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1. Inledning 

Att bryta det sociala utanförskapet för invandrare inom det integrationspolitiska området är ett 

hett debatterat ämne i media. Att bryta detta utanförskap ses som en förutsättning för att uppnå 

integration, vilket också främst har handlat om hur invandrare ska integreras på arbetsmarknaden. 

Inom såväl statliga offentliga utredningar (SOU) som i mediala rapporteringar fokuseras det idag 

på att arbete och språk är grundläggande delar i integrationsprocessen. Att den invandrade 

individen snabbt integreras in i det nya samhället ses som en nödvändighet för dennes livsvillkor. 

Dock har den svenska integrationspolitiken visat sig vara misslyckad. Sociologen Masoud Kamali 

menar att en anledning till den misslyckade svenska integrationspolitiken är att den har 

reproducerat skillnader och skapat en uppdelning mellan ett ”vi” och ett ”dem” av den 

anledningen att integrationsarbetet haft utgångspunkt i just skillnader. Denna uppdelning har 

istället för att öka integrationen lett till en mer tilltagen segregation i samhället.1 Vidare skapar 

denna indelning mellan ”vi och dem” inom integrationspolitiken en kategorisering, som således 

blir synonymt med ”svenskar” och ”invandrare”. Kategorisering av ”vi och dem” är inom det 

integrationspolitiska området är ett stort dilemma, av den anledningen att den utgår från en 

hierarkisk rangordning där det finns ”ett ’vi’ som ska integrera och ett ’de’ som ska integreras”.2 

     Medieforskaren Ylva Brune menar att media bidrar till att konstruera och vidmakthålla 

föreställningar om ”vi och dem” och att det finns en kolonial världsbild i den mediala 

framställningen av invandrare. Detta leder i sin tur till konstruktionen av ”dem” som 

problematiska, hotfulla och oroande.3 Effekten blir att media medverkar till att producera och 

vidmakthålla i ett redan segregerat samhälle ytterligare en typ av ”mental segregation”.4 Brunes 

resonemang om att media skapar en ”mental segregation” och konstruerar bilden av invandrare 

som problematiska och hotfulla blir ytterligare intressant när det sätts i relation till det som 

Kamali menar, att den tidigare integrationspolitiken haft utgångspunkt i just skillnader mellan ”vi 

och dem”. Att bryta utanförskapet har som ovan nämndes blivit ett huvudmål inom 

integrationspolitiken, exempelvis påpekar alliansregeringen att arbetet med att bryta utanförskapet 

är ett av deras viktigaste uppdrag.5 Det som är intressant och som är en del av syftet med 

uppsatsen är att se hur retoriken är uppbyggd om utanförskapet och de integrationspolitiska 

åtgärderna med avsikten att bryta invandrares utanförskap i samhället. 

                                                 
1 SOU 2006:73 Den segregerade integrationen: Om social sammanhållning och dess hinder. Masoud Kamali (red.) s. 341 f. 
2 SOU 2005:41 Bortom vi och dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. Paulina De Los 

Reyes & Masoud Kamali (red.) s. 7 
3 SOU 2006:21 Mediernas Vi och Dom. Leonor Camauer & Arne Nohrstedt, (red.) Ylva Brune, ”Den dagliga dosen. 

Diskriminering i nyheterna och i bladet”, s. 89 f. 
4 Ylva Brune (red.), Mörk magi i vita medier – Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism. (Stockholm, 

1998) s. 9 
5 Anders Borg, ”Satsningar ökar integrationen”, Svenska Dagbladet, 2007-07-01 



 2

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att göra en diskursanalys om hur integration och utanförskap framställs i 

tidningsartiklar. Jag vill se hur begreppen integration och invandrare konstrueras och 

reproduceras i relation till utanförskap i tidningsartiklar. Vilket betyder att jag bland annat vill 

tydliggöra den eller de diskurser som finns om just invandrare och integration i relation till 

utanförskap i fyra rikstäckande tidningar under två tidsperioder, 1996-1997 och 2006-2007. Detta 

innebär dels att jag med utgångspunkt utifrån sociologen Ruth Levitas tre diskursmodeller om 

socialt utanförskap vill se hur retoriken är konstruerad i artiklar om just integration och 

utanförskap, och dels med utgångspunkt i ”vi och dem”, hur Brune menar att media bidrar till att 

reproducera stereotypifieringar av ”dem”. Frågeställningar i denna uppsats kan konkretiseras 

utifrån följande: 

 

• Hur uttrycker den mediala debatten integration och utanförskap? 

• Går det att uttyda någon likhet med Levitas tre diskursmodeller om socialt utanförskap 

med de analyserade tidningsartiklarna? 

• Hur uttrycks ”vi och dem” i dessa tidningsartiklar? 
 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som behandlar nyhetsjournalistik och mediala skildringar av integration, 

segregation, utanförskap, invandrare, och flyktingar har exempelvis Ylva Brune, Gunilla Hultén 

och Per-Markku Ristilammi forskat och fördjupat sig i. Exempelvis redogör medieforskaren 

Brune, verksam vid Högskolan i Kalmar i sin avhandling Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik 

om invandrare, flyktingar och rasism för hur svensk nyhetsjournalistik framställer invandrare, 

flyktingar och rasistisk våld. Hultén är lärare och forskare i journalistik vid Stockholms universitet 

och beskriver i sin avhandling Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska 

dagstidningar efter 1945 på hur fyra rikstäckande tidningar framställer invandringen till Sverige 

under tidsperioden 1945-2005. Hulténs fokus i avhandlingen blir på hur det lokala får ett 

nationellt perspektiv i media.6 Ristilammi som är etnolog vid Malmö högskola redogör i sin 

avhandling Rosengård och den svarta poesin: en studie av annorlundahet om mediala skildringar av hur 

exempelvis förorten Rosengård framställs som problemområde och avvikande i förhållande till 

det övriga majoritetssamhället. Ristilammi skildrar också andra förorter som exempelvis Tensta 

och Rinkeby och hur dessa i mediala skildringar framställs som problemområden.7 Kortfattat kan 

det gemensamma som dessa forskare påvisar beskrivas som att de skildrar hur media framställer 

”vi och dem” och hur bilden av ”dem” i media problematiseras och målas upp som exempelvis 

annorlunda, främmande och farliga i kontrast till ett normativt ”vi”.  
                                                 
6 Gunilla Hultén, Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945. (Stockholm, 

2006) s. 8 ff. 
7 Per-Markku Ristilammi, Rosengård och den svarta poesin: en studie av annorlundahet. (Stockholm, 1994) s. 34 ff. 
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1.3 Disposition 

Dispositionen för uppsatsen ser ut enligt följande. Inledningsvis kommer en redogörelse för den 

metodologiska delen. Den metod som används i denna uppsats är diskursanalys vilket också 

kommer att förklaras nedan. Sedan följer en presentation av de centrala teoretiska 

utgångspunkterna samt en korfattad förklaring av uppsatsens centrala begrepp. De teoretiska 

utgångspunkterna för uppsatsen finner stöd i det postkolonialistiska perspektivet. Ylva Brunes 

forskning om ”vi och dem” i media kommer att redogöras i denna del. Detta åtföljs av en 

kortfattad redogörelse av sociologen Ruth Levitas teoribygge om de tre diskurserna om socialt 

utanförskap. Sedan följer en analys av det empiriska material som utgörs av tidningsartiklar. 

Analysen är indelad utifrån tre centrala teman, vilka är kultur och utanförskap, fördelning och 

utanförskap samt arbete och utanförskap. I analysen kommer Levitas tre diskursmodeller om socialt 

utanförskap att användas i syfte att se hur retoriken om integration och utanförskap är 

konstruerad. Vidare kommer diskursteori att användas som verktyg i tolkningen av 

tidningsartiklarna i analysen. Avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion som 

sammanfattar och lyfter fram det som blev tydligt i analysen. 

 

2. Metod och material 

Empirin eller materialet till denna uppsats utgörs av tidningsartiklar från tidningarna Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Att valet föll på dessa tidningar är att samtliga 

är rikstäckande samt att jag var tvungen att avgränsa denna uppsats på något sätt. De 

tidningsartiklar som jag valt att analysera är från två tidsperioder, 1996-1997 och 2006-2007. 

Tidningsartiklarna är hämtade från Presstext och Mediearkivet som är databaser med 

tidningsartiklar. I materialinsamlingen har jag använt sökord och nyckelord som exempelvis 

integration, segregation, utanförskap, invandrare, arbete under åren 1996, 1997, 2006 och 2007. 

Anledningen till att valet föll på dessa år var att jag dels ville ha tidningsartiklar som låg relativt 

nära i tiden, och dels att jag ville se utifrån ett tidsperspektiv om det fanns någon likhet eller 

skillnad mellan tidsperioderna 1996-1997 och 2006-2007. Tidningsartiklarna är sorterade och 

indelade utifrån tre teman vilka är: kultur och utanförskap, fördelning och utanförskap samt arbete och 

utanförskap. Samtliga teman i tidningsartiklarna behandlar ämnen så som integration, invandrare 

och utanförskap som samtidigt också har utgångspunkt i ”vi och dem”. Då syftet med uppsatsen 

är att se hur diskurser om integration och utanförskap framställs i tidningsartiklar i Sverige, har 

jag medvetet uteslutit artiklar utifrån ett internationellt perspektiv. Som ett viktigt verktyg i 

analysen av tidningsartiklarna har jag använt Ruth Levitas tre diskursmodeller om att bryta det 

sociala utanförskapet, och de utgör utgångspunkten i analysen. För att ytterligare öka förståelsen i 

hur retoriken i tidningsartiklarna är konstruerad har diskursteori använts för att tydliggöra 

diskurserna om integration och utanförskap. De teoretiska utgångspunkterna postkolonialism och 

”vi och dem” är något som i princip ständigt är återkommande i samtliga artiklar i analysen. 
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2.1 Diskursanalys 

Metoden för denna uppsats är diskursanalys av den anledningen att jag anser att diskursanalys är 

bäst lämplig för min uppsats då fokus är att studera texter i olika tidningsartiklar. Jag vill alltså se 

vilken betydelse texterna i tidningsartiklarna får och hur konstruktionen av integration i relation 

till utanförskap konstrueras i mediala diskurser. En diskurs är som Marianne Winter Jørgensen 

och Louise Phillips pekar på: ”en idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra 

utsagor följer när vi agerar inom olika domäner.”8 Det finns alltså en mängd uppsättning av olika 

diskurser såsom exempelvis integrationsdiskurser eller politiska diskurser. Metoden diskursanalys 

är ett verktyg som används vid analys av dessa olika mönster. En diskurs är således ett bestämt 

sätt att tala, förstå och tolka världen.9 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg menar när vi använder 

språket så speglar det inte enbart vår inre värld utan konstruerar också delvis en variant eller en 

version av den. Vidare menar Alvesson och Sköldberg att allting egentligen är en diskurs, en 

diskurs är med andra ord någonting som hela tiden finns. En diskurs finns alltså i princip i allt 

användande av språket, som såväl muntliga som textmässiga kontexter och kan således ses som 

en social text.10 

     Enligt Winter Jørgensen och Phillips tar metoden diskursanalys sitt avstamp i det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Vidare menar författarna att de finner stöd hos Vivien 

Burrs begreppsförklaring om socialkonstruktionismen och dess filosofiska antaganden som utgör 

stommen för det diskursanalytiska angreppssättet.11 Vivien Burr beskriver 

socialkonstruktionismen som att: 
 

There can be no such thing as an objective fact. All knowledge is derived from looking at the 

world from some perspective or other, and is in the service of some interests rather than 

others.12  

 

Med andra ord är den kunskap och fakta som vi omger oss med enbart objektiv, den omgivande 

kunskapen och fakta bör således aldrig tas för given, eller med andra ord socialkonstruktionismen 

innebär att kunskap kan se annorlunda ut utifrån olika perspektiv. Winter Jørgensen och Phillips 

beskriver det socialkonstruktivistiska antagandet som att man ska inta en kritisk inställning till 

självklar kunskap, vilket innebär att vår kännedom om världen inte enbart bör betraktas som en 

objektiv sanning eller förgivet tagen, den så kallade verkligheten tar vi till oss enbart genom 

kategorier. Med andra ord är våra föreställningar om världen inte spegelbilder av verkligheten, 

utan är enbart ett resultat av sättet att kategorisera världen. Dessutom finns det samband mellan 

kunskap och sociala processer och handlingar. Detta innebär enligt Winter Jørgensen och Phillips 

att vårt sätt att tolka världen konstrueras och vidmakthålls i sociala processer där kunskap erhålls i 

                                                 
8 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod. (Lund, 2000) s. 7 
9 Ibid. 
10 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (Lund, 1994) s. 279 f. 
11 Winther Jørgensen & Phillips, (2000) s.11 f. 
12 Vivien Burr, Social constructionism. (London, 2003) s. 6 
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social interaktion där man både skapar ”gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant 

och falskt.”13 Det diskursanalytiska angreppssättet innebär således att vår möjlighet att nå 

verkligheten alltid går genom språket. Det är genom språket som verkligheten får betydelse och 

hur vi tolkar den.14 
 

2.2 Diskursteori 

Metoden för denna uppsats är diskursteori. Syftet med diskursteori är att få en ökad förståelse av 

det sociala som diskursiv konstruktion, där i princip alla sociala fenomen kan studeras med det 

diskursanalytiska verktyget. Winter Jørgensen och Phillips pekar på att inom diskursteorin så är 

övergripande utgångspunkten att kunskapen om sociala fenomen aldrig fullständiga.15 Med detta 

innebär att innebörden av olika begrepp oavbrutet förändras av den anledningen att diskurser 

alltid ändras och aldrig blir fullständiga. Diskursteorin använder sig enligt Winter Jørgensen och 

Phillips av fyra centrala begrepp, vilka är moment, nodalpunkter, element och flytande signifikanter.  

     Det första begreppet moment innebär att en diskurs kan tolkas som en fixering av betydelser 

och innebörder av olika tecken som finns inom en specifik domän.  Dess betydelse fixeras när de 

på bestämda sätt kontrasteras mot varandra. Det andra centrala begreppet kallas för nodalpunkter 

vilket innebär att i en diskurs så kan vissa tecken vara mer privilegierat än andra tecken, vilket 

innebär att vissa tecken ordnas och får betydelse utifrån dessa privilegierade tecknen. Exempelvis 

är ”kroppen” en nodalpunkt varigenom andra tecken så som exempelvis ”symtom” och 

”vävnad” ordnas och får mening. Diskursteorins tredje centrala begrepp är element, vilket innebär 

att det är tecken som inte är fullständiga och dess betydelse består inte av fixerade tecken. Element 

är således mångtydiga i sin karaktär. Winter Jørgensen och Phillips pekar på att ” en diskurs 

försöker göra elementen till moment genom att reducera deras mångtydighet till entydighet. 

Element har med andra ord relativt låg överensstämmelse i dess relation samtidigt som övergången 

från element till moment aldrig är fullbordad.16 Det fjärde begreppet, flytande signifikanter är precis 

som nodalpunkter privilegierade tecken där andra tecken ordnas och får betydelse. Skillnaden 

mellan flytande signifikanter och nodalpunkter är att den senare hänvisar till ”den kamp om 

viktiga tecken som förs i olika diskurser”. Exempelvis är ”kropp” en nodalpunkt inom den 

medicinska diskursen samtidigt som det är en flytande signifikant i relationen mellan en 

medicinsk diskurs och alternativa behandlingsdiskurser. När samtliga dessa begrepp sätts i 

relation till varandra går det att urskilja diskurser. Precis som Winter Jørgensen och Phillips 

menar strävar diskursen efter att eliminera de olika måntydigheter som finns genom att omvandla 

element till moment. 17 

                                                 
13 Winther Jørgensen & Phillips, (2000) s.11 f. 
14 Ibid. s. 15 
15 Ibid. s. 31 
16 Ibid. s. 33 f. 
17 Ibid. s. 35 
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Winter Jørgensen och Phillips använder sig av Jacques Lacans teori om subjektet och dess 

konstruktion i linje med diskursteorins idéer om struktur och samhälle, där tolkningen av 

subjektet är att det aldrig är fullständigt samtidigt som det alltid strävar efter att bli komplett. 

Individen är i likhet med det sociala till viss mån formad av diskurserna samtidigt som den inte är 

fulländad i sin struktur. Lacan pekar på att identitet är något som skapas för att identifiera sig 

med något. Vidare är detta ”något” de olika subjektspositionerna som framträder i diskurser. Med 

andra ord är subjektet delvis splittrat och får sin identitet genom att representeras diskursivt. 

Enligt Lacan finns det mästersignifikanter som inom diskursteoretiska uttryck kan översättas som 

nodalpunkter. En mästersignifikant skapar innehåll och betydelse åt andra tecken. När 

signifikanter knyts samman i så kallade ekvivalenskedjor konstrueras identiteten relationellt. Den 

relationella identiteten som mästersignifikanten organiserar skapas utifrån det man liknar och 

skiljer sig från.18 För att nämna ett exempel så blir integration mästersignifikant i en diskurs om 

exempelvis segregation och utanförskap. Integration ordnas och får betydelse när det knyts till 

andra tecken som exempelvis arbete, utbildning, boende och deltagande. Inom diskursteorin är 

subjektet i en ständig föränderlig form precis som diskurserna kan förändras. Vidare är detta 

subjekt splittrat då dess identiteter är varierande i linje med diskurserna.19 

     Inom diskursteorin är det således alltid en ständig kamp och konflikt av den anledningen att 

en diskurs aldrig är fullständig, den befinner sig alltid i konflikt med andra diskurser som tolkar 

sanningen och verkligheten utifrån sina perspektiv och sätt. Enligt Winter Jørgensen och Phillips 

så är diskursteorins begrepp för konflikt antagonism, vilket uppstår när olika identiteter i en diskurs 

är i konflikt och hindrar varandra. Antagonism kan således tolkas som att det är olika 

framställningar eller tolkningar av samma händelse. Dessa antagonismer upphör genom att så 

kallade hegemoniska interventioner uppstår. Med hegemoniska interventioner innebär att endast 

en enda diskurs dominerar och har blivit fixerad av betydelse.20 Diskursteorin med de centrala 

begreppen som beskrevs ovan blir i denna uppsats ett viktigt verktyg i att tolka tidningsartiklarna 

och tydliggöra den eller de diskurser som finns i den mediala debatten om integration och 

utanförskap. 

 

3. Begreppsdefiniering 

3.1 Integration 

Begreppet integration kan beskrivas som att det är ett projekt av samhället med ändamål att få 

etniska eller invandrade minoriteter till att bli delaktiga i majoritetssamhället och ha samma 

rättigheter och skyldigheter som majoritetssamhället.21 Integration bör således ses som både ett 

                                                 
18 Winther Jørgensen & Phillips, (2000) s. 49 f. 
19 Ibid. 
20 Ibid. s. 54 f. 
21 Integrationsverkets rapportserie 2004:03, Integration och indikationer. s. 25 
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tillstånd och en process. Integration är en process när invandrade individer gradvis uppnår 

jämlikhet med majoritetsbefolkningen i olika sociala relationer som exempelvis arbetsliv, boende, 

politiskt engagemang och sociala nätverk. Vidare är integration ett tillstånd i denna process då 

den anger en faktisk ojämlikhet i de ovanstående sociala relationerna.22 Begreppet integration 

innebär enligt Nationalencyklopedin: 
 

process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process. […] 

genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det 

nya samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras arbets- och bostadsmarknad eller sociala, 

kulturella och politiska liv.23  

 

3.2 Assimilation 

Sociologen Anthony Giddens avser assimilation som att invandrare ska dela och internalisera 

samma värderingar, normer och erfarenheter. I denna process överger invandrarna ”sin 

ursprungliga kultur och anammar det nya landets seder och bruk.”24 Begreppet assimilation enligt 

Nationalencyklopedin innebär att exempelvis invandrargrupper ”helt överger sin kultur, så att 

ursprungliga kulturskillnader försvinner.” 25 Med andra ord innebär assimilering att denna process 

strävar efter likhet och konformitet hos samtliga individer i ett samhälle vad avser kultur. 
 

3.3 Segregation 

Segregationsbegreppet innebär enligt Nationalencyklopedin ”rumsliga åtskillnader av 

befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval av socioekonomisk, status, hudfärg, 

religion, etnisk tillhörighet.”26 Begreppet segregation blir i denna uppsats synonymt med 

utanförskap. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Postkolonialism 

Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är ett postkolonialt perspektiv. Begreppet eller 

perspektivet postkolonialism, studerar genomgående ämnen så som exempelvis globalisering, 

imperialism, migration och rasism. Postkolonialism handlar om ”att undersöka hur 

kolonialismens underordning av icke-vita människor är sammanvävd med moderniteten och dess 

                                                 
22 Integrationsverkets rapportserie 2004:03, Integration och indikationer. s. 3 
23 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=2122642008-05-13, 2008-05-13 
24 Anthony Giddens, Sociologi. (Lund, 2003) s. 238 
25 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jse/search/article.jsp?i_art_id=1195212008-05-13, 2008-05-13 
26 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=302953, 2008-05-13 
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humanistiska jämlikhetsideal.”27 Det koloniala perspektivet är något som litteraturforskaren 

Edward W Said pekar på i boken Orientalsim. Said menar att Västerlandet behövde Orienten för 

att identifiera sig själv. Orientalism är ett begrepp som identifierar ”oss” som européer i kontrast 

till ”dem” som är icke-européer. Said menar vidare att: ”Västerlandet och Orienten är ett 

maktförhållande eller ett förhållande av dominans, i varierande grader av en komplicerad 

hegemoni” och att det finns en föreställning i den europeiska identiteten om att européerna har 

ett överlägset förhållande till alla icke-europeiska kulturer.28 Forskaren Aleksandra Ålund pekar i 

kapitlet ”Wrestling with ghosts: transcultural bricolage and new communities” i boken Pardoxes of 

multiculturalism på att flyktingars och invandrares kulturer vanligtvis associeras med att de är 

präglade av tradition. På samma gång ses de som en motsats till den svenska kulturen, som inte i 

lika hög grad är bunden av tradition samtidigt som skildringen av den svenska kulturen är att den 

är mer enhetlig och homogen än vad den egentligen är.29  

     Katarina Mattson skriver i kapitlet ”Ekonomisk rasism: Föreställningar om de Andra inom 

ekonomisk invandrarforskning” i boken Sverige och de Andra: postkoloniala perspektiv att den tidigare 

rasbiologin upphörde efter andra världskriget och ersattes av en kulturell rasism, där de samhällen 

och stater som låg utanför Europa karaktäriserades som kulturellt underlägsna. Den kulturella 

rasismen skapar kategorier av européer och icke-européer. Andra beskrivningar av den kulturella 

rasismen utgår från att diskussionerna om kultur inte måste skildras två motsatspar där den ena 

kulturen är överlägsen den andra. Istället framställs de kulturella skillnaderna som ett hinder och 

besvär för samlevnad mellan olika nationella folkgrupper. Vidare kan den kulturella rasismen 

beskrivas som en inåtvänd rasism, genom att den egna kulturen blir för givet tagande samtidigt 

som andra kulturer ses som yttre hot.30 

     Vidare menar Mattson att det finns en ekonomisk rasism i föreställningen om ”dem”. Det 

som Matsson pekar på är att det finns en kompetensbristdiskurs som lyfter fram två likartade 

processer som tolkar den höga arbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare. Den första 

processen innebär att arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats. Det moderna arbetslivet 

ställer ytterligare krav på individen om att den bör vara flexibel, hantera självständigt arbete och 

ha god kommunikation med andra. Även andra individuella egenskaper så som exempelvis social 

kompetens och språkliga färdigheter är av vikt för att få ett arbete. Den andra processen 

inbegriper den kompetens som 1980- och 1990-talets invandrare förfogar över. Ett 

kompetensbristperspektiv innebär ett perspektiv där gapet mellan invandrare och infödda 

befolkningen har ökat genom den höga utomeuropeiska invandringen.31 Inom diskursen om 

kompetensbrist påstås att invandrare under arbetskraftsinvandringen under 1950–60-talet inte alls 

                                                 
27 Catharina Landström (red.), Postkoloniala texter. (Stockholm, 2001), s. 10 
28 Edward W Said, Orientalism. (Stockholm, 2004) s. 69 f. 
29 Aleksandra Ålund & Carl-Ulrik Schierup, Paradoxes of multiculturalism: essays on Swedish society. (Aldershot, 1991) 

Aleksandra Ålund, “Wrestling with ghosts: transcultural bricolage and new communities”, s. 93 f. 
30 Michael Mc Eachrane & Louis Faye (red.), Sverige och de andra: postkoloniala perspektiv. (Stockholm, 2001) Katarina 

Mattsson, ”Ekonomisk rasism: Föreställningar om de Andra inom ekonomisk invandrarforskning”, s. 249 ff. 
31 Ibid. s. 244 f. 
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hade några svårigheter att passa in i arbetslivet. När den svenska arbetsmarknaden sedan gick från 

industriproduktion till tjänsteproduktion påstods det att invandrare saknade nödvändig 

kompetens. Denna föreställning om att invandrargruppernas kompetens inte uppfyller kraven på 

kvalifikation i det moderna arbetslivet grundar sig på en förutbestämd föreställning om ”dem” 

och deras egenskaper. Denna föreställning om ”dem” som en kategori innebär i och med detta 

perspektiv att invandrare inte har: 
 

de rätta egenskaperna för ett arbetsliv karaktäriserat av: kvalificerade arbetsuppgifter, arbete 

som kräver hjärna, självständigt arbete, övergripande ansvar, flexibilitet, tankearbete och 

samarbete i grupp.32  

 

Vidare framställs ”dem” som att de bättre passar in i arbetsuppgifter som exempelvis är enkla, 

kroppsarbete, har hierarkisk styrning, begränsat ansvar och rutinmässig produktion. Denna 

föreställning om den kulturella skillnaden har givetvis satt djupa spår i ”de Andras” inträde på 

arbetsmarknaden. Vidare förstärker teorin om invandrares kompetensbrist relationen till de 

koloniala föreställningarna om att vita européer är överlägsna och mer eller mindre lämpade för 

olika typer av arbetsuppgifter till skillnad från icke-färgade européer.33 Liknande perspektiv är 

något som också Carl- Ulrik Schierup påvisar om i kapitlet ”The ethnic tower of Babel: Political 

marginality and beyond” i boken Pardoxes of multiculturalism att invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden är hänvisade till lågstatusyrken som exempelvis inom industrin där 

arbetsuppgifterna oftast präglas av fysiska, stressfulla och monotona arbetsmoment.34 Vidare 

redogör Schierup för det teoretiska perspektivet och begreppet vertical mosaic. Begreppet vertical 

mosaic härstammar från John Porter som i sin studie om makt och social klass i Kanada menar att 

sammansättningen av Kanada befolkning kan jämföras med mosaik med olika kluster och delar 

av exempelvis etniciteter, religioner och språk som på varierade sätt överlappar varandra. 

Schierup beskriver det som en indelning av olika etnicitetsgrupper i ett samhälles ekonomiska och 

politiska hierarki, vilket kan beskrivas som en etnisk indelad arbetsmarknad. Detta innebär att det 

är ett förhållande på arbetsmarknaden som genomsyras av en social ojämlikhet mellan olika 

etnicitetsgrupper i denna hierarki. Vidare skapar begreppet vertical mosaic eller som Ålund namnger 

det, ”den svenska pyramiden” en sortering och indelning på arbetsmarknaden som görs utifrån 

etniska grundval.35  
 

                                                 
32 Mc Eachrane & Faye (red.) s. 252 
33 Ibid. s. 252 f. 
34 Aleksandra Ålund & Carl-Ulrik Schierup, Paradoxes of multiculturalism: essays on Swedish society. (Aldershot, 1991) Carl-

Ulrik Schierup, “The ethnic tower of Babel”, s. 126 
35 Ibid. s. 139 ff. 
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4.2 Vi och dem i media 

Media utgör en viktig funktion i stereotypifieringen av individer med utländsk bakgrund. Det som 

media gör är att de genom den kontinuerliga framställningen av invandrare skapar en ”vi och 

dem” kategorisering, varpå denna indelning refererar till etniska normer. Det är således genom 

media som ett nationellt ”vi” skapas på så sätt genom att de som avviker från ”vi” avgränsas och 

kategoriseras utifrån flera perspektiv som avvikande.36 Enligt Brune finns det ett grundläggande 

sätt som en text skapar ett ”vi” och ett ”de” på, vilket är: 
 

Texten är sådan att ”vi” talar om ”dem”. De som beskrivs är föremål för gestaltningar och teorier som 

utgår från diskurser som textens ”vi” är hemma i eller kan solidarisera sig med, medan ”de” har 

marginellt eller inget inflytande över hur texten konstruerar ”dem”. Relationen mellan textens ”vi” och 

”de” framstår som en serie skillnader, ett motsatsförhållande eller en konflikt.37 

 

Det koloniala perspektivet möjliggör för nyhetsmedierna att definiera och rangordna platser, 

kulturer, nationer, religioner och etniska grupper på så sätt att ”vi” är de överlägsna samtidigt 

som ”vi” använder mediernas informationskanaler för att bekräfta och förstärka sin 

överlägsenhet.38 Media utgör en viktig del i många människor kommunikativa miljöer. Mycket av 

den faktakunskap och tolkning av verkligheten härrör på flera sätt från medierna. Således 

fungerar media på så sätt att de är en betydelsefull källa för många av våra föreställningar om vad 

som exempelvis är önskvärt/icke önskvärt, normalt/onormalt, realistiskt/orealistiskt. Medierna 

har alltså ett enormt inflytande, vilket innebär att deras sätt att beskriva och framställa 

verkligheten utgör den viktigaste källan till vetskap om sammanhang som vi själva inte är 

förtrogna med.39 Enligt Brunes forskning om svensk nyhetsjournalistik som berör exempelvis 

invandrare, flyktingar och rasism framkommer att människor med utländsk bakgrund alltid har 

varit underrepresenterade i media, vilket innebär att de sällan får föra sin egen talan om sådant 

som berör dem själva.40 På så sätt blir ”dem” objekt för andras formuleringar och beskrivningar. 

Vad det egentligen handlar om är att när invandrare blir underrepresenterade så innebär det 

bristande makt och möjligheter till påverkan.41 Vidare finns det en omfattande medialt fokus på 

flyktinginvandring och brott som begås av invandrare. Frågor som berör rasism och 

diskriminering tenderar att lätt hamna i skymundan i media. Det finns alltså en kolonial världsbild 

i framställningen av invandrare i media, vilket i sin tur leder till konstruktionen av ”dem” som 

problematiska, annorlunda, hotfulla, främmande och oroande.42 Denna problematik är givetvis 

viktig att belysa då medias läsare riskerar att vilseledas när ”kartan inte stämmer överens med 
                                                 
36 SOU 2005:56 Det blågula glashuset – Strukturell diskriminering i Sverige. s. 127 f. 
37 SOU 2006:21 s. 91 
38 Ylva Brune, Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld. (Göteborg, 2004) s. 

9 
39 SOU 2006:21 s. 9 
40 Ibid. s. 89 f. 
41 Brune (red.) (1998) s. 18 ff. 
42 SOU 2006:21 s. 89 f. 
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terrängen”.43 Således går det att säga att media bidrar till konstruktionen av en kategorisering av 

ett ”vi och dem”, där det svenska och bilden av en svensk kultur blir en förgiven tagen och dold 

norm. Som en kontrast eller en motpol till det svenska konstrueras invandrare som det icke 

svenska eller som det annorlunda och avvikande. Media framställer den svenska kulturen som 

något normativt och eftersträvansvärt, det vill säga ”vi” har de goda egenskaperna som ”dem” 

saknar.44 

     Forskaren Birgitta Löwander menar att media tenderar ”att osynliggöra sociala processer och 

maktförhållanden och att reducera strukturella frågor till personer och processer till händelser.” 

På samma gång osynliggörs och ignoreras de sociala processerna och maktförhållandet i själva 

nyhetsrapporteringen.45 Kategoriseringen av ”vi och dem” refererar till ett förhållande av makt 

och kontroll, där ”dem” projiceras med sämre egenskaper än ”oss” och blir således underordnade 

ett överlägset ”vi”. Med andra ord är det genom kontroll och makt som grupper skaffar sig en 

överordnad position i förhållande till ”dem”. Detta leder till att ju mindre avståndet är mellan en 

minoritetsgrupp och majoritetssamhället med dess ideologiska och kulturella hegemoni, desto 

bättre får den tillträde till makt och inflytande i majoritetssamhället.46 Hultén skriver i sin 

avhandling Främmande sidor att: ”tidningar bidrar till att skapa uppfattningar om människor med 

utländsk härkomst, men också till idéer om vad svenskhet är”. Den lokala tidningen skapar 

således samhörighet med det lokala samhället och lokal identitet. Samtidigt kan det lokala 

perspektivet ses som nationell samhörighet varpå det är utifrån det lokala som också det 

nationella tar sin form.47 

 

4.3 The inclusive society?  

Den teoretiska utgångspunkten är som tidigare nämndes postkolonialism, ”vi och dem” samt hur 

föreställningar om ”dem” produceras, reproduceras och vidmakthålls i mediala framställningar. 

Men som verktyg och för att öka förståelsen om diskurserna integration och utanförskap ska 

sociologen Ruth Levitas tre diskursmodeller för socialt utanförskap användas. I boken The 

inclusive society? Social exclusion and new labour redogör Levitas för de tre olika diskurserna vilka är 

redistributionist discourse (RED), moral underclass discourse (MUD), social integrationist discourse (SID). 

Samtliga tre diskurser ger förklaringar till individers sociala utanförskap i samhället. Levitas 

använder diskurserna som en modell för att analysera det brittiska partiet New Labour och deras 

politik och retorik. De tre diskurserna kommer nedan att kortfattat beskrivas då jag redogör för 

                                                 
43 Brune (red.) (1998) s. 25 
44 SOU 2005:56 s. 135 
45 Ylva Brune (red.), Mörk magi i vita medier. Birgitta Löwander, ”Rasism i verkligheten och i nyheterna”. (Stockholm, 

1998) s. 88 
46 SOU 2006:73 s. 9 f. 
47 Gunilla Hultén, Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945. (Stockholm, 

2006) s. 8 
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de delar som är de väsentligaste för min analys. Den första diskursen redistributionist discourse 

(RED) innebär kortfattat att: 

• Fattigdom är den fundamentala orsaken till socialt utanförskap. 

• Den fokuserar på processerna och den samhälleliga strukturen som skapar ojämlikhet och 

inte enbart själva utanförskapet i sig. 

• Den påvisar att en genomgripande minskning av ojämlikhet och utanförskap uppnås 

genom omfördelning av resurser och makt i hela samhället. 

• Höjda bidragsnivåer kan motarbeta utanförskap.48 

 

Den andra diskursen moral underclass discourse (MUD) innebär kortfattat: 

• Den pekar på att underklassen eller de som är socialt exkluderade skiljer sig kulturellt och 

moraliskt ifrån de övriga individerna i majoritetssamhället. 

• Den fokuserar på beteendet hos de som lever i utanförskap istället för att problematisera 

processerna och den samhälleliga strukturen. 

• Den bedömer bidrag som något negativt då det kan riskera att leda till beroende. 

• Obetalt arbete är inte acceptabelt.49 

 

Den tredje diskursen om utanförskap social integrationist discourse (SID) innebär: 

• Den utgår från att deltagande eller integration nås genom betalt arbete. 

• Den döljer det ojämlika förhållandet mellan individer med hjälp av arbeten. 

• Den urholkar legitimiteten i att inte delta i betalt arbete. 

• Den påvisar att individer som inte har anställning är hänvisade till fattigdom.50 

 

Dessa tre diskurser om socialt utanförskap är enligt Levitas enbart idealtyper som visar på hur 

betydelsen och innebörden av socialt utanförskap kan ändras och förstås.51 Vidare förespråkar 

samtliga diskurser att betalt arbete är en viktig faktor i att uppnå integration, samtidigt så grundar 

sig samtliga tre diskurser delvis på moraliserande. Dock skiljer sig dessa tre diskurser sig åt i hur 

de som är exkluderade i samhället framställs och hur retoriken fokuserar på vilka brister i 

egenskaper som ”dem” saknar. Med andra ord i RED så har ”dem” inga pengar, i SID har ”dem” 

inget arbete, i MUD har ”dem” ingen moral.52 Levitas tre diskurser om socialt utanförskap utgör i 

denna uppsats essensen och är således viktiga verktyg i analysen av tidningsartiklarna. 

 

                                                 
48 Ruth Levitas, The inclusive society? Social exclusion and new labour. (Basingstoke, 2005) s. 13 f. 
49 Ibid. s. 21 
50 Ibid. s. 26 f. 
51 Ibid. s. 3 
52 Ibid. s. 27 
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5. Analys 

Nedan följer en analys av de tidningsartiklar som utgör empirin i denna uppsats. Det 

gemensamma i samtliga artiklar är att ”dem” konstrueras och utgörs som synonymt med 

invandrare, det icke-svenska, och i kontrast till ett ”vi”, det svenska. I analysen finns tre centrala 

teman som alla innehåller diskurser om integration och utanförskap. Dessa teman är kultur och 

utanförskap, fördelning och utanförskap samt arbete och utanförskap. Att kategorisera och dela in artiklar i 

olika teman är ingen enkel uppgift, då det är svårt att helt avgöra under vilket tema vissa artiklar 

ska placeras in i. Detta gör att en del artiklar under vissa teman har liknelse i dess innehåll, 

samtidigt som artiklarnas mångtydighet visar på att var och en går in i och överlappar varandra på 

olika sätt. Analysen följer inte en kronologisk ordning av tidningsartiklarna utan redovisar istället 

dessa teman. I analysen kommer tidningsartiklar omvartannat att analyseras med utgångspunkt i 

Levitas tre diskursmodeller om utanförskap samt diskursteori. 
 

5.1 Kultur och utanförskap 

Temat kultur och utanförskap inbegriper artiklar som uttrycker innebörden med integration utifrån 

en kulturell diskurs. Detta tema visar på hur integrationsdiskurser i media pekar på ”dem” som 

kulturellt avvikande från ett normativt ”oss”. Flera av dessa artiklar utgår således från den 

normativa och för givet tagna ”svenskheten” och kan i likhet med det som både Brune och 

Löwander redogör för ses som att det svenska kontrasteras och utgör en motpol till ”dem”, det 

icke-svenska. I tidningen Svenska Dagbladet 1996-06-11 beskriver dåvarande integrationsminister 

Leif Blomberg integration som: 
 

en social process, ett mål i sig. Att ge invandrare förutsättningar att delta fullt ut i det 

ekonomiska, sociala, kulturella och politiska livet. […] Men individen har också ett stort ansvar. 

Han måste bestämma sig för att han vill integreras i det svenska samhället, att han ska bli lika 

behandlad. Sen har arbetsgivarna ett enormt ansvar för att människor vägs på samma våg.53  

 

Med utgångspunkt i dåvarande integrationsministerns definiering av integration kan det tolkas 

som att integrationspolitiken ska bidra till att skapa förutsättningar åt den invandrade individen 

till att själv få påverka och bestämma över sina livsvillkor. Vidare kan integration ses som att det 

är en hjälpande hand eller åtgärd som ”vi” gör åt ”dem” för att de ska få tillgång till samma 

möjligheter som oss. Begreppet integration kan också utifrån citatet tolkas som att det handlar 

om ”att ge invandrare förutsättningar att delta” och att ”arbetsgivarna har ett enormt ansvar.” 

     I flera tidningsartiklar under tidsperioderna 1996-1997 och 2006-2007 går det att uttyda att det 

finns en röd tråd i den mediala integrationspolitiska diskursen. Denna röda tråd kan ses som 

grundläggande inom integrationspolitiken och innebär att integration delvis eller till stor del 

handlar om delaktighet och likhet. Att den invandrade individen är delaktig i 

                                                 
53 Bitte Hammargren, ”Integration ställer krav på individen”, Svenska Dagbladet, 1996-06-11 
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integrationsprocessen på flera sätt är av central betydelse enligt flera tidningsartiklar. Likaså 

uttrycks likhet som ett mål i sig i integrationspolitiken. En artikel i tidningen Svenska Dagbladet 

1996-09-18 visar ett exempel på hur begreppet integration uttrycks och relateras till likhet och hur 

det vidare kontrasteras till olikhet: 

  
Enhetstanken att alla ska bli fullvärdiga medlemmar i samhället på alla plan, har misslyckats. 

Vissa invandrare vill helt enkelt inte anpassa sig till den svenska modellen. Andra kan inte. […] 

Man kan ju vara integrerad på många olika sätt. Men inom den svenska strukturen ryms inte så 

många varianter. […] Det stora antalet invandrare har gjort att medvetenheten om svenskheten 

har ökat, vad den är, hur den kan vara ett hinder i mötet med andra, eller en hjälp.54  

 

Det som framgår är att det finns en ”enhetstanke” om att samtliga ska bli ”fullvärdiga 

medlemmar”. Att ”anpassa sig till den svenska modellen” kan tolkas som att det innebär att lära 

sig den nya kulturen vad avser exempelvis normer, värderingar och traditioner. I citatet blir det 

tydligt att ”man kan ju vara integrerad på många olika sätt”. Samtidigt framkommer att det inte 

finns så många varierade sätt att integreras på inom ”den svenska modellen” och i den ”svenska 

strukturen”. Vad som menas med den ”svenska modellen” och ”svenska strukturen ” blir inte i 

citatet helt uppenbart, en tolkning är att det innebär riktlinjer för sociala och kulturella 

beteenderegler. Vidare skulle det kunna tolkas som att det finns en underliggande nationalistisk 

diskurs i citatet, den så kallade ”enhetstanken”, ”svenska modellen” samt den ”svenska 

strukturen” kan tolkas som att det finns en föreställning om vad exempelvis ”svenskheten” 

innebär. Det som också blir tydligt i citatet är att ”enhetstanken” har misslyckats, eller den så 

kallade integrationspolitiken har misslyckats av den anledningen att vissa invandrare varken vill 

eller kan rätta sig efter den ”svenska modellen”. Att skylla på invandrare eller ”dem” som 

befinner sig i utanförskap som i citatet är helt i överensstämmelse med Levitas diskursmodell 

MUD. Likaså kan texten ovan kopplas till det som Ålund pekar på om att skildringen av den 

svenska kulturen är mer enhetlig och homogen än vad den egentligen är.55 

     Inom diskursteoretiska termer utgör den så kallade ”svenska modellen” i citatet ovan precis 

som Winter Jørgensen och Phillips menar nodalpunkt, där andra tecken i diskursen organiseras 

och får betydelse utifrån. Således utgör tecken som ”integrerad” och ”anpassa sig” element i 

själva diskursen. Den ”svenska strukturen” blir mästersignifikant och skapar således i diskursen 

till att etablera den relationella identiteten ”invandrare” som samtidigt konstruerar föreställningar 

om vad som inbegriper identifikationer om vad ”svenskhet” är. Precis som Winter Jørgensen och 

Phillips pekar på etableras identiteten när något framställs av en samling signifikanter med 

nodalpunkt i centrum.56 I citatet blir det också tydligt att ”medvetenheten om svenskheten har 

ökat” på grund av ”det stora antalet invandrare”, vilket också kan tolkas som att de relationella 

identiteterna ”invandrare” och ”svenskhet” ytterligare förstärks. 

                                                 
54 Anders Haag, ”Hur olika kan vi vara och ändå hålla ihop?”, Svenska Dagbladet, 1996-09-18 
55 Ålund & Schierup, (1991) s. 93 f. 
56 Winther Jørgensen & Phillips, (2000) s. 51 
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Begreppet integration kan tolkas som en åtgärd och handling där vi försöker göra ”dem” till oss. 

Innebörden av begreppet integration står således i motsatt förhållande till innebörden av 

begreppet assimilering då integration är en handling som sker och utgörs av två parter, det vill 

säga ett ”vi” som ska integrera och ett ”dem” som ska integreras. I en tidningsartikel i Dagens 

Nyheter 1997-08-10 går det att läsa följande om assimilering:  
 

Bejaka assimilering av invandrare". Det är viktigare att invandrarna lär känna Sverige och 

svensk kultur än tvärtom. […] Det är säkert bra och berikande om vi kan lära oss något av 

olika invandrarkulturer och tar till oss vad vi gillar ur dem. Och det gör vi ju, mat och dryck, 

musik och dans tillexempel. Men det är viktigare att invånare med utländsk bakgrund lär känna 

vårt samhälle, våra kulturmönster, referensramar och framförallt vårt språk.57 

 

Texten ovan redogör för att ”svensk kultur” utgör en förgivet tagen norm och bör ses som något 

eftersträvansvärt, varpå det är mer essentiellt att ”dem” anpassar sig efter ”vårt samhälle, våra 

kulturmönster, referensramar och framförallt vårt språk” än vice versa. Det som blir tydligt i 

texten är att assimilering av invandrare bör bejakas. Föreställningen om den egna kulturens 

överlägsenhet i jämförelse med ett underlägset ”dem” och deras kultur är något som kan sättas i 

jämförelse med det som Mattson pekar på om den kulturella rasismen, likaså kan det kopplas till 

det som Said påvisar om västerlandets överlägsna förhållande till alla icke-europeiska kulturer.58 

Det som också blir tydligt är att ”dem”, ”invandrare” inte beskrivs utifrån någon specifik 

nationalitet utan ”dem” får istället hamna under en och samma enhetliga kategori ”invandrare”, 

samtidigt som ”dem”, ”invandrarna” och ”invandrarkulturen” skildras utifrån ”mat och dryck, 

musik och dans”. Vidare kan detta jämföras med det som Ålund beskriver om att invandrares 

kulturer vanligtvis förknippas med att de är bundna av traditionella seder och bruk.59 I 

diskursteoretiska uttryck blir ”svensk kultur” mästersignifikanten som därmed etablerar den 

relationella identiteten ”invandrare” som i citatet ovan konstrueras utifrån det som den skiljer sig 

ifrån det vill säga ”svensk kultur”. Vidare blir tecken som ”mat”, ”dryck”, ”musik” och ”dans” 

element i diskursen, samtidigt som tecknen ”vårt samhälle”, ”våra kulturmönster” och 

”referensramar” utgör nodalpunkter i diskursen. 

     Inom den integrationspolitiska diskursen står begreppet integration i motsatt förhållande till 

segregation och utanförskap. Integration är något som bör göras för att undvika segregation och 

utanförskap. Utanförskap och segregation artikuleras i flera tidningsartiklar i relation med 

boendesituation. I en tidningsartikel i Svenska Dagbladet 2007-07-04 skrivs exempelvis att:  
 

I segregerade områden saknas de sociala nätverk som krävs för en effektiv matchning av 

invandrare och arbetsgivare. Där utvecklas också normer och värderingar som motverkar viljan 

till utbildning, arbete och integration[…] En framgångsrik integrationspolitik kräver starkare 

                                                 
57 Lars Ulvenstam, ”Bejaka assimilering av invandrare”, Dagens Nyheter, 1997-08-10 
58 Said, (2004) s. 69 ff.  
59 Ålund & Schierup, (1991) s. 93 f. 



 16

fokus på de segregerade bostadsmiljöer som formar invandrares syn på sina livschanser och 

vårt samhälle.60 
 

I texten finns en tydlig diskurs om ”vi och dem” som uttrycker att i segregerade områden, i detta 

fall bostadsområden med hög intensitet av invandrare ”utvecklas normer och värderingar som 

motverkar viljan till utbildning, arbete och integration”. Det som texten menar är att i segregerade 

områden utvecklas specifika kulturer hos de som bor där. Eller med andra ord utanförskap leder 

till att individen får sämre moral som ökar deras lathet. Vad innebär dessa ”normer och 

värderingar” egentligen? Innebär det att dessa ”normer och värderingar” är specifika för just 

invandrare då det enligt texten är i de segregerade bostadsområdena som dessa ”normer och 

värderingar” frodas? Detta kan precis som Levitas pekar på tolkas som att de individer som 

befinner sig i utanförskapet har en viss typ av moral och kultur. Utanförskapet och den bristande 

integrationen beror i linje med Levitas diskursmodell MUD på ”dem”, således kan detta tolkas 

som att invandrarna själva bör klandras för sitt eget utanförskap. 

     I tidningen Aftonbladet 1997-03-22 finns en intervju med dåvarande VD för fastighetsbolaget 

HSB i Malmö som uttrycker följande om segregeringen: 
 

Segregering är inte bara av ondo. Vi måste respektera att olika nationaliteter och grupper söker 

sig till varandra. […] Hittills har det bara handlat om att blanda, blanda, blanda. Vi har sett hur 

fastighetsbolagen av välvilja har öst in pengar i problemområden. Men ska något positivt göras 

räcker det inte att måla om balkongerna vartannat år. […] bostadsområden med enhetlig 

befolkning blir mer stabila. Slitaget minskar och invånarna känner ökad trygghet.61 

 

Det som texten visar på är att ”olika nationaliteter och grupper söker sig till varandra” för att 

bosätta sig i samma bostadsområden, vilket också i texten ovan blir synonymt med att invandrare 

söker sig till invandrartäta bostadsområden. Det som vidare bör uppmärksammas i citatet är hur 

direkt och omedelbart dessa bostadsområden framställs som en schablonbild för 

”problemområden”. På samma gång blir det tydligt att det finns en nationalistisk diskurs eller en 

diskurs om kulturella skillnader. Bostadsområden blir mer ”stabila” och ”slitaget minskar” 

samtidigt som ”invånarna känner ökad trygghet” om det finns en ”enhetlig befolkning”. Det som 

blir uppenbart är en diskurs om att ”problemområden” förklaras utifrån etniska och kulturella 

skillnader som direkt kan hänvisas till diskursmodellen MUD.  

     I en tidningsartikel i Svenska Dagbladet 1996-09-18 beskrivs i en intervju att ”den svenska 

mentaliteten i sig kan vara ett hinder för integrationen”.62 Vidare framgår att det finns 

grundläggande kulturella skillnader mellan den svenska kulturen och invandrares kulturer i sättet 

                                                 
60 Yves Zenou, ”Integrationens blinda fläck”, Svenska Dagbladet, 2007-07-04 
61 Leif Kasvi, Magnus Ringman, ”Delad stad ” Segregering kan vara bra” – HSB chefen: Bostadsområden stabilare 

med enhetlig befolkning”, Aftonbladet, 1997-03-22 
62 Haag, 1996-09-18 
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att socialt förhålla sig till sin omgivning, det vill säga individens sociala beteende är enligt 

tidningsartikeln avhängig den kulturella etniciteten.63  
  

För att bli accepterad måste man bli så lik alla andra som möjligt. Så är det säkert i viss mån i 

alla samhällen, men det gäller i särskilt hög grad Sverige. Olikheten betraktas som ett problem, 

säger docenten och berättar en historia från en tid då han reste runt och intervjuade svenska 

arbetsgivare. – På ett sjukhus hade man just tvingats säga upp en rumän. Då jag frågade vad 

han hade gjort för fel svarade chefen: "alla". Han hade rört vid patienterna på fel sätt, stått för 

nära dem han talade med och försökt köra med den övriga personalen. Säkert var mannen inte 

helt medveten om hur han betedde sig. Inte heller var den övriga personalen fullt medveten 

om varför de reagerade. De sociala koderna ligger ofta på ett omedvetet plan. Man märker dem 

när de överskrids. Rumänen överskred också gränserna för hur män i Sverige ska bete sig mot 

kvinnor. I Sverige har vi utvecklat en viss syn på kvinnan, och utan att värdera den […] kan 

utgöra ett hinder för integrationen. […] det är en viktig social kod som kan vara svår att ta till 

sig. Kanske skillnaden mellan många svenska mäns och ”machomannens” syn på kvinnan är 

liten. Men svensken har lärt sig att utöva sin makt på ett mer subtilare sätt och hålla tyst.[…] 

Det stora antalet invandrare har gjort att medvetenheten om svenskheten har ökat.64  
 

I texten ovan går det att uttyda en etnisk nationalistisk diskurs som klarlägger att det finns 

kulturella olikheter mellan ”svenska män” och ”invandrarmän”, där också ”svenskheten” lyfts 

fram som en kontrast till den avvikande invandraren. Även fast texten aldrig direkt artikulerar 

”invandrarmän” så drar jag den slutsatsen utifrån texten att ”machomannen” blir synonymt med 

”invandrarmän”. Detta uttalande tyder vidare på att det finns en ”vi och dem” mentalitet, där 

”vi”, den ”svenska” kulturen utgör en norm i förhållande till ett avvikande, annorlunda och 

främmande ”dem”. Således blir det ”dem” det vill säga den marginaliserade gruppens beteende 

och kultur som det fokuseras på. Kategorin ”vi” utgör den eftersträvande och förgiven tagande 

normen samtidigt som ”vi” aldrig ifrågasätts eller problematiseras. Texten kan också tolkas som 

att det finns en kulturell rasism och en kompetensbristdiskurs i linje med det som Matsson 

pekade på tidigare. Inom diskursteorin är nodalpunkter specifika tecken som är mer privilegierade 

än andra tecken, varpå andra tecken i en diskurs ordnas och får mening utifrån det privilegierade 

tecknet.65 I texten ovan blir ”integrationen” det privilegierade tecknet nodalpunkt varpå andra 

tecken så som ”svenska män” och ”machomän” ordnas och får betydelse utifrån detta. 

Konstruktionen av den relationella identiteten ”invandrare” organiseras i diskursen utifrån vad 

den inte är, i detta fall ”svensken”. Vidare blir ”machomannen”, ”invandrare”, ”svenska män” 

och ”svensken” mästersignifikanter i ovanstående text. De centrala elementen utgörs av 

”utvecklat”, ”utöva sin makt” och ”subtilare”. Myten blir i texten ”Sverige” och ”svenskheten” 

och blir det sociala rummet som också ramar in diskursen.  

     Detta sätt och perspektiv att se på invandrarnas bristande integration och utanförskap kan 

kopplas till diskursmodellen MUD av den anledningen att texten ovan visar på att ”dem”, 

                                                 
63 Haag, 1996-09-18 
64 Ibid. 
65 Winther Jørgensen & Phillips, (2000) s. 33 ff. 
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invandrare har ett beteende som både kulturellt och moraliskt skiljer sig från majoritetssamhället, 

det vill säga mästersignifikanterna ”svenska män” och ”svensken” skiljer sig i en antagonistisk 

konflikt från de andra mästersignifikanterna ”machomannen” och ”invandrare”. Enligt 

diskursmodellen MUD är underklassen och de som befinner sig i socialt utanförskap moraliskt 

och kulturellt annorlunda de övriga individerna i majoritetssamhället.66 Fokus blir på kulturella 

skillnader och att ”dem” är avvikande. Vidare blir den mediala framställningen av invandraren i 

texten stereotypt, där invandraren ses som statisk, oföränderlig och irrationell i kontrast till den 

svenska mannen som ”har lärt sig att utöva sin makt på ett mer subtilare sätt”. Det går också att 

dra paralleller till det som Said pekar på om att Västerlandet behöver Orienten för att på så sätt 

identifiera sig själv.67  

     I samma artikel som ovan framgår det vidare att integrationspolitiken inte enbart bör speglas 

som att det är en uppsättning av hinder eller problem. I texten framgår att: 
 

Det är relativt lätt att komma in i det svenska samhället - även för främlingar. Man behöver 

inte tillhöra rätt klass eller klan som i många andra länder. Inte heller behöver man muta sig 

fram. […] på många sätt är den svenska kulturen och det svenska samhället berikande för 

många invandrare, […] Kvinnor från mansdominerande samhällen får här helt andra 

möjligheter. Många, såväl män som kvinnor, kan realisera materiella drömmar de aldrig kunnat 

förverkliga i hemlandet.68 
  

Här blir det tydligt att trots den problematiska integrationspolitiken finns det en annan sida av 

myntet då det framgår att det egentligen är ”relativt lätt” att integreras in i ”det svenska samhället 

även för främlingar.” Det blir också uppenbart att det ”svenska samhället” är en förgivet tagen 

norm och utgör en motpol till ”andra länder” som inte enligt citatet kan tolkas vara lika 

demokratiska som det ”svenska samhället”. Vidare blir beskrivningen i citatet indirekt att kvinnor 

från ”mansdominerande samhällen” är förtryckta och underställda då de samtidigt framställs i 

kontrast till det ”svenska samhället”, en plats där dessa kvinnor ”kan realisera materiella drömmar 

de aldrig kunnat förverkliga i hemlandet”. Skildringen av det ”svenska samhället” blir i texten 

både förskönad och idealiserad, samtidigt som framställningen av ”dem” och ”andra länder” både 

blir stereotypt och kolonialt. Således skildras det ”svenska samhället” i ett överlägset förhållande 

till underordnade ”andra länder” helt i överensstämmelse med det som både Brune och Mattson 

pekade på tidigare. Det som ytterligare går att se och som citatet är konstruerat utifrån är en 

orientalistisk beskrivning av ”dem” helt i överensstämmelse med Said. Detta blir extra tydligt när 

beskrivningen av ”mansdominerande länder” är att ”man behöver inte tillhöra rätt klass eller klan 

som i många andra länder. Inte heller behöver man muta sig fram.” Det diskursteoretiska 

verktyget myt eller det så kallade sociala rummet blir i ovanstående citat ”den svenska kulturen” 

                                                 
66 Levitas, (2005) s. 21 
67 Said, (2004) s. 69 ff. 
68 Haag, 1996-09-18 
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och ”det svenska samhället”, varpå mästersignifikanten ”invandrare” får sin identitet etablerad 

ifrån. 

     Detta sätt att i beskrivningen stereotypifiera invandrare är något som är centralt i åtskilliga 

tidningsartiklar under tidsperioden 1996-1997. Dagens Nyheter 1997-01-10 har ett reportage om 

unga invandrarkvinnor och deras tankar om islam och familjförhållanden. 
 

Dessa män som kanske var mycket respekterade och hade en god ställning i sitt hemland har 

inte kvar något av detta i Sverige. De kan inte svenska, de har inget arbete, de har ingen 

kontakt med svenska familjer och det återstår bara att som familjens överhuvud vakta familjens 

heder.69 

 

Texten ovan pekar på en stereotyp beskrivning av invandrarmännen som svaga, handlingslösa 

och underordnade i samhället. Den tidigare positionen som ”dessa män” hade så som exempelvis 

att de ”var mycket respekterade och hade god ställning i sitt hemland” kan således enligt citatet 

ovan tolkas som kraftigt reducerad i det nya hemlandet. Vidare framkommer att då ”dessa män” 

inte har något kvar av detta i Sverige blir deras enda och främsta uppgift i det nya hemlandet att 

”vakta familjens heder”. Detta kan sättas i jämförelse med det som Löwander pekade på tidigare 

om att media konstruerar kategoriseringen ”vi och dem” samtidigt som ”dem” projiceras med 

sämre egenskaper än oss och blir därmed underordnade ett överlägset ”vi”, vilket också är i 

överensstämmelse med Saids orientalistiska teoriperspektiv. I diskursteoretiska termer blir tecknet 

”dessa män”, i detta fall ”invandrarmän” till mästersignifikant samtidigt som identiteten 

”invandrarmän” etableras i ekvivalenskedjor med element som exempelvis ”heder”. 

     Tidningen Svenska Dagbladet 1997-04-01 har ett reportage om ett projekt med syfte att genom 

studiecirklar ”utbilda invandrare om familjelivet i det nya landet.”70 Rubriken till artikel är 

”Invandrare utbildas om familjeliv”, med en ingress som lyder: 
 

En dödade sin syster för att hon gick på diskotek, en annan knivhögg sin hustru när hon ville 

skiljas. Flera fall av våld och misshandel inom invandrarfamiljer har uppmärksammats den 

senaste tiden.71 

 

Intentionen med projektet är visserligen av god mening då det senare i artikeln framgår att 

”invandrarfamiljer har svårt att söka hjälp av samhället när problem uppstår”. Det som är 

intressant och som bör uppmärksammas är hur retoriken och meningsuppbyggnaden är 

konstruerad i både rubriken och ingressen. Det är således en stereotyp framställning av 

”invandrarfamiljer” i ingressen. Denna ensidiga och stereotypa beskrivning av invandrare och 

invandrarmän är något som också går att hitta i flera tidningsartiklar år 2007. Ett exempel från en 

artikel i tidningen Expressen 2007-07-17 påvisar att det svenska språket är viktigt för att integreras 

i samhället. 

                                                 
69 Lisberg Brattberg, ”Familjens heder viktig: Jag tänker inte som svenska tjejer”, Dagens Nyheter, 1997-01-10 
70 Ann-Sofi Andersson, ”Invandrare utbildas om familjeliv”, Svenska Dagbladet, 1997-04-01 
71 Ibid. 
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Lika mycket respekt som föräldrarna får när de talar på sitt eget språk på ett möte förlorar de 

när de behöver barnens hjälp i kontakt med hyresvärden. För invandrarföräldrarna blir det 

svårt att sätta gränser i tonåren när man inte satte dem tidigare och omgivningen inte stöder 

föräldrarna på samma sätt som i ursprungsländerna. För invandrarföräldrar kommer 

tonårsproblemen ofta som en total överraskning. De vet inte hur de ska hantera dem. […] I 

vissa sammanhang har de vuxna pondus och i andra är de som barn.72 

 

Det som framgår är att ”invandrarföräldrar” framställs som maktlösa inför sina barn. 

Framställningen blir i texten en generalisering av kategorin ”invandrarföräldrar” då de projiceras 

med egenskaper som att de exempelvis inte har tillräckligt goda kunskaper i det svenska språket. 

Vidare blir denna generalisering en skildring av ”invandrarföräldrar” som att de är maktlösa och 

utan handlingskraft då de saknar kontroll och kunskap om hur de ska hantera exempelvis 

familjerelaterade problem. Samtliga tre senaste citaten är i samma linje med det som Brune pekar 

på, om hur en text skapar ett ”vi” och ett ”dem”, samtidigt som ”dem” objektifieras i texten och 

mer än sällan får föra sin egen talan eller ha inflytande i hur texten framställer ”dem”. 

     I detta tema, kultur och utanförskap har jag visat på hur tidningsartiklar konstruerar 

kategoriseringar av ”vi och dem” i diskurser om integration och utanförskap. I en betydande del 

av dessa tidningsartiklar finns en föreställning om ett normativt och överlägset ”vi” som 

polariseras mot ett avvikande, främmande och underlägset ”dem”. Således blir det i mediala 

diskurser att ”dem” stereotypifieras som kulturellt annorlunda och skiljer sig från ”oss”. 

Diskurser om integration och utanförskap utgår med utgångspunkt i kulturella skillnader mellan 

”vi och dem”. Diskursmodellen MUD blev också i flertalet tidningsartiklar synligt under detta 

tema. Vidare visade detta tema på att det delvis fanns skillnader mellan tidsperioderna 1996-1997 

och 2006-2007 i hur retoriken är konstruerad och hur artiklar uttrycker just kultur och 

utanförskap. Tidningsartiklar från tidsperioden 1996-1997 utrycker en mer direkt, påtaglig och 

överlägset ”vi” och har en föreställning om ett underlägset ”dem” i högre grad än i jämförelse 

med tidsperioden 2006-2007. Tidningsartiklar i tidperioden 2006-2007 kan tolkas ha en mer 

”förfinad” retorik i sättet att uttrycka diskurser om kultur och utanförskap. I en del 

tidningsartiklar under tidsperioden 1996-1997 blir bilden av den ”svenska kulturen ” och det 

”svenska samhället” näst intill förskönad och idealiserad. På samma gång blir bilden av ”dem” 

och ”de Andras” kultur och hemland, att ”dem” kommer från mansdominerade och patriarkala 

länder och att ”dem” i hög grad styrs av kulturella och traditionella värderingar och normer. 
 

5.2 Fördelning och utanförskap 

Under temat fördelning och utanförskap redovisas tidningsartiklar som fokuserar på att det sociala 

utanförskapet måste brytas för att spara på den svenska välfärden. Fördelning bör således i detta 

                                                 
72 Cheko Pekgul, ”Om problemet med och nyckeln till integration: språket ger barnen makten i familjen”, Expressen, 
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avseende ses utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I flera tidningsartiklar framkommer att arbetslösa 

invandrare som är segregerade och befinner sig i utanförskap är kostsamt för den svenska 

ekonomin, eller med andra ord utanförskap är kostsamt för den svenska välfärden, således bör 

utanförskapet brytas genom diverse disciplinära åtgärder. Vidare behandlar detta tema också 

tidningsartiklar som i framställningen beskriver invandring och invandrare som ett 

välfärdsproblem.  

     Tidningsartiklar från tidsperioden 1996-1997 som berör integration, invandring, utanförskap 

och arbete handlar främst om invandrarnas svårigheter att få tillträde till den svenska 

arbetsmarknaden. En viktig orsak till invandrarnas svårigheter att få arbete beror enligt flera 

tidningsartiklar på den strukturella diskrimineringen av invandrare. Ofta sorteras invandrare ut 

vid rekryteringen på arbetsmarknaden då de har utländska namn eller har bristande kunskaper i 

det svenska språket.73 I en artikel i tidningen Svenska Dagbladet 1996-01-11 går det att läsa: 
 

Det är svårt nog att få in kvinnor i företaget – om vi ska ta in invandrare också blir det 

kaos.74  
 

Citatet ovan måste nödvändigtvis inte tolkas som rasistisk i sig, även om citatet indirekt 

artikuleras med en rasistisk undertoning. Citatet bör också ses som en spegling av den dåtida 

samhälleliga kontexten av de värderingar och tankegångar som då fanns om just invandrare och 

arbetsmarknad. I flera tidningsartiklar under tidsperioden 1996-1997 framställs invandrare och 

flyktingar som något främmande, farligt och som ett hot mot den svenska ekonomin och 

välfärden. I tidningen Svenska Dagbladet 1997-03-14 går det exempelvis att läsa om:  
 

Den senaste tidens flyktingströmmar har lett till ökade spänningar mellan svenskar och 

invandrare.75 

 

Orsaken till dessa spänningar framgår aldrig enligt citatet, utan det som endast framkommer är att 

”flyktingströmmar” skapar ”spänningar”. Således kan det tolkas som en nationalistisk diskurs där 

det i enighet med den diskursteoretiska termen antagonism kan ses som en konflikt mellan 

”svenskar” och ”invandrare”. Detta kan sättas i jämförelse med det som Brune pekar på om att 

massmedia konstruerar hotbilder av ”dem”.76 I rubriken till en artikel i Dagens Nyheter 1997-05-18 

går det att läsa att ”massinvandringen får svåra följder”77.  
 

Dessa relationer mellan invandring och arbetsmarknad gör att massinvandringen får 

destruktiva effekter: konflikter, sociala problem, ökad brottslighet, enorma samhällskostnader, 

                                                 
73 Hammargren, 1996-06-11 
74 Anna Danielsson, ”Saco vill se ändrad attityd till invandare”, Svenska Dagbladet, 1996-01-11 
75 Anita Kratz, ”M vill stoppa invandrare utan jobb – Försörjningsplan krävs för att få stanna Tillgången till välfärd 

begränsas”, Svenska Dagbladet, 1997-03-14 
76 Brune (red.) (1998) s. 44 
77 ”Läsarnas DN: Massinvandringen får svåra följder”, Dagens Nyheter, 1997-05-18 
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ökad arbetslöshet och troligen främlingsfientlighet.78 

 

Beskrivningar om invandring enligt de två senaste citaten som ”massinvandring”, 

”flyktingströmmar” och ”ökade spänningar” och ”konflikter” leder automatiskt till dikotomin 

mellan ”svenskar” och ”invandrare” ytterligare polariseras, samtidigt som den mediala 

konstruktionen och bilden av ”invandrare” blir att ”dem” är en orsak eller en utlösande faktor till 

dessa ”spänningar” och ”konflikter”. Vidare kan detta tolkas som ett bra exempel på det som 

Brune påvisar om hur det mediala kan skapa ytterligare en typ av ”mental segregation”.79 

     I tidningsartiklar under tidsperioden 2006-2007 framgår i likhet med tidsperioden 1996-1997 

att integration av invandrare är viktigt för den svenska ekonomin. I Dagens Nyheter 2007-04-05 

beskriver Lars Leijonborg, Tobias Billström och Nyamko Sabuni som sitter i den borgerliga 

regeringen deras nya integrationspolitik. De föreslår en ny integrationspolitik som innebär att 

kommuner ska få såkallade stimulansbidrag för att på så sätt få invandrare i utbildning och arbete. 

Stimulansbidrag innebär subventionerade arbeten där staten tillsätter extra pengar till 

kommunerna för att på så sätt få ut invandrare på arbetsmarknaden i form av praktik.80 

Leijonborg, Billström och Sabuni påpekar att: 
  

Det är en nyckelfråga för den framtida svenska välfärden att fler utlandsfödda får jobb. Ett 

huvudmål för den nya politiken är att bryta den passivitet som för många nyanlända präglar de 

första månaderna och åren i Sverige. Sysslolösheten lägger grund för utanförskap och 

bidragsberoende. Vi genomför därför stora satsningar riktade till just de nyanlända i form av 

jobb, svenskstudier och kompletterande utbildningar.81 

 

Det som blir tydligt är att den framtida svenska välfärden är beroende av att invandrare är i 

sysselsättning. Citatet kan vidare tolkas som att en lyckad integration blir synonymt med att 

invandrare är i arbete eller studerar, samtidigt som en misslyckad integration innebär att 

arbetslösa invandrare hänvisas till utanförskap som vidare leder till bidragsberoende och en 

reducerad välfärd. Eller med andra ord en reducerad välfärd innebär bidragsberoende individer i 

stället för individer som arbetar. Här blir diskursmodellen SID relevant då denna diskurs 

fokuserar på att den exkluderade individen och i detta fall att invandrarna inte har något arbete. 

På så sätt kan de exkluderade arbetslösa invandrarna skyllas för en reducerad välfärd. Likaså 

pekar SID på att integration uppnås genom att främja och uppmuntra arbete det vill säga 

disciplinera och styra ”dem”.82 Leijonborg, Billström och Sabuni menar vidare att ”sysslolösheten 

lägger grund för utanförskap och bidragsberoende”, vilket också är i samma linje som SID. 

Vidare pekar SID på att utanförskapet bryts genom olika sorters arbetsmarknadsåtgärder samt att 

                                                 
78 ”Läsarnas DN: Massinvandringen får svåra följder”, Dagens Nyheter, 1997-05-18 
79 Brune (red.) (1998) s. 9 
80 Lars Leijonborg, Tobias Billström, Nyamko Sabuni, ”En miljard och ökade krav i ny politik för invandrare”, 

Dagens Nyheter, 2007-04-05 
81 Ibid. 
82 Levitas, (2005) s. 26 f. 
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reducera ”bidragsberoendet” hos ”utlandsfödda”. Detta kan också tydas i överrensstämmelse 

med MUD då det är ”dem”, ”invandrare” som både generaliseras och problematiseras, det vill 

säga ”dem”, invandrare kategoriseras in under samma enhetliga kategori, i detta fall 

”utlandsfödda”. Det diskursteoretiska uttrycket flytande signifikanter blir i texten ”utanförskap” 

vilket får betydelse i diskursen genom olika åtgärder som exempelvis ” jobb, svenskstudier och 

kompletterande utbildningar”. Längre fram i samma artikel pekar Leijonborg, Billström och 

Sabuni på att:  
 

Det bör poängteras att staten aldrig har hela ansvaret för en framgångsrik integration. 

Individen har också ett ansvar, bland annat för att söka de jobb som finns och för att delta i 

SFI. Så är det inte alltid i dag. Den nya politiken ska vara tydlig i fråga om det personliga 

ansvaret och uppmuntra egna initiativ som främjar integration.83  
 

Här blir det tydligt att integration är en ömsesidig handling mellan staten och individen, samtidigt 

som texten fokuserar på ”de Andras” bristande ”ansvar”, således kan detta tolkas som att ”dem”, 

invandrarna själva är ansvariga för den misslyckade integrationen. Fokus och det som 

problematiseras blir därmed ”dem” och inte ”oss” det vill säga ”staten”. Att ansvaret riktas på 

”individen” istället för ”staten” blir extra tydligt när det i texten framgår att ”det bör poängteras 

att staten aldrig har hela ansvaret för en framgångsrik integration”, ”individen har också ett 

ansvar”, vidare förtydligas att ”så är det inte idag”. Med andra ord uttrycker texten att staten inte 

ensam är ansvarig för en lyckad integration, en viktig faktor till invandrarnas utanförskap beror på 

dem själva då de ej har varit aktiva i att söka arbete eller deltagit i svenska för invandrare (sfi). 

Således pekas ”dem” ut som passiva och ansvarslösa och får skylla sig själva för den misslyckade 

integrationen och sitt eget sociala utanförskap. Detta är helt i överrensstämmelse med 

diskursmodellen MUD. Vidare blir ovanstående citat också genom att artikulera ”uppmuntra 

egna initiativ som främjar integration” till att det skapas en ”vi och dem” kategorisering, där 

”dem” ska integreras och det är ”dem” som måste ta både ansvar och initiativ i 

integrationsprocessen. I diskursteoretiska termer blir tecknet ”individen” mästersignifikant och 

får därmed sin identitet etablerad när signifikanter sammankopplas i så kallade ekvivalenskedjor. 

Således är sammansättningen av mästersignifikanten ”individen” etablerad utifrån det som den 

liknar och skiljer sig ifrån, det vill säga ”staten”. 

     I skildringen av integration och utanförskap framställs invandrare i åtskilliga tidningsartiklar 

som en ekonomisk belastning för den svenska statens ekonomi. I ingressen till en tidningsartikel i 

Svenska Dagbladet 1997-03-14 går det att läsa att invandrare enbart är välkomna till Sverige om de 

har en plan, så att de kan försörja sig själva genom arbete och på så sätt betala skatt till den 

svenska staten.84 
 

                                                 
83 Leijonborg, Billström, Sabuni, 2007-04-05 
84 Kratz, 1997-03-14 
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M vill stoppa invandrare utan jobb – Försörjningsplan krävs för att få stanna. Tillgången till 

välfärd begränsas.85 

 

Texten ovan kan tolkas som en varning eller en påvisning om att ”dem”, invandrare som inte kan 

vara med och bidra till den svenska välfärden eller ”göra rätt för sig” ska inte heller få ta del av 

välfärdstjänsterna. Välfärden begränsas med andra ord enbart till de som kan försörja sig. Att 

invandrare är i sysselsättning ses följaktligen som en oerhört central del i integrationsprocessen. 

Under tidsperioden 2006-2007 handlar flera artiklar om olika krav och motprestationer som 

staten bör ställa på den invandrade individen i samband med integrationsprocessen. Exempelvis 

pekar Folkpartiet på att de kräver en så kallad ”jobb och utvecklingsgaranti […] de som inte 

deltar i jobbgarantin ska inte få några pengar.”86 Det blir alltså tydligt att den som har invandrat 

måste ta sitt ansvar, genom att utföra någon form av arbete eller praktik för att få något 

försörjningsstöd. I tidningen Dagens Nyheter påpekas det ytterligare om betydelsen av att den 

invandrade individen tar sitt ansvar i integrationsprocessen. 
 

I samtliga fall kräver vi att alla nyanlända tar sitt ansvar att aktivt delta i SFI, Svenska för 

invandrare, annars reduceras eller stoppas bidragen.87 

 

Likaså förre integrationsministern Jens Orback påvisar att kraven bör skärpas mot nyanlända 

invandrare och att det ställs krav på att den invandrade individen tar sitt ansvar i 

integrationsprocessen gentemot staten. Han uttrycker det på följande sätt: 
 

Regeringen vill skärpa kraven på nyanlända invandrare genom ett villkorat bidrag. Den som 

inte följer svenskundervisningen eller tar en anvisad praktikplats blir av med bidraget. […] 

Invandraren ska också få en tydlig samhällsinformation - och blir skyldig att ta del av den.88 

 

Det som Orback menar är att den som har invandrat har ett visst ansvar i att själva vara aktiva, 

den som inte läser sfi eller deltar i någon form av praktik får inte heller någon ersättning. Bilden 

av de olika kraven eller motprestationerna kan tolkas som tydliga direktiv om att invandrare hela 

tiden måste vara aktiva i integrationsprocessen, det blir också tydligt att de som vill ta del av 

välfärden bör ”göra rätt för sig” vilket kan kopplas till diskursmodellen SID. I Dagens Nyheter 

1997-04-15 uttrycker moderaterna Per Unckel, Ulf Kristersson och Thomas Idergard följande om 

den dåvarande flykting och invandrarpolitikens kostnader: 
 

Tesen är att utan flyktingarna hade behovet av sociala besparingar varit mindre. Det är 

självklart att många flyktingar på kort sikt och från en social budgethorisont kan ses som en 
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ekonomisk belastning. Bidragen är inte gratis.89  

 

Det är följaktligen en negativ bild av ”flyktingarna” då det i denna framställning skapas en bild av 

att ”dem”, ”flyktingarna” är en ”ekonomisk belastning” för den svenska staten. Framställningen 

blir på sådant sätt att ”flyktingar” kopplas till ”ekonomisk belastning” och ”bidrag” vilket i sin tur 

går att finna stöd i det som Brune menar att i ett redan segregerat samhälle skapar media till en 

ytterligare mental segregation.90 Det jag vill visa med de fyra ovanstående citaten är att samtliga 

citat kan kopplas till de två diskurserna MUD och SID om socialt utanförskap av den 

anledningen att retoriken i dessa tidningsartiklar fokuserar på att bidrag till invandrare ses som 

något oerhört negativt, samtidigt som också artiklarna delvis problematiserar ”dem” istället för 

”oss”. 

     Temat fördelning och utanförskap har visat på hur diskurser om integration i tidningsartiklar 

kopplas till fördelning och välfärd. Att bryta utanförskapet genom att aktivera och disciplinera 

invandrare genom exempelvis olika arbetsmarknadsåtgärder blir centralt i den mediala 

integrationspolitiska debatten. Flera artiklar har också under detta tema pekat på att den 

misslyckade integrationen och invandrarnas sociala utanförskap i samhället delvis beror på 

invandrarna själva. Precis som i föregående tema gick det att se en skillnad mellan de två 

tidsperioderna 1996-1997 och 2006-2007 i hur tidningsartiklar väljer att framställa invandrare. 

Artiklarna under tidsperioden 1996-1997 uttryckte en mer direkt och påtagligt negativ inställning i 

sättet att beskriva invandrare, integration och välfärd. Under denna tidsperiod blev det mer tydligt 

att invandring är en kostnadsfråga för staten i jämförelse med tidsperioden 2006-2007. Likaså var 

det en mer stereotypifierad bild av ”dem”, invandrare under tidsperioden 1996-1997. Samtidigt 

finns det en viss likhet i diskursen i sättet att uttrycka invandrare och bidragsberoende under båda 

två tidsperioderna 1996-1997 och 2006-2007, då framställningen av invandrare och utanförskap i 

tidningsartiklar blir att ”dem” måste göra rätt för sig för att ta del av välfärden. 
 

5.3 Arbete och utanförskap 

Under temat arbete och utanförskap behandlas tidningsartiklar som berör en kategorisering av 

”dem”, invandrare i relation till arbete och utanförskap. Vidare bör detta tema tydas som en del 

eller en fortsättning av föregående tema av den anledningen att arbete är en viktig faktor i 

integrationsprocessen och att bryta utanförskapet. Tidigare framgick det att kunskaper i det 

svenska språket och arbete är en nyckel till integration och att bryta utanförskapet. I en artikel i 

Svenska Dagbladet 2007-07-01 påpekar integrationsminister Nyamko Sabuni att utanförskapet 

bland utrikesfödda är något som måste brytas. Höga trösklar för att komma in på 
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arbetsmarknaden och brister i introduktionen av nyanlända invandrare, samt diskriminering är 

enligt Sabuni några av orsakerna till den tidigare bristande integrationspolitiken.91 
 

Alliansregeringen har inlett en totalöversyn av de offentliga insatserna för nyanländas 

arbetsmarknadsetablering; uppdrag, ansvarsfördelning, författningsreglering och ekonomiska 

villkor ska ses över i sin helhet. […] Alliansen gick till val för att bryta utanförskapet. Att 

hindra en utbredning av utanförskapet och att bryta passiviteten för dem som står allra längst 

bort från arbetsmarknaden är några av regeringens allra viktigaste utmaningar under 

mandatperioden.92 
 

Här blir det tydligt att utanförskapet måste brytas i syfte att förbättra integrationen. Texten kan 

kopplas till Levitas diskursmodell SID av den anledningen att det som Sabuni menar är att 

utanförskapet och ”passiviteten” ska brytas genom metoden disciplinära åtgärder som exempelvis 

att ”vi” ska strama åt de nyanländas ”ekonomiska villkor” och bidragsberoende. 

Mästersignifikanten i texten utgörs av ”nyanlända” och ”dem”. Identiteten av ”nyanlända” och 

”dem” etableras således i relation till vad de liknar och inte liknar i detta fall ”alliansregeringen”. 

Samtidigt blir det precis som Winther Jørgensen & Phillips menar att identiteten etableras genom 

att mästersignifikanten låter sig företrädas av en mängd signifikanter.93 Etableringen av identiteten 

”nyanlända” och ”dem” sker när signifikanter som ”utanförskap” och ”passivitet” knyts ihop i 

såkallade ekvivalenskedjor. 

     En annan artikel i tidningen Svenska Dagbladet presenterade Folkpartiet sin idéskrift Välkommen 

till jobbet. Rubriken till artikeln lyder: ”Folkpartiet vill inte ge flyktingar socialbidrag”94. Vidare 

tydliggörs i ingressen vikten av arbete för den som vill stanna i Sverige. 
 

Arbete ska stå i fokus för nyanlända flyktingar och andra som söker sig till Sverige. Den som 

kommer ska redogöra för hur man tänker försörja sig. Och några socialbidrag ska inte betalas 

till de nyanlända. […] Introduktionen ska ske på heltid och ersättningen ska vara 

"löneliknande" istället för socialbidrag.95 
 

Här påvisas bestämda direktiv om att den som vill stanna i Sverige bör också kunna försörja sig. 

Vidare blir också diskursen om arbete och utanförskap en tydlig kategorisering av ”vi och dem”. 

Samtidigt där ”dem”, ”nyanlända flyktingar” inte ska få något försörjningsbidrag, vilket också kan 

tydas som att Folkpartiet helt i linje med SID bedömer bidrag som något negativt som vidare kan 

leda till beroende. Likaså blir det tydligt att Folkparitet menar att ”ersättningen ska vara 

löneliknande istället för socialbidrag”, vilket också är i linje med SID. En annan artikel i Svenska 
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Dagbladet visar på att det sociala utanförskapet bryts genom betalt arbete helt i överrensstämmelse 

med SID. 
 

Arbetslösheten är en svår nöt. Att betala ut socialbidrag utan krav på motprestation kan verka 

godhjärtat och hjälpsamt, men riskerar att befästa utanförskapet. Med arbete skulle det gå att 

bryta isoleringen som många invånare, särskilt invandrare, känner; med arbete följer 

arbetskamrater, språkträning, egen inkomst och en känsla av att höra till, att stå på egna ben.96  

 

I texten framkommer att ”socialbidrag” ”riskerar att befästa utanförskapet”, det vill säga bidrag 

ses som negativt och utgör också ett hinder i integrationen. Vidare är det i överensstämmelse 

med SID då ”utanförskapet” och ”isoleringen” bryts genom arbete. En annan artikel i tidningen 

Svenska Dagbladet 1996-03-31 pekar på att migrationspolitiken medför problematik då den höga 

flyktinginvandringen leder till konflikter på arbetsmarknaden mellan ”svenskar och 

utlänningar”.97 Vidare framkommer enligt artikelförfattaren att invandrare har enorma svårigheter 

att bli delaktiga i både ekonomi och samhällsliv. 
 

De senaste årens flyktinginvandring har medfört att hundratusentals nya människor, ofta från 

geografiskt och kulturellt avlägsna länder, fått stanna i Sverige. Många av dessa människor har 

fått allt svårare ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten för utomnordiska 

invandrare har sexfaldigats sedan 1990. Då ska man veta att en stor del av dem inte ställer sig 

till arbetsmarknadens förfogande. Medan nästan 75 procent av svenskarna ingår i arbetskraften 

har (= har eller söker arbete) är motsvarande siffra för utländska män under 50 procent. 

Kostnaden för invandringen år 1994 har uppskattats till 20 miljarder kronor. I tider av hög 

arbetslöshet och väldiga underskott leder en stor och dyr invandring nästan oundvikligen till 

konflikt – svenskar och utlänningar tvingas konkurrera om knappa resurser. […] ekonomiska 

motsättningar börjar kopplas till etniska, vilket ger konflikterna ett existentiellt drag. ”98 

 

Här blir det tydligt att det finns en enormt hög arbetslöshet bland ”utomnordiska invandrare” då 

arbetslösheten hos dessa mellan år 1990-1996 ökade med hela 600 %. Vidare framgår att många 

av ”dem” inte ställer sig till arbetsmarknadens förfogande.” Texten skulle likasåväl kunna placeras 

in under de båda andra teman kultur och utanförskap, fördelning och utanförskap. Detta av den 

anledningen att texten delvis hänvisar till kulturella skillnader, samt att dessa kulturella skillnader 

är en orsak till konflikter mellan ”svenskar och utlänningar” och bör ses utifrån ett ekonomiskt 

välfärdsperspektiv. Anledningen till den höga arbetslösheten bland ”utomnordiska invandrare” 

eller varför de ”inte ställer sig till arbetsmarknadens förfogande ” framgår aldrig i texten, således 

blir det en framställning av invandrare som en enhetlig kategori som indirekt eller till viss del 

pekas ut som passiva och ansvariga för sin situation, vilket vidare kan kopplas till MUD. I texten 

blir det också tydligt att det finns problematisering av invandrare i kontrast till omgivande 

majoritetssamhället. Detta förstärks ytterligare när det i texten framkommer att ”dem” kommer 
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från ”geografiskt och kulturellt avlägsna länder”. Texten kan också kopplas samman med det som 

Mattson pekar på om att den kulturella rasismen skapar kategorier av européer och icke-européer. 

I den kulturella rasismen ses de kulturella skillnaderna som ett hinder och besvär för samlevnad.99 

Vidare kan det tolkas som att en orsak till den höga arbetslösheten bland ”utomnordiska 

invandrare” är att artikelförfattaren menar att det finns ett kulturellt avstånd mellan ”svenskar” 

och ”utlänningar” från ”geografiskt och kulturellt avlägsna länder”. Precis som Kamali påpekar i 

SOU rapporten Den segregerade integrationen så är den invandrade individens möjligheter att få ta del 

av samma möjligheter som majoritetsbefolkningen avhängig det ideologiska och kulturella 

avståndet som finns mellan dessa grupper.100 Detta kan också precis som Brune redogör för 

tidigare leda till i ett redan segregerat samhälle till en ytterligare typ av en ”mental segregation”.101 

     När texten ovan beskriver att en ”dyr invandring” nästan oundvikligen skapar konflikter och 

motsättningar mellan ”svenskar och utlänningar”, som samtidigt tvingas konkurrera om ett fåtal 

arbeten kan det kopplas till Schierup och Ålund och deras definition av vertical mosaic. Det som går 

att se är att dessa ”konflikter” mellan ”svenskar och utlänningar” på arbetsmarknaden är precis 

som Schierup och Ålund pekar på en konflikt som bygger på ett grundantagande om ett socialt 

ojämnt förhållande mellan olika etnicitetsgrupper i en etnisk hierarki i samhället. Vilket utifrån 

texten kan tolkas som att ”svenskar” är hänvisade till vissa arbeten, samtidigt som ”utlänningar” 

är hänvisade till helt andra arbeten. Den etniska kategoriseringen och hierarkin på 

arbetsmarknaden är något som också framkommer i en intervju i tidningen Aftonbladet 2006-06-

12.  
 

De flesta småföretag som startas idag startas av invandrare. Det handlar oftast om kiosker, 

frisersalonger och pizzerior. Svenskar har det lättare på arbetsmarknaden och behöver inte 

utsätta sig för det i Sverige otacksamma jobbet att vara företagare. Invandrare däremot vet att 

de har liten chans på den reguljära arbetsmarknaden och köper sig därför ett jobb genom att bli 

egen företagare. […] Alla invandrarföretagare var knappast företagare i sina hemländer. Min 

pappa, som köpte sig ett jobb som restaurangägare i början av nittiotalet, var ingenjör och 

lärare i sitt hemland Turkiet. På den tiden hade han nog aldrig drömt om att han skulle komma 

att bli krögare i framtiden. […] Är man invandrare eller tillhör någon annan svag grupp på 

arbetsmarknaden får man gott stå utanför och titta på.102 

 

Det som framkommer är att det finns en etnisk hierarki på arbetsmarknaden med en sortering av 

”svenskar” och ”invandrare” vilket är i linje med vertical mosaic som Ålund och Schierup pekade på 

tidigare. Detta innebär att det finns en etnisk diskriminering på arbetsmarknaden där den också 

blir indelad i etniska kategorier utifrån etniska premisser om uppfattningar om att ”vi” är 

överordnade ”dem” . 

                                                 
99 Mc Eachrane & Faye (red.) (2001) s. 249 ff. 
100 SOU 2006:73 s. 9 ff. 
101 Brune (red.) (1998) s. 9 
102 Esra Karakaya, ”Var tredje invandrare är arbetslös – Esra Karakaya: Trygghetslagar bidrar till att många inte får 

jobb”, Aftonbladet, 2006-06-12  
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I temat arbete och utanförskap har jag tydliggjort diskursen om att utanförskap bryts genom arbete. 

Tidningsartiklar från tidsperioden 2006-2007 visade på att det fundamentala i att bryta 

utanförskapet och öka integrationen är genom betalt arbete. Diskursmodellerna MUD och SID 

var något som blev tydligt i flera tidningsartiklar under båda dessa tidsperioder. Detta tema har 

också visat på att det geografiska och kulturella avståndet delvis påverkar föreställningar om 

vilken grad integration kan uppnås i överensstämmelse med Kamali. Vidare har temat visat på 

hur diskurser om arbete och utanförskap kan kopplas till Schierups och Ålunds 

begreppsdefiniering av vertical mosaic med en etnisk hierarki på arbetsmarknaden där sortering görs 

på grundval av etnisk härkomst. 
 

6. Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att tydliggöra den eller de diskurser som finns om integration 

och utanförskap i tidningsartiklar. De frågeställningar som uppsatsen har försökt besvara var med 

utgångspunkt i Levitas tre diskursmodeller om socialt utanförskap om det gick att applicera på 

mitt material, samt att se om det fanns någon likhet eller skillnad mellan Levitas perspektiv och 

med min analys av tidningsartiklar som behandlar integration och utanförskap. En annan 

frågeställning har varit att se hur ”vi och dem” framställs i tidningsartiklar. Den teoretiska 

utgångspunkten i studien var ett postkolonialt perspektiv som utgår från ”vi och dem”, där ”vi” 

är överlägsna ett underlägset ”dem”. Detta har således utgjort en röd tråd genom hela analysen 

där åtskilliga tidningsartiklar har som utgångspunkt i fenomenet ”vi och dem”. 

     Analysen visade på tre centrala teman som samtliga behandlade diskurser om integration och 

utanförskap. Dessa teman utgjordes av kultur och utanförskap, fördelning och utanförskap samt arbete och 

utanförskap. Under temat kultur och utanförskap blev det tydligt hur media i diskurser framställde 

kategoriseringar av ”vi och dem”. I detta tema kunde åtskilliga artiklar sättas i jämförelse med 

Levitas diskursmodell MUD. Det som blev tydligt i flera artiklar var hur texten fokuserade på 

”dem” som befann sig i utanförskap, samtidigt som framställningen av ”dem” var att de hade 

kulturella, moraliska och avvikande egenskaper och skiljde sig från ett normativt ”oss”. Analysen 

visade på en negativ medial framställning av ”dem” och deras kultur och där bilden av ”dem”, 

ofta blev stereotypifierad och också rasistisk. Framställningen av ”dem” invandrarnas kultur 

kunde jämföras med det resonemang som Ålund påpekade om att invandrares kultur ofta 

kopplades samman med tradition. 

     Analysens andra tema, fördelning och utanförskap visade på hur diskurser om integration och 

utanförskap kopplades till fördelning och välfärd. Att bryta utanförskapet genom arbete blev 

enligt flera artiklar ett viktigt mål inom integrationspolitiken. I åtskilliga tidningsartiklar 

uppenbarade sig både MUD och SID. När MUD visade sig innebar det att tidningsartiklar 

uttryckte att orsaken till den misslyckade integrationen och utanförskapet beror på ”dem”, 

invandrarna själva och att exempelvis ”dem” hade en dålig moral, var passiva och lata. Metoden 

för att bryta utanförskapet och att aktivera ”dem” beskrevs som att kraven måste skärpas och att 
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disciplinera ”dem” genom att exempelvis reducera försörjningsstöd och bidrag. Detta tema 

visade också i flera artiklar på att välfärden var beroende av att invandrare arbetar. Flera artiklar 

visade också på framställningar av ”dem” i relation till ekonomi, och att migrationspolitiken var 

en kostnadsfråga för staten. Det gick att se en likhet mellan de två tidsperioderna 1996-1997 och 

2006-2007 i tidningarnas sätt att diskursivt uttrycka invandrare och bidragsberoende. Under båda 

dessa tidsperioder blev framställningen av invandrare och utanförskap att ”dem” måste göra rätt 

för sig för att få ta del av välfärden. 

     Analysens tredje och sista tema var arbete och utanförskap och beskrevs som en fortsättning av 

det föregående temat av den anledningen att åtskilliga tidningsartiklar visade på att arbete var en 

nyckel för att bryta utanförskapet. Att bryta utanförskapet genom betalt arbete var helt i linje med 

SID. Det blev också tydligt att det geografiska och kulturella avståndet hade stor påverkan på 

uppfattningar om graden av integration och arbete. Vidare förtydligades hur diskurser om 

utanförskap och arbete kunde relateras till Schierups och Ålunds begreppsdefiniering av vertical 

mosaic med en etnisk hierarki på arbetsmarknaden. 

     De analyserade tidningsartiklarna i denna uppsats visade på att diskurser om integration och 

utanförskap hade som utgångspunkt i en kategorisering mellan ”vi och dem”, vilket också var 

helt i överensstämmelse med det som Kamali pekade på var anledningen till den misslyckade 

integrationspolitiken. Det som var gemensamt med analysens tre teman var att den mediala 

framställningen av invandrare i dessa tidningsartiklar i mångt och mycket tenderade att framställa 

och måla upp en negativ bild av ”dem”. Detta var något som exempelvis blev tydligt i åtskilliga 

artiklar i temat kultur och utanförskap där generaliseringar av ”dem”, invandrare gjordes som en 

motpol till det normativa ”svenskheten”. Fokus i tidningsartiklarna under detta tema var på de 

kulturella skillnaderna mellan ett ”vi” och ett ”dem”. Vidare kan man säga att media konstruerade 

en diskursiv kategorisering av ”vi och dem”, där ”dem” i tidningsartiklar moraliserades, blev 

ansvariga och klandrades för sitt eget utanförskap. Retoriken i flera tidningsartiklar blev i analysen 

helt i linje med MUD, det vill säga åtskilliga artiklar visade på ett innehåll om vikten av att 

moralisera ”dem”, samtidigt som det också blev påtagligt att ”dem” som befann sig utanförskap, 

också hade utvecklat en egen kultur och där deras egenskap som individ och deras handlingar 

styrdes av kulturella faktorer istället för individuella. Ett tydligt exempel var hur 

”invandrarmannen” i några artiklar framställdes som maktlös utan handlingskraft och styrd av 

kulturella faktorer istället för individuella.  

     Att media utgjorde en viktig funktion i att påverka och styra opinionen var något som Brune 

redogjorde för tidigare. Det blev också i min analys uppenbart att media fyller en viktig roll i att 

producera och reproducera föreställningar om ”dem” som avvikande, vilket kunde liknas med det 

som Brune beskrev om att media i ett redan segregerat samhälle medverkade till att skapa 

ytterligare en typ av mental segregation. Vidare finner min analys stöd hos både det som Brune 

och Löwander beskrev i resonemanget om att media konstruerar negativa bilder av ”dem” som 

hotfulla, skrämmande och oroande. Likaså blev det postkoloniala perspektivet och det som Said 

pekar på om den europeiska identiteten och dess förhållningssätt till alla icke-europeiska kulturer 

något som utgjorde en röd tråd genom hela analysen. En slutsats som jag gör utifrån de 



 31

analyserade artiklarna är att journalistiken och politiker i hög grad tenderar att moralisera ”dem”, 

samt att diskurser om integration och utanförskap i mångt och mycket kan kopplas till 

diskursmodellen MUD. 

     Diskursteorin har i analysen utgjort ett viktigt verktyg i att tydliggöra de diskurser om 

integration och utanförskap. Genom användandet av exempelvis de diskursteoretiska begreppen 

nodalpunkt och flytande signifikanter har det gått att urskilja konstruktionen och 

sammansättningen av olika diskurser. 

     Några reflektioner rörande min egen förförståelse om den svenska integrationspolitikens 

dilemma och medias roll i framställningen av ”dem”, är att jag tidigare till viss del har läst SOU 

rapporter och litteratur som behandlar just dessa ämnen. Det som jag vill påpeka är att jag blev 

förvånad över hur den mediala framställningen av ”dem” i så hög grad var stereotypifierad och 

att tidningsartiklarna i min empiri i så stor utsträckning stämde överrens med Brunes forskning 

inom ämnet och Levitas diskurser om socialt utanförskap. Något som är intressant är att det inte 

gick att se någon markant skillnad i hur tidningsartiklarna mellan tidsperioden 1996-1997 och 

tidsperioden 2006-2007 framställde ”dem”. Det som möjligtvis skiljer och har förändrats under 

detta årtionde är att den direkta artikuleringen om ”dem” har blivit till mer indirekt under 

tidsperioden 2006-2007 i jämförelse med tidsperioden 1996-1997. Det som jag avser med indirekt 

är att orden och sättet att artikulera integration, utanförskap och ”dem” har förändrats mellan de 

två tidsperioderna. Diskurser om integration, utanförskap, ”dem” och invandrare har under 

tidsperioden 2006-2007 på sätt och vis blivit ”förfinade”, med detta menar jag att innehållet i 

diskursen och diskurserna är detsamma, det som möjligtvis skiljer sig åt är dess retorik. Med 

andra ord skulle man kunna uttrycka det som att mediala diskurser anpassar sig efter debatten om 

vad som är acceptabelt eller inte acceptabelt att uttrycka inom vissa diskurser. 

     Den tidigare integrationsminister Leif Blomberg beskrev integration som en ömsesidig 

process mellan stat och individ, där staten skulle ge individen samma förutsättningar som 

majoritetsbefolkningen.  Jag vill åter referera till Masoud Kamali och ställa samma fråga om hur 

en integrationspolitik kan bli effektiv när den både i teorin och i praktiken haft utgångspunkt i 

skillnader och kategoriseringar av ”vi och dem”. Det verkar också som att utifrån de 

tidningsartiklar, SOU rapporter, samt böcker som behandlar integration att både politiker, 

forskare och journalister är eniga om att den svenska integrationspolitiken är och har varit ett 

misslyckande, både i teorin och i praktiken. Det blir påtagligt i analysen att integration och 

utanförskapet i samhället inte alls har minskat mellan de två tidsperioderna 1996-1997 och 2006-

2007. Sammanfattningsvis visar uppsatsen på att åtskilliga tidningsartiklar i analysen kunde finna 

stöd i Levitas diskurser om socialt utanförskap. De diskurser som blev mest påtagligast var 

diskursmodellerna SID och MUD. Diskursmodellen RED var något som inte alls blev påtaglig i 

analysen. Om integrationspolitiken har som utgångspunkt att det i teorin och i praktiken är ett 

”vi” som ska integrera ett ”dem” blir det samtidigt svårt att undgå diskursmodellerna MUD och 

SID i dessa integrationsdiskurser. 
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