kan förklara 16 % av 

”Skåneeffekten” på Sverigedemokraternas väljarstöd. 

Enligt modell 3 i tabell 4.6 skulle 1 % mer artiklar om invandring och Danmark 

innebära en ökning i stödet för Sverigedemokraterna i en kommun med 4 %. Den 1 

procentiga ökningen av artiklar som de räknas på i modellen är dock en orealistiskt stor 

ökning. Den empiriska mätningen visar nämligen att det inte finns någon tidning vars 

rapportering består av mer än 0,68 % av artiklar om invandring och Danmark (se tabell 

3.1). Modellen visar likväl på att andelen artiklar om invandring och Danmark har ett 

betydande samband med stödet för Sverigedemokraterna. Effekten som kan utläsas i 

modellen visar till exempel att om en kommun går från att läsa Göteborgs-Posten (0,12 

% artiklar om invandring + Danmark) till att läsa Kristianstadsbladet (0,51 % artiklar 

om invandring + Danmark) skulle stödet för Sverigedemokraterna öka med 1,7 %. Detta 

är en ansenligt och betydande ökning. 

Slutsatserna man dra utifrån det andra steget i analysen är att rapporteringen om 

invandring i en dansk kontext - jämfört med rapporteringen om invandring generellt - 

kan förklara en betydligt större del av den geografiska variansen i Sverigedemokraternas 

väljarstöd. Kopplat till begreppen salience och framing, visar resultatet alltså att 

invandringsfrågans salience inte kan förklara det geografiska mönstret i Sverige-

demokraternas framgångar i riksdagsvalet 2010. Frågan är bara marginellt mer 

uppmärksammad i Skåne jämfört med övriga landet. Det som däremot har haft betydelse 

för hur väl det gick för Sverigedemokraterna 2010, var vilken framing rapporteringen av 

invandring haft i lokaltidningarna. Där invandringen oftare kopplats ihop med Danmark 

gick det bättre för Sverigedemokraterna.  Att skånska tidningar skriver mer om den 

danska invandringsdebatten eller hänvisar till Danmark när man diskuterar invandring, 

är alltså en delförklaring till varför Sverigedemokraterna är så starka i just Skåne. Det är 

dock viktigt att notera att detta bara förklara en liten del av den geografiska variationen i 

Sverigedemokraternas stöd – vid kontroll för tidningarnas rapportering om Danmark och 

invandring kvarstår det fortfarande en stark ”Skåneeffekt” på väljarstödet som förblir 

oförklarad.  
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5. Slutsatser 
 

 

5.1 Den danska smittoeffekten 

Målet med den här studien har varit att fylla den lucka i tidigare forskning kring 

orsakerna till framgången för Sverigedemokraterna i Skåne. I studien har en möjlig 

förklaring till det geografiska mönstret i Sverigedemokraternas väljarstöd undersökts, 

detta genom att testa hypotesen om att det är en dansk smittoeffekt som orsakat det 

förhållandevis starka stödet för antiinvandringspartier i Skåne.   

Sammantaget visar resultatet från undersökningen att den danska invandringspolitiken 

ligger högre upp på tidningarnas dagordning i Skåne än i övriga Sverige. Resultatet visar 

också att det finns ett positivt samband mellan mängden rapportering om den danska 

invandringspolitiken, och hur bra det gick för Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2010. 

Mängden rapportering och uppmärksamheten är dock bara en liten delförklaring till 

varför Sverigedemokraterna är så framgångsrika i just Skåne. Effekten av denna 

förklaringsfaktor är för svag för att kunna förklara hela den geografiska skillnaden i 

Sverigedemokraternas framgångar. Efter genomförandet av denna studie kvarstår det 

alltså fortfarande en stor och oförklarad ”Skåneeffekt” på Sverigedemokraternas 

väljarstöd som inte går att förklara med uppmärksamhet kring den danska politiken.  

Utifrån hypotesen om en dansk smittoeffekt tyder resultaten från studien på att närheten 

till Danmark inte har gjort att invandringsfrågan har kommit högre upp på dagordningen 

i Skåne. När det kommer till mängden uppmärksamhet kring invandring har de skånska 

tidningarna alltså inte tagit efter hur tidningarna på andra sidan Öresund skriver om 

invandringsfrågan. Det stora mediala fokuset på invandring i danska medier har inte 

smittat av sig på Skåne, i alla fall inte i högre utsträckning än på någon annan del av 

Sverige. Mot bakgrund av vad som tidigare skrivits av bland annat Bonnie Meguid och 

Kai Arzheimer om betydelsen av invandringsfrågans salience för antiinvandringspartier, 

är den här delen av resultaten en smula överraskande. Med tanke på att stödet för 

Sverigedemokraterna är så starkt i Skåne, fanns det utifrån tidigare forskning goda skäl 

att misstänka att invandringsfrågan skulle vara mer uppmärksammad i Skåne än i övriga 

Sverige. Oavsett om ett eventuellt större fokus på invandringsfrågan skulle vara en 

smitta från just Danmark eller inte, är det överraskande att Skåne inte sticker ut från 

övriga Sverige på den här punkten. I motsats till forskningen som visar på den 

avgörande betydelsen av invandringsfrågans salience för framgången för 
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antiinvandringspartier, visar resultatet från den här undersökningen att Sverige-

demokraterna går framåt i Skåne trots att invandringen inte är mer uppmärksammad där. 

Den i studien belagda danska smittoeffekten rör tidningarnas framing av invandringen, 

snarare än den generella mängden rapportering om invandring som sådan. Närheten till 

Danmark tycks ha bidragit till det starka stödet för Sverigedemokraterna i Skåne genom 

att påverka hur man skriver om invandring i skånska tidningar. Skåne verkar skilja ut 

sig från övriga Sverige genom att invandringsfrågan har en annan medial inramning, och 

att invandring oftare nämns i en dansk kontext i Skåne jämfört med övriga Sverige. Av 

de faktorer som undersökts i studien, är detta den faktor som till störst del kan förklara 

varför stödet för Sverigedemokraterna är större i Skåne än i övriga landet. 

Utifrån resultatet från valideringstestet om framingen i invandringsartiklarna (se avsnitt 

3.6) verkar det finnas goda grunder att anta att Skånes förhållandevis stora fokus på 

Danmark i invandringsartiklarna hänger ihop med en mer negativ framing av invandring 

i de skånska tidningarna. Tidigare forskning kring betydelsen av massmedias framing, 

visar på att en negativa framing i invandringsartiklarna kan påverka hur medie-

konsumenter tolkar och förstår invandringen som samhällsfenomen. Med den här 

studien är det dock inte möjligt att uttala sig om kausaliteten och ”åt vilket håll pilen 

går” i sambandet mellan mängden rapportering om dansk invandringspolitik och 

Sverigedemokraternas framgångar. Det går inte att avgöra om stödet för Sverige-

demokraterna är högt i vissa kommuner på grund av att tidningarna där skriver om 

invandring på ett visst sätt, eller om tidningarna skriver på ett visst sätt på grund av att 

kommuninvånarna i hög grad sympatiserar med Sverigedemokraterna och därför 

efterfrågar den här typen av artiklar. Det enda som går att avgöra med den här studien är 

att det finns ett visst geografiskt samband mellan rapporteringen om dansk invandrings-

politik och Sverigedemokraternas framgångar. Dock kan man med utgångspunkt i 

dagordningsteorin misstänka att det främst är medierapportering som påverkar 

allmänheten än tvärtom, även om det ena kausala sambandet inte utesluter det andra. 

5.2 Begränsningar och framtida forskning 

Det finns en del begränsningar med den här studien som gör det svårt att från resultatet 

från undersökning uttala sig med säkerhet om styrkan i den danska smittoeffekten. 

Studien har påvisat att det finns en viss dansk smittoeffekt, men det kan hända att denna 

effekt är både svagare och starkare än vad utfallet från den här undersökningen visar på. 

Detta beror dels på att söksträngarna som använts i studien är ett ganska trubbigt 

analysverktyg. Den för hypotesen viktigaste söksträngen, andelen artiklar om 

invandring + Danmark, har till exempel bara en överrensstämmelse på 75 % med det 

studien har som mål att mäta. Detta gör att utfallet av analysen borde tolkas med viss 
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försiktighet. Utöver detta, har den här studien också begränsats till att bara undersöka en 

aspekt av det möjliga inflytandet från den danska politiken. Begränsningarna i 

undersökningen beror på de begränsade tidsramarna för en kandidatuppsats. Det finns 

dock utan tvekan fler möjliga metoder som kan användas för att mäta den danska 

påverkan på svenska väljare, och fler möjliga sätt som påverkan från Danmark kan ta sig 

uttryck än bara mängden uppmärksamhet kring den danska invandringspolitiken. 

En aspekt av den danska politikens inflytande över Skåne som inte tagits upp i den här 

studien, är om skåningar identifierar sig med Danmark på ett annat sätt än övriga 

svenskar. Det finns en möjlighet att skåningar i högre grad än andra svenskar - på grund 

av den geografiska närheten till Danmark - identifierar sig med Danmark och anser att 

”Danmarks sak är vår sak”. Om så är fallet, skulle det vara möjligt att uppmärksamhet 

kring den danska politiken och den danska invandringsdebatten får en annan effekt i 

Skåne jämfört med övriga Sverige. En artikel om den danska invandringspolitiken skulle 

till exempel därmed kunna ha en annan betydelse i Skåne än någon annan region i 

Sverige. Det lämnas dock till andra studier att undersöka huruvida det kan finnas någon 

sanning i dessa spekulationer. 

Resultatet från den här undersökningen tyder också på att det finns anledning att 

närmare studera framingen av invandringsfrågan i Skåne och i övriga landet. Hur 

framingen av invandringsfrågan ser ut i skånska respektive icke-skånska tidningar är en 

aspekt som bara indirekt har mätts i den här studien. Att resultatet i den här 

undersökningen visar att skånska tidningar oftare än andra tidningar nämner Danmark 

när de skriver om invandring, kan indikera att media också överlag förhåller sig 

annorlunda till invandringsfrågan i Skåne. Resultatet antyder att media skriver och 

debatterar invandring på ett annat sätt i Skåne och att man, liksom danska medier, fram-

ställer invandringen mer negativt än vad man gör i övriga Sverige. För att kunna gå till 

botten med orsakerna till varför det går så bra för Sverigedemokraterna i just Skåne, 

skulle det därför vara relevant för framtida forskning att studera den svenska 

mediebevakningen av invandringsfrågan med framingen som huvudfokus.  

Den stora frågan som kvarstår efter att den här studien är genomförd är dock vilka andra 

faktorer som bidragit till Sverigedemokraternas framgångar i Skåne. Undersökningen 

har funnit en viss dansk smittoeffekt, men resultatet visar tydligt på att närheten till 

Danmark inte kan förklara hela ”Skåneeffekten” på Sverigedemokraternas väljarstöd. 

Det måste således finnas fler möjliga förklaringar till framgången för antiinvandrings-

partier i Skåne, utöver den som undersökts i den här studien. Vilka dessa förklaringar 

kan tänkas vara lämnas till framtida forskning att finna svar på. 
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