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Inledning 

Historiskt sett har invandrare och deras liv varit underrepresenterade inom

medierna. Det innebär bristande makt samt bristande möjligheter till påverkan,

tillika att det i förlängningen innebär även ett hot eller ett hinder för verklig

demokrati.1

  I en verklig demokrati är idealet att alla får komma till tals, även de som inte

instämmer med majoritetens åsikter. Om en grupp utestängs blir det inte en verklig

demokrati, vilket gör att mediernas roll i samhället blir central. Medierna skapar

tillfälle för alla grupper att komma till tals då de får en möjlighet att uttrycka sina

åsikter. Det är inte det enda medierna gör, utan de ”förmedlar [även] information

och formar bilder och föreställningar inte bara för dem som inte vet något utan

även för dem som har egna erfarenheter, men som riskerar att tappa bort sig när

kartan inte stämmer överens med terrängen.” 2

   Invandrare är som sagt en grupp som historiskt sett oftast inte får uttala sig i

medierna. Därför är det intressant att göra en undersökning gällande olika frågor

och fenomen (som integration) kring invandrarnas representation i media. Jag har

då valt att inrikta mig just på integrationen av invandrare och vill främst undersöka

vilka slags diskurser det finns om ämnet inom det mediala verktyget tidningen. 

  Enligt Jozé Diaz, är det för att få en framgångsrik integrationsprocess i detta land

viktigt”[…] hur medierna långsiktigt skildrar integrationen och de folkgrupper som

integreras i samhället."3 Det är också viktigt, enligt Diaz, "[…] hur medierna

synliggör och behandlar själva sakfrågan, […] [och] hur medierna synliggör och

behandlar personer och grupper med annan etnisk bakgrund.”4

                                           
1 Ylva Brune (red), Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare och rasism,
(Bjärnum, 1998), s. 18f. 
2 Ylva Brune, Mörk magi i vita medier, s. 25.
3 Jozé Alberto Diaz (projektledare), Integrationsverkets rapportserie 2002:2, Integrationsbilder –
medier och allmänheten om integration, (Norrköping, 2002), s. 69.
4 Diaz, Integrationsbilder – medier och allmänheten om integration, s. 69. 
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    Jag har valt att undersöka hur integrationsdiskurser ser ut i fyra rikstäckande

tidningar och jag vill även jämföra dessa med varandra. En annan intressant faktor

är att se hur integrationsdiskurserna har utvecklas i tiden. Anledningen är att en

tidning kan ändra sina åsikter, och så kan även det resterande samhället. Vidare gör

en undersökning i ett tidsperspektiv det blir möjlig att se om integrationsdiskursen

har ändrats något. 

Syfte

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka vilken/vilka

integrationsdiskurs/diskurser de fyra tidningarna har och jämföra dem med

varandra samt att även undersöka om det finns skillnader eller likheter i

integrationsdiskursen/er utifrån ett tidsperspektiv.

Frågeställningar

Mina frågeställningar i denna studie är dessa: 

− Vilken integrationsdiskurs/er har dessa tidningar?

− Finns det skillnader och likheter i integrationsdiskursen/diskurserna mellan

olika tidningar?

− Finns det skillnader och likheter i integrationsdiskursen/diskurserna i de

olika tidningarna mellan dessa två tidsperioder?

Avgränsningar

Att undersöka alla sorters media är ett för stort område att koncentrera sig på,

varför jag har valt att inriktade mig på ett av medias verktyg, nämligen tidningen.

Tidningar är bra på så sätt att det är lätt att jämföra tidningarna med varandra samt

att det är lätt att få tag på publicerade artiklar. Jag avser därför jämföra följande fyra

tidningar med varandra, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet.

Dessa tidningar väljer jag eftersom de är rikstäckande. Här är jag medveten om att
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jag inte kan generalisera och säga att de skillnader samt likheter jag hittar i det

material jag undersöker gäller för alla landets tidningar, utan att de bara gäller för de

tidningar jag undersöker. Jag kan inte heller säga att dessa skillnader och likheter

gäller för alla tidningsartiklar som de här tidningarna har publicerat, utan att det

gäller bara för de artiklar jag hittat.

    Jag avser inte heller undersöka alla artiklar som dessa tidningar publicerat om

integration av invandrare genom alla tider, utan jag avser begränsa mig till två

tidsperioder, som sträcker sig över en månad vardera. Eftersom jag vill undersöka

om det finns en skillnad i ett tidsperspektiv, så väljer jag följande månader, augusti

år 2002 och augusti år 1994. Anledningen här till är att de är månader innan val. År

2002 väljer jag för att då var det senaste riksdagsvalet. År 1994 väljer jag för att få

en tidsperiod på åtta år och för att då valdes socialdemokraterna till makten igen.

Ett annat skäl är att, enligt José Diaz, började integrationsfrågor diskuteras i media

först under 1990 – talet.5 

    När jag letat efter material fick jag problem med att få tag på artiklar från år 1994

som handlar om integration av invandrare. Därför var jag tvungen i vissa fall att

öka tidsramen till ett år. I ett annat fall till en helt annan månad för att få tag på

artiklar som behandlade integration av invandrare som ämne. 

    Jag har också gått igenom alla typer av artiklar jag hittat i dessa tidningar, och jag

tänker inte särskilja debattartiklar eller insändare från varandra. Undersökningen går

inte ut på att undersöka vilka skillnader det finns mellan olika typer av artiklar.       

Disposition

Upplägget för min uppsats ser ut som följer:

− Metoden som kommer att ta upp Norman Faircloughs kritiska diskursanalys,

CDA, och reflektioner kring denna. Först är min avsikt att presentera den

kritiska diskursanalysen mer allmänt, för att senare gå in och definiera

                                           
5 Diaz, s. 10.
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följande begrepp, diskurs och diskursordningar. Därefter ämnar jag

presentera den tredimensionella modell som analysen i denna studie vilar på.

Till sist planerar jag att göra en reflektion kring kritisk diskursanalys. 

− Teori – avsnittet kommer att ta upp fakta om nyhetsjournalistik och hur

nyhetsjournalistik ser ut och tre retoriska instrument. Detta kommer senare

att diskuteras i analysen av materialet.

− Tidigare forskning, där jag kommer närmare att presentera

Integrationsverkets rapportserie 2002:02, Integrationsbilder –medier och allmänhet

om integration. Detta material kommer senare att användas som

diskussionsunderlag i empiriavsnittet. 

− Begreppsdefinition av integration, som inte är tänkt att spegla ”den rätta

synen” på integration, utan mer vara ett exempel på hur man kan se på

integration. 

− Empirin, där jag först avser göra en kort historisk bakgrund för att sätta

artiklarna in i en tidsram. Sedan kommer jag att undersöka vilka

integrationsdiskurser det fanns i tidningsartiklarna under år 1994 och under

augustimånad år 2002. Antalet artiklar som jag går igenom är 38 stycken till

antalet. Det är 11 stycken från år 1994 och 27 stycken från år 2002. Till sist

är min avsikt att göra en jämförelse mellan dessa två tidsperioder. 

− Hela arbetet avslutas med en slutdiskussion och en sammanfattning. 
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Metod – kritisk diskursanalys

I analysen utgår jag från en modell som är hämtad ifrån Norman Faircloughs

kritiska diskursanalys, CDA. Skälet till detta är att den är användbar för att

undersöka förändringar i språket och även användbar inom studier av social och

kulturell förändring. Först avser jag att allmänt beskriva Normans Faircloughs

kritsiska diskuranalys, vad som det innebär och sedan avser jag beskriva hur

Fairclough definierar dessa begrepp diskurs samt diskursordningar. Till sist avser jag

gå igenom den tredimensionella modell som analysen i denna studie vilar på. 

Allmänt om kritisk diskursanalys

Norman Fairclough anser att CDA är ett försök att kombinera den mer sociala –

teoretiska betydelsen av diskurs med den textuella - och interaktiva betydelse inom

lingvistisk - orienterad diskursanalys.6  

    Fairclough vill att den kritiska diskursanalysen skall vara en metod för att studera

sociala förändringar. För att detta skall bli möjligt måste metoden följa minst fyra

villkor. Det innebär att den i första hand skall vara en metod för multidimensionell

analys. Faircloughs tredimensionella metod möjliggör att relationer mellan

diskursiva och sociala förändringar blir upptäckta, samt att detaljerade texter blir

relaterade till sociala tillhörigheter av diskursiva händelser som ett exempel på social

praktik.   

    I andra hand skall det vara en metod för multifunktionell analys. Förändrad

diskursiv praktik bidrar till förändring inom sociala relationer, sociala identiteter

och kunskap. Därför behöver man en förståelse för diskurs och analysmetod som

tänker behandla dessa tre. En bra start är en systematisk teori om språk, som ser

språk som multifunktionellt och ser att texter, som samtidigt representerar

verkligheten, innehåller sociala relationer, och grundar sociala identiteter. 

                                           
6 Norman Fairclough, Discourse and social change, (Worcester, 1992), s. 1. 
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    I tredje hand skall det vara en metod för historisk analys. Diskursanalys skall

fokusera på strukturer av artikulations processer i konstruktionen av texter, och

även i konstitution av diskursiva order. 

    I fjärde hand skall det vara en kritisk metod. Detta innebär att metoden skall lyfta

fram samband och orsaker som är gömda. 7 

Calling the approach ´critical´ is a recognition that our social practice in general and

our use of language in particular are bound up with causes and effects which we may

not be all aware of under normal conditions. […] Specifically, connections between

the use of language and the exercise of power are often not clear to people, yet

appear on closer examination to be vitally important to the workings of power.8 

Detta innebär att t.ex. i den text man analyserar skall man försöka hitta olika data

som visar på att diskursen har en given bakgrundsinformation. Oftast ses denna

bakgrundinformation som icke-ideologiskt common-sense, men egentligen ligger

det en ideologisk representation bakom. Den kritiska diskursanalytikers uppgift är

att ta upp dessa data av bakgrundsinformation och peka på att det ligger en

ideologisk representation bakom.9 

    Oftast i dessa ideologiska representationer ligger det ojämlika maktförhållanden.

Genom att då lyfta fram dessa påståenden och peka på dem, kan CDA göra att

människor inser att de förut ansedda neutrala påståendena inte är så neutrala utan

istället influerade av antingen politiska diskurser, mediala diskurser eller andra

maktdiskurser.10   

    Exempelvis om det står i en artikel att ”arbete är nödvändigt för integration”11,

så kan denna utsaga tolkas som att detta låter sunt. Arbete ger individen en

möjlighet att knyta kontakter med olika människor och på sätt ”komma in”

(integreras) i samhället. Bakom denna utsaga kan det dock ligga en statsideologi,

                                           
7 Fairclough, Discourse and social change, s. 8 – 9.
8 Fairclough, Media Discourse, (London, 1995), s. 54.
9 Fairclough, Critical discourse analysis: the critical study of language, (London, 1995, s. 28. 
10 Fairclough, Critical discourse analysis, s. 28.
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speciellt om det efter utsagan står så här: ”därför skall vi satsa på att få bort den

höga arbetslösheten i samhället”12. En stats ideologi kan innebär att det är statens

ansvar att se till att det finns arbeten i samhället och att bara staten kan lösa

problemet. 

Diskurs

Termen diskurs använder Fairclough på två sätt, nämligen dels som ”språkbruk

såsom social praktik” och dels som ”som ett sätt att tala som ger betydelser åt upplevelser

utifrån ett bestämt perspektiv”.13 

    Det centrala i Faircloughs kritiska diskursanalys är att diskurs är en viktig form

av sociokulturell praktik. Den både förändrar och reproducerar sociala relationer,

kunskaper och identiteter. Diskursen konstitueras även av andra sociala praktiker

och strukturer. 14

On the one hand, discourse is shaped and constrained by social structure in the

widest sense at all levels: by class and other social relations at a societal level, by

relations specific to particular institutions such as law or educations, by systems of

classification, by various norms and conventions of both a discursive and non-

discursive nature, and so forth. […] On the other hand discourse, discourse is

socially constitutive.15

Om en forskare skall analysera diskursen ska hon/han fokusera på två dimensioner: 

− ”den kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk – som till exempel en

tidnings artikel, en film, en videoproduktion, en intervju eller ett politiskt tal. 

                                                                                                                                       
11 Eget exempel, inspirerat av en del artiklar. 
12 Eget exempel, inspirerat av en del artiklar.
13 Marianne Winter Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 71
f.
14 Jørgensen, Phillips, s. 71 f.
15 Fairclough, Discourse and social change, s. 64. 
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− diskursordningen – summan av de diskurstyper som används inom en social

institution eller en social domän. Diskurstyper består av diskurser och

genrer16.”17

Diskursordningar

Diskurordningar kan vara sjukvårdsystemets diskursordning eller mediernas

diskurordning. ”Inom en diskursordning finns olika diskursiva praktiker, varigenom

tal och skrift produceras och konsumeras/tolkats. […] I varje diskursiv praktik –

det vill säga produktion och konsumtion av tal och skrift – används diskurstyper

(diskurser och genrer) på bestämda sätt.”18

    Detta får konsekvensen att diskusordningen blir en form av system, som står i

ett dialektiskt förhållande med kommunikativa händelser. Dessa kan både

reproducera och förändra diskursordningen, som när t ex ”en journalist bygger på

en diskurs som rutinmässigt används inom medierna bidrar hon likaledes till att

reproducera mediesystemet”19; eller när denna journalist ändrar diskursordningen

genom att hon/han använder diskurser och genrer antingen från andra

diskursordningar eller på nya sätt. 20

Tre dimensionella metoden

Norman Fairclough har en tre dimensionell modell (bild på denna modell finns

som bilaga) som kombinerar text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik.

Dessa tre är dimensioner av en kommunikativ händelse och skall dras i en konkret

diskursanalys av det samma. 21

                                           
16 ”En genre är ett språkbruk som är förbundet med och konstituerat av en del av en bestämd social
praktik, till exempel en intervjugenre, en nyhetsgenre eller en reklamgenre.”, hämtad från Jørgensen,
Phillips, s 72.
17 Jørgensen, Phillips, s 72. 
18 Jørgensen, Phillips, s 72 f.
19 Jørgensen, Phillips, s 76.
20 Jørgensen, Phillips, s 76.
21 Jørgensen, Phillips, s 74.
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     Det innebär mer tydligare att man ska se på ”1) textens egenskaper (text); 2) de

produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna i texten (diskursiv

praktik); och 3) den bredare sociala praktiken som den kommunikativa händelsen är

en del av (social praktik22). Det är viktigt att framhäva att när man sysslar med

textens egenskaper (text) sysslar man också med produktions- och

konsumtionsprocesser och omvänt.” 23

    Detta innebär att “any discursive event is being simultaneously a piece of a text,

and instance of discursive practice, and an instance of social practice.” 24

It is an attempt to bring together three analytical traditions, each of which is

indispensable for discourse analysis. These are tradition of close textual and linguistic

analysis within linguistic, the macrosociological tradition of analysing social practice

in relation to social structure, and the interpretivist or microsociological tradition of

seeing social practice as something which people actively produce and make sense of

on the basis of shared commonsense procedures.25”

Först börjar forskaren att analysera texten och då skall hon/han först koncentrera

sig på formella drag hos texten som konstruerar diskurser och genrer. En skriven

eller talad text, ska enligt Faircloughs ses som en skriven eller talad diskurs.26 

“Text” may be written or oral, and oral texts may be just spoken (radio) or spoken

visual (television).27

Dessa tre faktorer skall forskaren studera i texten:

- Noggrann representation av sociala praktiker – kanske bär de med sig

särskilda ideologier. 

- Detaljerad identitetskonstruktion av författaren och läsaren. 

                                           
22 Jørgensen, Phillips har ersatt sociokulturell praktik med social praktik.
23 Jørgensen, Phillips, s 74.
24 Fairclough, Discourse and social change, s. 4.
25 Fairclough, Discourse and social change, s. 72. 
26 Fairclough, Critical discourse analysis, s. 4. 
27 Fairclough, Media Discourse, s. 57.
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- En särskild konstruktion av förhållande mellan författaren och läsaren, som

t.ex. formell eller informell, eller nära eller långt bort. 28

Detta innebär att jag får utfå från dessa tre faktorer när jag undersöker alla artiklar

från tidningarna. Artiklarna är en form av skriven diskurs, som visar på hur det

diskuteras om integration. Jag kan även försöka hitta svar på dessa frågor, vilka

slags utsagor finns det i texten (artiklarna), som t.ex. ord, uttryck, begrepp och

symboler/tecken. Efter det kan jag ta reda på om utsagorna kan systematiseras och

vilken sorts diskurs som texten rör sig inom.29

   Sedan har vi den diskursiva praktiken som ligger mellan texten och den

sociokulturella praktiken. ”By ‘discursive practice’ I mean the process of text

production and text consumption.”30 Den försöker förbinda delningen mellan å ena

sidan samhället och kulturen och å andra sidan diskurs, språk och text. Det finns en

skillnad mellan konventionell diskurspraktik och kreativ diskurspraktik.

Konventionell diskurspraktik är förverkligad i relativ homogen text (som är

homogen i dess form och mening), medan kreativ diskurspraktik är realiserad i

relativ heterogen text. Detta för med sig att den sociokulturella praktiken blir relativ

stabil om det är konventionell diskurspraktik som ligger som grund, medan den

istället blir ostabil och skiftande om det är kreativ diskurspraktik som ligger som

grund.31 

    Forskningsfokus för den kritiska diskursanalysen är just de diskursiva

praktikerna, som både skapar världsbilder, sociala subjekt, sociala relationer, och

som spelar en roll i främjandet av bestämda sociala gruppers intressen. Det hävdas

att dessa diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika

maktförhållanden mellan sociala grupper, som t ex mellan etniska minoriteter och

majoriteten. Den kritiska diskursanalysen ser det som sin uppgift att klarlägga den

                                           
28 Fairclough, Media Discourse, s. 57 f.
29 Föreläsning med Thomas Öhlund, Diskursanalys II, den 11 februari 2004.
30 Fairclough, Media Discourse, s. 57.
31 Fairclough, Media Discourse, s. 60.
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diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de social

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Det är det som gör den kritisk,

eftersom den skall avslöja den roll som den diskursiva praktiken spelar för

upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Syftet med allt detta är att bidra till

en förändring i samhället, som innebär att det blir jämlika maktförhållanden.

Resultatet av CDA skall alltså användas i kampen för social förändring. Detta gör

att denna teori och metod inte är politisk neutral, den är mer tänkt som ett kritiskt

angreppssätt som är politiskt engagerat i social förändring. 32

    Analysen skall gå till på följande sätt, nämligen att forskaren skall koncentrera sig

på hur textförfattaren ”bygger på redan existerande diskurser och genrer för att

skapa en text, och på hur text mottagare också använder förhandenvarande

diskurser och genrer i konsumtion och tolkning av texten.”33

   Här kommer ett exempel på detta. ”Tv – nyheterna är till exempel en nyhetsgenre

som kan använda olika diskurser (t.ex. en välfärdsdiskurs eller en nyliberal diskurs)

och genrer (t.ex. en hard news – genre eller en soft news – genre). Tittarnas kännedom

om TV – nyheterna som nyhetsgenre formar hans eller hennes tolkning, och i

senare diskussioner med andra människor av de ämnena som nyheterna täcker kan

han eller hon bygga på de diskurser och genrer som använts.”34

     Att gå från textanalys till diskursiv praktik innebär för min del att jag undersöker

vilka skillnader och likheter det finns mellan tidningarna samt mellan åren. Då kan

jag se om det finns vedertagna diskurser i artiklarna, och hur tidningarna diskuterar

dem. 

    Till sist har vi då den sociokulturella praktiken och “[…] by ‘sociocultural

practice I mean social and culture goings – on which the communicative events is a

                                           
32 Fairclough, Discourse and social change, s. 64 f., s. 96 ff. 
33 Jørgensen, Phillips, s. 75.
34 Jørgensen, Phillips, s. 75.
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part of.” 35 Analysen av denna, om man analyserar en kommunikativ händelse, kan

vara på olika abstraktionsnivåer från den speciella händelsen:36 

”it may involve its more immediate situational context, the wider context of

institutional practice the event is embedded within, or yet wider frame of society and

the culture All of these layers may be relevant to understanding the particular event –

and indeed particular events cumulatively constitute and reconstitute social and

culture practice at all levels.”.37

Att undersöka dessa artiklar på en sociokulturell praktiknivå kommer att bli svårt,

eftersom att det inte räcker med bara diskursanalys, utan en forskare måste

antingen ha en sociologiskteori eller en kulturteori att komplettera med.38 Jag har

valt att rent utgå från denna modell i analysen, därför faller möjligheten bort att

undersöka den slutgiltiga fasen av modellen. 

    För att sammanfatta vad denna modell innebär så skall ”analysen av en

kommunikativ händelse innebär således en analys av följande: 

- diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av

texten (den diskursiva praktikens nivå)

- deras lingvistiska uppbyggnad (textnivå)

- övervägande om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller

omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser

det har för den bredare sociala praktiken. (den social praktikens nivå)”39

Det som är då det centrala i Faircloughs kritiska diskursanalys är att utforska de

förbindelser som finns mellan sociokulturell praktik och språkbruk. Genom att

analysera konkreta fall av språkbruk eller den kommunikativa händelsen som en del

av diskursordningen, kan forskaren fokusera på de diskursiva praktikernas roll i

sociala förändringar och i vidmakthållanden av den sociala ordningen. Detta

                                           
35 Fairclough, Media Discourse, s. 57.
36 Fairclough, s. 62. 
37 Fairclough, s. 62.
38 Jørgensen, Phillips, s. 75.
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innebär att den kommunikativa händelsen fungerar som sociokulturell praktik,

eftersom den ifrågasätter eller reproducerar diskursordningen, samt att den då

formar och formas av den sociokulturella praktiken. 40

Reflektioner kring kritisk diskursanalys

Vid första anblick verkar kritisk diskursanalys väldigt krångligt och inte alls lätt att

förstå. När jag senare läser vidare, märker jag att den egentligen är en rätt enkel

metod. Det som förvirrade mig i början var just begreppet diskurs, eftersom det är

ett begrepp som sällan hörs i vardagligt tal. Metoden lämpar sig bra när en forskare

skall utföra en textanalys och ger dessutom tillfälle att knyta samman texten med

sociala fenomen och andra faktorer. 

    Ibland kan man få intrycket att kritisk diskursanalys är en ideologianalys, speciellt

med tanke på att man i texten skall försöka hitta bakgrundsfakta som ser ut att vara

en icke-ideologisk common-sense, medan det istället bär med sig någon form av

ideologisk representation. 

   Kritisk diskursanalys utger sig inte att leta efter sanningen. Istället säger den att all

text är en talad eller skriven diskurs som tillsammans med andra texter bildar en

diskursiv praktik som konstituerar och konstitueras av den sociala omvärlden. Det

som står i texten relateras till diskursiva samt sociokulturella praktiker. 

    Ibland märks det att kritisk diskursanalys är inspirerat av marxistiskt tänkande.

En forskare som använder sig av kritisk diskursanalys skall leta efter ojämlika

maktförhållanden i texten. Allt för att förändra samhället, så att vi kan få jämlika

maktförhållanden. Marxisterna menade också att det finns ojämlika

maktförhållanden i samhället, och att man skulle uppmärksamma dem samt ändra

dem så att de blev mer jämlika.  

                                                                                                                                       
39 Jørgensen, Phillips, s. 75. 
40 Jørgensen, Phillips, s.76. 
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Etisk reflektion

I min analys skall jag försöka vara så objektiv som möjligt och inte lägga in mina

egna värderingar och åsikter, utan istället försöka hålla en öppen diskussion. Detta

innebär att det som står i tidningsartiklarna kommer att diskuteras, men inte dömas.

Detta innebär att när jag tolkar artiklarna, är min avsikt att bara diskutera det som

står i artiklarna och att inte lägga in egna värderingar eller att skriva att det som står

i artiklarna är fel sätt att tänka. Däremot kanske jag diskuterar vad det innehållet

innebär och hur det kan uppfattas. 

    I artiklarna finns en viss ”vi” och ”dom” uppdelning, och jag vill bara klargöra

att jag diskuterar även i de termerna, eftersom det i artiklarna finns denna

uppdelning. Eftersom jag skall vara så objektiv som möjligt och att jag inte heller

skall döma det som står i artiklarna när jag tolkar dem, kan det vara svårt att

komma ifrån distinktionen ”vi” och ”dom”. Min avsikt är dock inte att utpeka

någon speciell grupp i samhället som avvikande.
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Teori

Vår svenska press ”har sitt ursprung i 1800–talets politiska och ekonomiska

omvälvning. Stora samhällsprocesser som urbanisering, demokratisering och

modernisering krävde ett forum för politisk debatt och handel. Annonsmarknaden

gjorde tidningen billig och den tekniska utvecklingen möjliggjorde snabb

spridning”41.

    Det är en skillnad på morgon- och kvällstidningar. Kvällspressen växte fram på

1950–talet, då det rådde den så kallade ”tidningsdöden”. Skillnaden låg i att

kvällstidningar, eller tabloidtidningar, finansierades och fortfarande finansieras

främst med lösnummerförsäljning samt att innehållet inriktades mer på

personifiering, skandaler och sensationer.42 

    Den svenska pressen karakteriseras av fyra egenskaper, nämligen, att ”de flesta

dagstidningar är regionalt eller lokalt förankrade, tidningsspridningen är hög, bland

de högsta i världen, de flesta av dagstidningarna är prenumererade, historiskt sätt

har det funnits starka band mellan partier och pressen.”43

    Vilka händelser blir då nyheter och vilka blir det inte? Jo, det är dessa:

- ”händelser som utspelas inom fältet politik, ekonomi, brott och olyckor, 

- som är viktiga och relevanta,

- handlar också om olika slags avvikelser från det normala, 

- utspelas på kort avstånd, geografiskt och kulturellt,

- är konsonanta (passar in) med journalisternas och publikens värderingar, 

- handlar om olika slags eliter,

- är begripliga för publiken.” 44

                                           
41 Jesper Falkheimer, Medier och konsumtion – en introduktion, (Lund, 2001), s 124. 
42 Falkheimer, Medier och konsumtion, s. 125.  
43 Falkheimer, s 126. 
44 Falkheimer, s 155.



16

Varför blir just de här händelserna nyheter och inte andra? Jo, de flesta forskare är

överens om att media – och pressvärlden styrs av den struktur, organisation och

kultur som journalisterna befinner sig inom. Det sker en process i två faser, när

nyheter blir till. I den första fasen, som kallas urvalsfasen, sker ett urval av de

händelser som anses vara nyhetsmässiga och i den andra fasen, som kallas

gestaltningsfasen, innebär själva gestaltningen av de händelser som valts ut.45 

    Nyhetsmedier tenderar att koncentrera sin uppmärksamhet till det negativa, till

det avvikande, till det sensationella och till det våldsamma. Nyheter tenderar att

osynliggöra sociala processer och maktförhållanden, att reducera strukturella frågor

till personer och processer till händelser.46

    Nyhetsjournalistiken har en förmåga att förenkla allting genom att t ex renodla

motsättningar som den gärna kontrasterar och schematiserar. Företeelser vill gärna

hamna i för – emot, svart – vitt, antingen – eller, vi små – de stora, gott – ont och

så vidare. 47

   Speciellt i nyhetsjournaliskt som handlar om invandrar- och flyktingfrågor, kan

det ibland förekomma att journalisten schematisera händelserna så de hamnar i

motsatsparet ”vi och dom”. Detta innebär att det görs en åtskillnad mellan dessa

begrepp, och det är oftast vi som talar om ’dom’ och det är ’våra’ definitioner och

problemformuleringar som gäller.48 ”Dom” tillskrivs egenskaper ’vi’ inte vill ha,

eller i någon mening inte kan ha.  Dessa egenskaper har oftast en anknytning till

något som är problemfyllt i vår egen identitet. Genom att göra denna åtskillnad på

”dom” och ”vi”, blir det enkel att göra vår identitet synlig, eftersom den avgränsas

till något annat som är skilt från oss.49

    ”Vi” och ”dom” - förhållandet framställs också gärna som en konflikt eller ett

motsatsförhållande. Nyhetsjournalistiken ”förlitar sig i stor utsträckning till

                                           
45 Falkheimer, Medier och konsumtion – en introduktion, s 154 f.  
46 Brune, Mörk magi i vita medier, s. 88.
47 Bengt Nerman, Massmedieretorik, (Stockholm, 1973), s. 26. 
48 Brune, s. 29.
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samhällets erkända auktoriteter, för problemformuleringar och åtgärdsförslag. Den

etablerar därför ett slags "vihet" och "domhet", där våra kloka makthavare försöker

läsa vårt samhällsproblem. ’Vi’ gör oss av med de avvikande eller återför dem till

ordningen”50. 

    De flesta nyheter bygger på tre retoriska instrument, nämligen ethos, logos och

pathos. Ethos innebär ”kommunikatörernas jag och dennes trovärdighet”. Detta

innebär att man skall försöka attrahera sina mottagare och det gör man genom att

legitimera sig. Man kan använda sig av titlar och på sätt attrahera mottagaren.

Logos innebär att man använder sig av förnuftiga argument som tilltalar

mottagaren. Detta innebär inte att dessa argument måste vara ”sanna” i någon

mening, utan de kan utgå från olika icke redovisade värdepremisser. Pathos innebär

att man istället använder känsloargument för att attrahera mottagaren. Det handlar i

grunden ofta om att skapa medlidande eller göra motståndaren arga.51 

    I allt detta har journalisten har fyra uppgifter, nämligen att analysera, granska,

informera och underhålla. Då det talas endas om nyhetsjournalistik, faller den sista

uppgiften bort. När man talar om nyhetsjournalistik, så försöker de vara så

objektiva som möjligt. Däremot inte sagt att det de säger är sanning eller att

tidningarna speglar verkligheten, utan de berättar om delar av verkligheten utifrån

olika perspektiv. 52

     I nyhetsjournalistik ges det företräde för vissa tolkningar och perspektiv, på

bekostnad av andra. En viktig fråga forskaren då kan ställa sig är vilken eller vilka

av alla diskurser skall aktualiseras, och hur skall enligt dem omvärlden förstås?53

                                                                                                                                       
49 Ylva Brune, Mörk magi i vita medier, s. 30.
50 Brune, s. 29. 
51 Falkheimer, Medier och konsumtion – en introduktion, s. 88 f. 
52 Falkheimer, s. 74, s 154. 
53 Åsa Kroon, Debattens dynamik – hur budskap och betydelser förvandlas i mediedebatten, (Motala,
2001), s. 247.
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Tidigare forskning

År 2002 gjorde Integrationsverket en liknade undersökning som heter

Integrationsbilder – medier och allmänheten om integration. Projektledare för denna

undersökning var Jozé Alberto Diaz och i den behandlas följande frågor, vilken syn

har allmänheten på integrationsfrågorna, vilken bild ger medierna av

integrationsprocesserna och vilken roll spelar medierna i opinionsbildningen som

rör etnisk mångfald och integration i det svenska samhället.54   

    Undersökningen genomfördes på hösten år 1999 i form av en postenkät som

skickades till 2 800 personer i åldrarna 15 till 80 år. Svarsfrekvensen blev 67 % och

det innebär att ca 1 580 personer svarade på dessa enkäter. Postenkäten bestod av

fyra frågor, varav tre var med påstående som man fick fylla i en skala om det var 0

till 10 där 0 var helt felaktigt påstående och 10 var helt riktigt påstående. Frågorna

var: ”Vilken är Din bedömning av vart och ett av följande påstående om vad som

hindrar en invandrare att integreras i det svenska samhället”, ”Vilken är Din

bedömning av vart och ett av följande påstående om eventuella följder av att

invandrare integreras i det svenska samhället” och till slut ”Här finns ett antal

påstående som förekommit i den allmänna debatten om invandrare i Sverige.

Vilken är Din bedömning av vart och ett av dem”. Hela enkäten avslutades med en

öppen fråga, där informanterna fick fylla i svaret själva och den frågan löd ”Har du

någon uppfattning att det finns någon eller några personer som är speciellt kända

som talesmän/kvinnor för invandrare och i så fall vilka?”. 55 

    Den viktigaste frågan är hur allmänheten ser på den folkgrupp eller de

folkgrupper som avses integreras i samhället. En allmän åsikt är att ju mer positiv

                                           
54 Jozé Alberto Diaz (projektledare), Integrationsbilder – medier och allmänheten om integration,
(Norrköping, 2002), s. 15.
55 Diaz, s. 17 - 19. 
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syn folk har på invandrare och på invandrarnas betydelser i samhället, desto bättre

är förutsättningarna för en framgångsrik integrationsprocess. 56

    Resultat de bland annat kom fram till var att en del människor anser att det

största hindret för integration är invandrarens kunskaper (eller kanske bristande

kunskaper) i svenska, tätt följt av boendesegregationen och

arbetsmarknadsdiskriminering.57     

    Vad kommer integrationen att leda till? Jo, hos allmänheten finns en

övervägande positiv syn på integrationens följder. De anser att Sverige kommer att

bli ett bättre land att leva i. Men stora grupper har en negativ syn på följderna av

integrationen. De anser att integrationen kommer att leda till rasism och

främlingsfientlighet kommer att öka. På så sätt kommer det att bli ökade

motsättningar i samhället.58

   Men hur har då medierna uppmärksammat integrationsfrågor? Jo,

integrationsfrågor har fått en ökad uppmärksamhet under 1990 – talet. Vad det

gäller frågan om vad det är som hindrar att invandrare integreras i samhället, ser

media att det är svenskarna och det svenska samhället som är hindret, och inte som

man kanske tror att det är invandrarna själva som är hindret.59 

    Kritik mot denna undersökning är för det första att hur de kan säga att

allmänheten tycker si eller tycker så när de inte frågat alla i samhället. De skulle

istället ha sagt att de flesta människor i denna undersökning tycker si eller så, istället

för att använda ett sådant allmänt begrepp som allmänheten. För det andra låter de

inte informanterna svara för sig själv vad de tycker om invandrarnas integration i

samhället. I enkäten som skickades ut, har de ansvariga visserligen bra

svarsalternativ, men de kanske skulle ha lämnat en ruta öppen för egna förslag. Då

hade informanter kunnat ge egna förslag och det hade varit intressant om

                                           
56 Diaz, Integrationsbilder - medier och allmänhet om integration, s. 63. 
57 Diaz, s. 9. 
58 Diaz, s. 9. 
59 Diaz, s. 10. 



20

informanterna kommit på något som de som gjort undersökningen inte tänkt på.

Det hade fått konsekvensen att de som gjort undersökningen, plus läsare, hade fått

reda på lite mer om vad informanterna verkligen tycker och tänker om

invandrarnas integration. 

    Vad som är bra med undersökningen, är att den ändå tar upp diskussionen om

integration och invandrare med olika människor i olika åldrar från olika etniska

grupper samt olika samhällsförhållanden. Det blir i alla fall någon slags kartläggning

av hur allmänheten ser på integration, även om inte hela allmänheten är

representerad. Att de även tar upp mediernas ståndpunkter och deras position i

opinionen är också intressant.     
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Integration

I boken Antirasistiskt lexikon, står det att läsa att integration är ”en process där en

enhet av något slag upptas i något större”60. Denna definition kan gälla vad som

helst, men i denna uppsats gäller den endast i form av en samhällsprocess där

personer som flyr detta land eller flyttar hit, blir delaktiga i samhället.61 

    Jozé Alberto Diaz skriver, i boken Primärintegration och bidragsberoende, att han

uppfattar integration som ett tillstånd då invandrare uppnår en fullkomlig jämlikhet

med infödda individer i benämningar av deltagande i olika typer av sociala

relationer. José Diaz menar på att: 

Integration innebär med detta synsätt att invandrare har tillgång (“access”) till

bestämda samhällsfält, där yrkespositioner, inkomster, utbildningsmöjligheter,

bostäder samt välfärdsresurser produceras och – efter bestämda principer –

fördelas.62

Han definierar integration som ett i huvudsak socialt fenomen, men integration kan

även uppfattas som en social process genom vilken en individ blir en fungerade del

i samhället. Jose Diaz konstaterar även att det finns olika sorts dimensioner av

integration. Det finns ekonomisk integration, social integration, politisk integration,

kommunikativ integration, familjeintegration, boendeintegration och personlig integration. Dessa

innebär kortfattat: 

- Ekonomisk integration – individen har tillgång till inkomster och

yrkespositioner 

                                           
60 Lena Larsson (red), Antirasistiskt lexikon, (Gävle, 1998), s. 50.
61 Larsson, Antirasistiskt lexikon, (Gävle, 1998), s. 50. 
62 Jose Alberto Diaz, Primärintegration och bidragsberoende – studie av integration och tidigt
bidragsberoende inom det kommunala flyktingmottagandet (Stockholm, 1997), s. 31 – 32.
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- Social integration – individen har möjlighet att utnyttja ett socialt nätverk

genom vilken den utvecklar kontakter med medlemmar av samhället i olika

miljöer. 

- Politisk integration – individen har tillgång till fullständiga politiska rättigheter

och fullt utövande av sociala samt politiska medborgarroller. 

- Kommunikativ integration – individens förmåga att tala det lokala språket och

på sätt ta del av kommunikativa och massmediala sfärer, som ger kunskap,

information samt särskilda former av delaktighet. 

- Familjeintegration – individens tillträde till socialt nätverk i form av infödda

släktförhållande. 

- Boendeintegration – utvecklandet av etniskt blandade sociala nätverk och social

verksamhet i bostadsområden, samt tillgång till normala

bostadsförhållanden. 

- Personlig integration – i den mån individen är tillfredställd med arbete,

inkomster, boende, etc. i det nya landet. 63

                                           
63 Diaz, Primärintegration och bidragsberoende, s. 32 - 33. 
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Emperi 

I det här avsnittet undersöker jag vad som står i dessa fyra tidningar om olika

integrationsdiskurser. Jag börjar med att undersöka hur integrationsdiskurserna såg

ut i de olika tidningarna under år 1994, för att sedan gå vidare med att undersöka

hur integrationsdiskurserna såg ut i de olika tidningarna under augusti månad år

2002. Hela empirin kommer att avslutas med en jämförelse mellan år 1994 och år

2002.

Historisk bakgrund

I Integrationsverkets rapportserie konstateras det att integrationsfrågor fått en ökad

uppmärksamhet under 1990 talet och framåt.64 Vad kan detta beror på? Varför

uppmärksammas de inte tidigare? Sverige har sedan andra världskriget slut varit ett

land dit folk immigrerat. 

    För att besvara denna fråga måste jag göra en kort historisk bakgrund. Efter

andra världskriget slut år 1945 får Sverige en återhämtningstid, och det innebar att

industrihjulen började snurra, och att industrin behövde arbetskraft.  I landet var

inte tillgången på arbetskraft den bästa, så gränserna stod öppna. I Sverige ansåg de

ekonomiskt ansvariga att det skulle vara bra för den svenska ekonomin, att

införskaffa arbetskraft.65 Detta resulterade i att under åren 1950 – och 1960 hade

invandrarna en högre förvärvsintensitet än svenskarna. De motiverades att komma

hit, välkomnades som arbetskraft, betalade inkomstskatt, utnyttjade ganska lite av

den offentliga sektorns tjänster.66 År 1972 började det kärva till sig för svensk

industri. Orsakerna till detta var försämringen av världsekonomin och att den

förbättrade teknologin gjorde att många arbeten som förut krävt arbetare, nu kunde

ersättas med maskiner. Detta medförde också att rekryteringen av utländska

                                           
64 Diaz, s. 37.
65 Linnea Gardeström, Svensk invandrar och flyktingpolitik (Helsingborg, 1988), s. 15  f, 21. 
66 Jan Ekberg, Björn Gustafsson, Invandrare på arbetsmarknaden (Kristianstad, 1955), s. 13.
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arbetare minskade. Invandrarnas höga förvärvsintensitet jämnades ut gentemot

övriga befolkningen, för att sedan successivt minska. Det orsakade att den

invandring vi har idag består till mestadels av flyktingar och att den

arbetskraftsinvandring som sker, är nästan obefintlig.67

     Detta påverkar även integrationen av invandrare i Sverige. Under 50 – 60 talen

behövdes extra arbetskraft, så de som immigrerade hit fick direkt arbete och kom

på så sätt direkt in i svenska samhället. De som kommit under 1990–talet var

flyktingar, och de kom till ett land som var i ekonomisk kris och inte kunde ge dem

jobb. Det kan vara ett skäl till att integrationen blev uppmärksammad under 1990 –

talet. 

Integrationsdiskurser under år 1994

Under år 1994 i de tidningar jag undersökt diskuteras just integration av invandrare

väldigt sällan. Resultat blir att det är väldigt få artiklar som behandlar detta ämne,

därför avser jag kortfattat gå igenom vad varje artikel från varje tidning handlar om.   

    Från Aftonbladet har jag fått tag på tre artiklar och i en av dem går det att läsa att

”ju mer svenskt en persons utseende är, desto lättare blir integrationen”.68  Detta

tar artikelförfattaren Cecil Inti Sondlo upp för att hon tycker att denna fråga inte

diskuteras i svenska medier. Hon skriver till och med att ”existensen av detta

faktum nästan helt förtigits”69. 

   Intresseväckande att det finns en svårighet att integreras om man inte ser

tillräckligt svensk ut. En fundering är om det är bara utseende som kan verka mot

integration. Kan namn som inte ser svenska ut kan även de ha en viss effekt? Detta

uttalande tyder på att det finns vissa rastiska åsikter i omlopp i landet.  

                                           
67 Ekberg Gustafsson, s. 21.
68 Cecil Inti Sondlo, Utseende spelar roll, Aftonbladet, 1994 – 12 – 28.
69 Cecil Inti Sondlo, Utseende spelar roll, Aftonbladet, 1994 – 12 – 28.
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   I denna tidning belyses även ett möte mellan Juan Fonseca och

invandrarministern Leif Blomberg. Här nämner Leif Blomberg mål för den

socialdemokratiska invandrarpolitiken och det är ”[…] att skapa integration genom

att satsa på arbete, utbildning och boende […]”.70 Det nämns även att Juan Fonseca

vill satsa på miljonprogramsområdena, så att de som bor där kan själva bygga upp

infrastrukturen. De som bor där, oftast invandrare, vill också kunna försörja sig

själva, så helst vill de ha jobb istället för bidrag. 71

    Här i denna artikel så diskuterar Leif Blomberg mål för en bättre integration,

medan Juan Fonseca diskuterar medel för en bättre integration. Att bara nämna att

vi skall satsa på arbete, utbildning och boende för att få en bättre

integrationspolitik, ger intryck av att socialdemokraterna inte vet exakt hur de skall

satsa. ”Vi arbetar för det här, men vi säger inte hur och vad vi gör för att nå dit.”

Juan Fonseca har istället medel som kan leda till målet, en bättre integration. Hans

argument låter mer handfasta och inte lika svävande som Leif Blombergs.  

    Den sista artikeln diskuterar en satsning mot segregation, fattigdom, våld och

utanförskap. Detta därför att artikelförfattarna Juan Fonseca, Carin Flemström och

Maria Paz Acctiardo anser att det var ett helt nytt Sverige och de gamla lösningarna

kommer inte att hjälpa. I det nya Sverige finns det stora inkomstklyftor,

massarbetslöshet, missbruk av droger, avsaknaden av en integrationspolitik osv. De

anser att så länge de marginaliserade grupperna står utanför och vill komma in, så

kan det inte bli bättre i det nya Sverige.72

Det gäller så länge vi inte integrerar invandrare i vårt samhälle, så länge ungdomarna

inte ser en bra framtid, så länge vi inte kan ge barn i fattiga bostadsområden en bra

uppväxt och så länge invandrargrupper diskrimineras.73

                                           
70 Karl Olof Andersson, Jobb – inte bidrag till invandrare, Aftonbladet, 1994 – 11 – 19.
71 Karl Olof Andersson, Jobb – inte bidrag till invandrare, Aftonbladet, 1994 – 11 – 19.
72 Juan Fonseca, Carin Flemström, Maria Paz Acctiardo, Orättvisor föder våld, Aftonbladet, 1994 – 12
– 07.
73 Juan Fonseca, Carin Flemström, Maria Paz Acctiardo, Orättvisor föder våld, Aftonbladet, 1994 – 12
– 07.
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Lösningarna på detta problem är att regeringen tar initiativ med andra att skapa ett

långsiktigt program mot fattigdom, integration och utanförskap, att

invandrarministern tillsammans med andra skall diskutera konkreta lösningar på

hur det mångetniska Sverige skall byggas upp och en del utredningar genomförs

om hur situationen ute i landet.74  

    Artikelförfattarna Fonseca, Flemström och Acctiardo är överens om hur de skall

lösa det som gör att det inte blir någon bra integration för invandrare i Sverige. 

    I artikeln finns en statsdiskurs som innebär att staten skall ingripa och göra något

åt situationen. Det diskuteras inte hur invandrarna själva kan göra något åt deras

situation. Vilken slags politik är det som diskuteras? En politik som lägger fram

statens betydelse att göra något åt situationen. Det låter som vänsterpolitik

eftersom vänster diskuterar statens roll i samhället. Ett konstaterande jag då kan

göra om jag tittar på de övriga artiklarna från Aftonbladet är att just i dessa artiklar

är tidningen för en vänsterpolitik eftersom dessa artiklar förespråkar

vänsterpolitikens mål och medel. 

    I en av Dagens Nyheters tre artiklar framläggs ett förslag om ett

invandrarborgarråd i Stockholms kommun. Ett invandrarborgarråd innebär någon

som har kompetens i mångkulturella frågor, social erfarenhet av invandrarnas

verklighet och givetvis allmän politiskt meritering. En sådan person anser

artikelförfattaren Juan Fonseca skulle ha de bästa förutsättningarna för att verka för

politiska insatser inriktade på integration av invandrare i samhället. I denna artikel

tas även nyliberalernas åsikt upp, och deras företrädare David Schwartz förespråkar

att marknaden skall lösa medborgarnas alla problem, och då behövs det alltså ingen

invandrarservice hos kommuner och landsting. Detta argumenterar

artikelförfattaren Fonseca hårt emot och säger att ”kanske borde han veta att den

borgerliga politiken praktiskt taget decimerat all invandrarservice på kommunal-

                                           
74 Juan Fonseca, Carin Flemström, Maria Paz Acctiardo, Orättvisor föder våld, Aftonbladet, 1994 – 12
– 07.
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och landstingsnivå. I nyliberalernas Stockholm har jämlikhet, valfrihet och

samverkan resulterat i växande klyftor segregering och konflikter”75. 

    Varför tycker då Fonseca att det är så viktig med invandrarborgarråd? Jo, annars

kanske inte de frågorna tas upp överhuvudtaget, och de kanske hamnar i mörker

om det inte finns någon som har lite extra ansvar för dem. Det ligger en

samhällsdiskurs om att hela samhället har ett ansvar för att integrationen för vissa

människor blir så bra som möjligt. Bakom nyliberalernas åsikt om marknaden ligger

det en individdiskurs, där individen skall ansvara för sin egen integration. Eftersom

Fonseca argumenterar emot nyliberalerna eller med andra ord de borgerliga, är

slutsatsen att han själv inte är borgerlig. Han vill verka för att politiska insatser sker

på statsnivå, alltså igen denna statsdiskurs. 

    I nästa artikel diskuteras det om kopplingen mellan arbete och språk. Det

konstateras att ”nyckeln till det svenska samhället är språket”76 och ”att en större

satsning på att lära ut svenska är det bästa sättet för politikerna att hjälpa

invandrarna att komma in i det svenska samhället […].”77 Detta är uttalande ifrån

den enda invandrare som då var valbar i Södertäljes kommun och hon heter Cecilia

Valdés. Vidare säger hon att det inte finns någon genväg till integration eller

engagemang i samhället och att det låga röstdeltagande bland invandrarna skulle

nog inte öka ifall det fanns fler invandrare på röstlistorna. Istället skall man då satsa

på att lära ut språket för det leder till att invandrare kommer lättare in i samhället,

annars blir det lätt att de känner sig utanför.78

    Artikeln framhåller att det är viktigt att kunna ett språk om man vill göra sig

förstådd. Ifall en person inte kan kommunicera med andra i samhället, kan denne

lätt hamna utanför samhället och kan därmed inte heller engagera sig i samhället.

Resultatet blir att i denna artikel särskiljs integration och utanförskap, medan

                                           
75 Juan Fonseca, Invandrare behöver en egen borgarpost, Dagens Nyheter, 1994 – 08 –31.
76 Per Aschan, Jan Lewenhagen, Bara en invandrare valbar, Dagens Nyheter, 1994 – 08 – 31.
77 Per Aschan, Jan Lewenhagen, Bara en invandrare valbar, Dagens Nyheter, 1994 – 08 – 31.
78 Per Aschan, Jan Lewenhagen, Bara en invandrare valbar, Dagens Nyheter, 1994 – 08 – 31.



28

integration och engagemang kopplas ihop, samt att språket framhålls som ett extra

viktigt medel för integrationen i samhället

    I den sista artikeln diskuteras fördelarna med att invandrarna har/får ett jobb.

En sak kommer dock först och det är ”svenskkunskaperna är ett måste för att få ett

jobb”79. Ett jobb leder till att människorna får bättre ekonomi och ”när människor

får bättre ekonomi får de också större möjligheter att påverka sin livssituation”80.  I

denna artikel konstateras det att ”invandrarpolitiken måste […] fokusera på att

invandrare får en ekonomisk och arbetsbaserade plats inne i det svenska

samhället”81. 

    Här läggs en annan dimension på, förutom språkets betydelse för integration,

finns även arbetes betydelse för integration. Ett jobb innebär att individen får träffa

andra personer från den kultur, det samhälle, där denne vill integreras. Att då inte

ha ett jobb innebär utanförskap.

    I en av Expressen tre artiklar står det att José Alberto Diaz vill att

invandrarverket bara skall koncentrera sig på det första mottagandet i

kommunerna. Han pratar om att bryta upp invandrarverket i två verk, där det ena

har ansvar för invandrarnas integration och medborgarskapärende samt att det

andra har ansvar för tillstånd, flyktingmottagning och utplacering. Detta därför att

detta kunde effektivisera invandrarverkets arbete. En delning av invandrarverket

syftar till att inte alla resurser går till flyktingverksamheten och då kan man göra

effektivare insatser för integration.82 I denna artikel sägs det även att: ”Arbete är

nyckeln till en lyckad integration.”83 Artikelförfattaren Diaz är inte nöjd med

                                           
79 Ledare, Invandrare måste få arbeta. Ekonomisk integration är det första steget in i det nya
samhället, Dagens Nyheter, 1994-08-07.
80 Ledare, Invandrare måste få arbeta. Ekonomisk integration är det första steget in i det nya
samhället, Dagens Nyheter, 1994-08-07.
81 Ledare, Invandrare måste få arbeta. Ekonomisk integration är det första steget in i det nya
samhället, Dagens Nyheter, 1994-08-07.
82 Jose Alberto Diaz, Hur skall flyktingarna komma in i samhället?, Expressen, 1994 – 09 – 20.
83 Bengt Rollén, Så länge vi inte låter svenskar dö på gatan, Expressen, 1994 – 09 – 27. 
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integrationspolitiken och vill förändra den. Detta är ett av hans förslag till

förändring. 

    Det märks att han anser att invandrarverket inte kan klara av att verka för en

bättre integration av invandrare i samhället. Texten framhåller vikten av arbetets

betydelse för integration och en koppling kan dras att om invandrarverket skulle

delas och bli två verk, skulle det verk som behandlar integration se till att

invandrarna lättare kan få arbete.  

    Vidare i nästa artikel påstår José Alberto Diaz att ”det dokumenterade missnöje

som föds i flyktingförhållande har börjat att försämra invandrarnas möjligheter i det

svenska samhället. Denna allvarliga tendens hotar deras integration på viktiga

samhällsområden.”84 

    Det är nog sant att om det väcks missnöje någonstans i samhället, är det när

flyktingarna/invandrarna ses som ett problem. Om det finns ett missnöje i

samhället mot invandrare, är det inte bra för integrationen av invandrarna. Detta

konstateras även i undersökningen Integrationsbilder – medier och allmänhet om

integration, att ju mer negativt inställd allmänheten är till den eller de folkgrupp/er

som skall integreras, desto svårare får de grupperna att integreras.85   

    Förslaget om invandrarverkets delning får motargument ifrån flera stycken i

denna tidning. Berit Rollen, som då var generaldirektör för invandrarverket, tycker

att ”Diaz slår in öppna dörrar”86, eftersom invandrarverket redan håller på att

effektivisera, privatisera och decentralisera. En annan som diskuterar Diaz förslag

är Irene Molina. Hon påpekar att Diaz föreslår att man skall aktiv diskutera

eventuell återvandring för vissa grupper. Hon skriver att: 

Det är säkert invandrarnas fel att de inte får något jobb, kanske för att de enligt Diaz

egen doktorsavhandling ”väljer” fel form av integration. På sikt borde väl även icke

                                           
84 Jose Alberto Diaz, Hur skall flyktingarna komma in i samhället?, Expressen, 1994 – 09 – 20.
85 Diaz, Integrationsbilder – medier och allmänhet om integration, s. 63. 
86 Berit Rollen, Irene Molina, Birgit Friggebo, Öppna dörrar!!, Expressen, 1994 – 09 – 13.
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invandrare arbetslösa efter en tid kunna fråntas sitt svenska medborgarskap och

utvisas. Så kunde vi på en gång bli av med alla arbetslösa i Sverige! 87

Artikelförfattaren tycks mena i detta citat att det är invandrarna som skall klandras

för att de inte integreras in i det svenska samhället. Visserligen finns det en ironisk

ton i artikelförfattarens utlägg och kan då detta förslag inte kunna tas på allvar.

Molina är som sagt i denna artikel väldigt kritisk mot Diaz och vill säkert visa på

hur fel förslaget är genom utsagan. 

   Från Svenska Dagbladet hittade jag bara en artikel om integration av invandrare. I

denna artikel diskuteras det om hur muslimska ungdomar ser på integration. De

ungdomar de intervjuar i artikeln tycker att integration är livsnödvändig. 

Integration, det är att hålla ihop […].88 

I artikeln finns en koppling mellan integration och samhörighet. Tanken härmed är

att om en invandrare integreras i samhället, blir ju hon/han en del av samhället och

känner samhörighet med andra i samhället. Det kan även tolkas så att integration är

ett måste för en som står utanför, eftersom om någon vill tillhöra något, säg ett

samhälle, måste den integreras med detta samhälle om den står utanför. Men om

denne då inte vill tillhöra, blir inte integrationen lika nödvändig. Integration är

något viktigt för dessa ungdomar, eftersom de anser att integration är

livsnödvändig. 

Likheter/ skillnader under år 1994

Alla artiklarna är överens om att integrationen av invandrare inte fungerar och att

det måste göras något för att få den att fungera. Skillnaden ligger i vad exakt det är

som skall göras för att få en bättre integration. Begreppet integration innebär i

dessa artiklar något som invandrare och flyktingar måste gå igenom för att tillhöra

det svenska samhället. Skillnaderna ligger i att det finns olika dimensioner av den

                                           
87 Berit Rollen, Irene Molina, Birgit Friggebo, Öppna dörrar!!, Expressen, 1994 – 09 – 13.
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sortens integration som artiklarna diskuterar. Det finns en politisk dimension, en

boende dimension och en social dimension av begreppet integration i artiklarna. 

    I Dagens Nyheter diskuteras mest ekonomisk, social, kommunikativ och

politiskt integration. I Aftonbladet är det ekonomisk, social och boendeintegration

som diskuteras. I Expressen diskuteras politisk och ekonomisk integration. I

Svenska Dagbladet verkar det vara integration i någon allmän bemärkelse, eftersom

det inte preciseras vilken sorts dimension av integration som ungdomarna tycker är

viktigast. Den ekonomiska integrationen är den som diskuteras mest, och varför

då? Därför att flera artiklar säger att det är viktigt att medverka i samhället och att

ha ekonomisk trygghet. Genom att ha ett arbete kan en individ få de viktiga

faktorerna ekonomisk trygghet och möjlighet att medverka i samhället. 

    Likheter är att artiklarna tycker att arbete och språk är viktigt för integration. Det

tenderar till att det är ett ”vi och dom tänkande” i artiklarna. Detta är i form att det

är ”vi” som skall hjälpa ”dom” att integreras i samhället. ”De”, invandrarna, blir

offren som ”vi”, svenskarna, skall ut och rädda. Vad som är farligt med denna bild

är att ”vi” hamnar i en maktsituation gentemot ”dom”, det är bara ”vi” som kan

göra något åt ”deras” situation, ”de” kan inte göra något själva. ”De” blir alltså

hjälplösa offer, som inte har någon egen vilja, utan måste acceptera det ”vi” ordnar

åt ”dem”. ”De” vill ha jobb, men det är ”vi” som måste skapa jobben åt ”dem”, det

är ”vi” som skall hjälpa ”dem” på traven. Det är ju visserligen en positiv bild av

invandrare att ”de” vill ha jobb, ”de” vill integreras. Som en artikel säger

”invandrarna drömmer inte om att flytta från Rinkeby till något överklassgetto i

Danderyd (för att ta exempel från Stockholmstrakten) utan vill utveckla sitt eget

område”89. Detta citat visar på att invandrarna inte bara är viljelösa offer, utan att

”de” vill något själva, ”de” har egna drömmar, och ”vi” skall ge ”dem” möjlighet

att kunna infria sina drömmar. Resultatet blir ändå att det blir ett ”vi och dom

                                                                                                                                       
88 Ledare, Unga muslimer tänker svenskt, Svenska Dagbladet, 1994 – 12 – 24.
89 Karl Olof Andersson, Jobb -  inte bidrag till invandrare, Aftonbladet, 1994 – 11 – 19. 
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tänkande”, som visserligen är lite mer positivt än det andra, men ändå farligt. Detta

för att det blir två skilda gemenskaper, där ”vi” är en gemenskap och ”de” är en

gemenskap. ”De” får aldrig tillhöra ”vi”. 

    Artiklarna från tidningarna använder sig mest av det retoriska instrumentet

logos. Det innebär att det finns förnuftiga argument som exempelvis i Dagens

Nyheter när man diskuterar ekonomisk integration, att ”när människor får bättre

ekonomi får de också större möjligheter att påverka sin livssituation”90. Detta är

logiskt, för att så fungerar det ute i samhället. I samma artikel används även ethos

eftersom den citerar en forskare som är en välkänd auktoritet. 

   Aftonbladet är den enda tidningen som visar på en politisk ställning i två av sina

artiklar, de andra verkar inte definiera vilken ställning de tar. I Dagens Nyheter

förekommer faktiskt en artikel där den borgerliga politiken kritiseras, men det

räcker inte för att säga att alla artiklar är emot det borgerliga sättet att tänka. 

Integrationsdiskurser under år 2002

År 2002 lägger Folkpartiet fram ett förslag om språktest för invandrare, för att få

svensk medborgarskap.91 Detta förslag diskuteras mycket i de olika artiklarna från

tidningarna.

    Varför anser folkpartiet att språket är så viktigt för integrationen av invandrare i

samhället? Jo, som det går att läsa i Dagens Nyheter, ”Språket blev nyckeln till

samhället […].”92 Att kunna ett språk är viktigt för att göra sig förstod i samhället,

menar Folkparitet. Det skapar en möjlighet till en känsla av gemenskap och

framgång gällande både studier och arbete. Många partiledare med

invandrarbakgrund instämmer och säger att ”[…] svenska språket är A och O

[…]”93. Alltså helt enkelt att ”[…] utan svenskan fungerar man inte i det svenska

                                           
90 Ledare, Invandrare måste få arbeta. Ekonomisk integration är det första steget in i det nya
samhället, Dagens Nyheter, 1994 – 08 – 07. 
91 Josef El Mahdi, Val/Integrationen: Invandrarjobb en het fråga, Dagens Nyheter, 2002 – 08 – 23. 
92 Ana Valdés, Språket en nyckel till samhället, Dagens Nyheter, 2002- 08- 19.
93 Lena Liljeroth, Sporten en bro till samhörighet, Dagens Nyheter, 2002- 08 – 28.
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samhället […]”94. Ett språktest kan visa att invandraren verkligen kan språket, både

för invandraren själv och även för de som sedan kan tänkas anställa invandraren. 

    Detta förslag framkallar att de andra partierna också måste ta ställning till vad de

anser om integration. Resultatet blir att det finns olika politiska diskurser gällande

integration i de olika artiklarna. En skillnad är vad politikerna vill det skall först

satsas på - arbete eller språk. 

    De partier som anser att språket är viktigaste för en integration, satsar först och

främst på språket. Vad innebär då motsatsen? Detta går att läsa i Aftonbladet:

”Integrationen genomförs bäst genom att invandrare kommer i arbete och kan

försörja sig själva.”95 I denna övertygelse prioriteras arbete först, sedan språk.

Tanken bakom detta är att invandraren på arbetsplatsen får språkkunskaper där,

därför vill politikerna satsa på arbete först. De anser även att ett språk inte bara är

att kunna tala språket eller att förstå det, det är även olika sorters kroppsspråk och

olika koder som är mer eller mindre accepterade. Sådana kan vara svårt att lära sig

bara genom ett språktest. 96

    Just i denna fråga om vi skall satsa först på språk eller först på arbete delar sig de

politiska partierna som sagt var i åsikter. Moderaterna och folkparitet vill satsa på

”språktest för svensk medborgarskap”97, medan miljöpartiet, centern, vänstern och

socialdemokraterna vill främst satsa på att skaffa jobb åt arbetslösa invandrare. Det

vill ju även moderaterna och folkpartiet, men de anser att goda kunskaper i svenska

gör det lättare för invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna, vänstern, miljöpartiet och centern förnekar visserligen inte att

språket är viktigt för integration i landet, men de vill satsa på arbete först.

                                           
94 Niklas Ekdal, Heller invandring än utvandring, Dagens Nyheter, 2002 – 08 – 11. 
95 Ingvar Persson, Folkpartiet skapar bara nya orättvisor, Aftonbladet, 2002 – 08- 07.
96 Leif Styrberg, Svenska undervisning räcker inte till, Svenska Dagbladet, 2002 – 08 – 23. 
97 Josef El Mahdi, Val/Integrationen: Invandrarjobb en het fråga, Dagens Nyheter, 2002 – 08 – 23.
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Arbete är nyckeln till integration. Arbete ger försörjning, möjlighet att träna det nya

språket, social samvaro och gemenskap.98 

Det finns fler exempel såsom detta: ”Med ett jobb kommer språkkunskaperna och

med språket kommer integrationen igång, sade Göran Persson.”99

    De är ju självklart kritiska till varandra. Moderaterna är bland annat väldigt

kritiska till socialdemokratisk integrationspolitik och kallar den ett misslyckande.

Moderaterna vill även satsa på jobb och deras plan är att det skall bli mer lönsamt

att arbeta än att gå på bidrag.  Därför slänger de in ett förslag om att istället för att

man tar socialbidrag så skall man ta lån.100 ”ARBETE ISTÄLLET FÖR bidrag är

den första förutsättningen för integrationspolitik, sa Bo Lundgren […].”101.

   Moderaterna verkar ha en individdiskurs, som utgår mycket ifrån att det är

individens ansvar att se till att det blir en bra integration. De är också mycket

kritiska till den socialdemokratiska regeringens satsningar på fler officiella program,

manifestationer mot rasism och främlingsfientlighet och kvotering av invandrare.

De menar på att sådana satsningar inte behöver göras, eftersom problemet ligger i

livets basplattformar, som bland annat är arbete. Moderaterna anser att det är få

som har något emot en hårt arbetande hederlig människa plus att det är många som

vill leva upp till den standarden.102 

    Socialdemokraterna å andra sidan är däremot kritiska till just det här språktestet

och att moderaterna verkar dela upp svenskarna och invandrarna i ett ”vi och

dom” tänkande. Som i detta citat från Aftonbladet: 

I moderaternas valmanifest står det ”Vi accepterar inte heller ett kravlöst

bidragsberoende där de sociala myndigheternas passivitet ger invandrare en möjlighet

                                           
98 Jan O Karlsson, Mer än bara invandrare, Svenska dagbladet, 2002 – 08 – 27. 
99 Fredrik Mellgren, S lovar mer till barnfamiljerna, Svenska dagbladet, 2002 – 08 – 20. 
100 Peter Bratt, Val 2002/Integrationen: ”Arbete nyckeln till lyckad integration”, Dagens Nyheter,
2002 – 08 – 23.
101 Peter Bratt, Val 2002/Integrationen: ”Arbete nyckeln till lyckad integration”, Dagens Nyheter,
2002 – 08 – 23.
102 Bo Lundgren, Bo Lundgren presenterar m – program om invandrare och integration: ”Låt
socialbidraget vara ett lån”, Dagens Nyheter, 2002 – 08 – 22. 
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att överutnyttja välfärdssystemet. Det är ord och inga visor. ”Vi – svenskarna” ställs

mot ”dom – invandrarna” och det är naturligtvist ”vi” som skall ställa krav på

”dom”. […] Svensk integrationsdebatt har fram tills nu varit förskonad från

splittrande kravretorik. […] ”Vi mot dem” – debatten underblåser mörka stämningar.

Den gör det omöjligt att åstadkomma den integration som sägs vara målet med

kraven. Segregation är samhällets problem och ansvar, inte den enskilda individens.103

Det socialdemokraterna föreslår är mer satsningar på att bekämpa rasismen. De vill

bekämpa etnisk diskriminering på olika sätt, som t.ex. informera om

diskrimineringslagarna och utöka diskrimineringsskyddet.104 Socialdemokraterna vill

även bekämpa segregering och det är samhället problem och ansvar.105

    Socialdemokraterna har en statsdiskurs, staten skall verka för olika förändringar i

samhället. Besluten skall komma ovanifrån och så även förändringarna. Genom att

öka statens makt, kommer samhället att bli bättre. 

   De andra partierna drar sig inte för att kritisera både socialdemokraterna och

moderaterna. Detta exempel är hämtat från centerpartiet som är ett mittenparti och

det märks speciellt med tanke på argument som detta:

Vi tycker att svensk flyktingpolitik och svensk integrationspolitik är två områden där

vi har misslyckats. Det värsta är att vi har blivit hårdare i tillämpningen än vad vi var

förut. Varför är det så få invandrare i regeringen? - Därför att vi har misslyckats med

integrationen. Det är för få invandrare på många ställen, inte bara regeringen.  Om

inte de som kommer till vårt land får jobb, eller tillåts jobba, då är det jättesvårt för

dem att bli en del av samhället. Hur skall man jobba för att integrera invandrare? –

Jobb är A och O. Så fort man kommer hit så skall man kolla: Vad har du för

utbildning? Vad kan du för någonting? Sedan sätta in svenskundervisning.106

                                           
103 Åsa Petersson, Dags att ställa krav, Aftonbladet, 2002 – 08 – 22. 
104 Åsa Petersson, Tydlig skillnad på vänster och höger, 2002 – 08 –24. 
105 Åsa Petersson, Dags att ställa krav, Aftonbladet, 2002 – 08 – 22.
106 Kee Leong, Lina Maria Larsson, Politiker mot väggen, Idag: centerpartiet, Aftonbladet, 2002 – 08
– 31. 



36

Detta citat är både en kritik mot den politik som socialdemokraterna har fört,

eftersom de anser att integrationsarbetet hittills varit misslyckad, men de ställer sig

emot ett språkkrav för svensk medborgarskap, som folkpartiet och moderaterna

vurmar för. 

    Miljöpartiet är också ett mittenparti. Här är en röst från detta parti som ger sin

version av integration: 

Hörnstenar i integrationen måste vara snabb handläggningstid, rätt till jobb genom

sänkt arbetstid och antidiskriminering.107

Mer än så om integration uttalar sig inte miljöpartiet i dessa artiklar, mer än de säger

att det är en av deras sakfrågor. Kristdemokraterna uttalar sig inte heller tydligt i

dessa artiklar. Detta citat kunde jag hitta från deras synpunkt: 

Miljö och integration är områden som kristdemokraterna ansvarat för.108

De partier som märks tydligast är folkpartiet, moderaterna, socialdemokraterna och

vänstern.  Folkpartiet och moderaterna får försvara förslaget om språktestet om

och om igen efter att de andra angriper det och kallar det ett otäckt förslag och

jämställer Folkpartiet med Ny demokrati.  

     Vad beror detta på? Jo, moderaterna och socialdemokraterna är de partier som

har störst chans att med de andra partierna bilda en regering. Därför kan det vara

rätt logiskt att de först och främst kritiserar varandra. De andra vill också

visserligen vinna röster, så att de tillsammans kan med antingen moderaterna eller

socialdemokraterna sitta i regeringen. Moderaterna och folkpartiet är partier som

har rätt liknande politik samt att de båda strävar till höger, därför håller de med

varandra. Centerpartiet är ett mittenparti men strävar ändå lite åt höger.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har också liknande politik som då strävar åt

vänster. En sak är dock alla partier överens om: 

                                           
107 Gustav Fridolin, Märkligt tyst om rasisternas hot, Expressen, 2002 – 08 – 11.
108 Ulla Danné, Svensson föreslår barnens minister, Svenska Dagbladet, 2002 – 08 – 18.
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Ökad integration vill alla ha.109

Skillnader/ likheter år 2002

I artiklarna presenteras bl.a. Dagens Nyheters politiska ståndpunkt. Denna tidning

väljer att främst publicera artiklar från folkpartiet och moderaterna. I artiklarna får

partierna försvara sin ställning. Artiklarna använder oftast argument som: ”Gör din

plikt, kräv din rätt!”110 eller att ”[…] kunskaper i svenska språket öppnar

möjligheterna till ökad integration i samhället, i synnerhet för de som söker

medborgarskap och har för avsikt att få arbete och att stanna i Sverige. Det är en

förutsättning för att delta i och förstå den svenska demokratin”111 

    Argumenten känns väldigt logisk strukturerade eftersom om du gör din plikt, i

detta fall du arbetar, kan du lättare kräva din rätt. Ett annat exempel som visar på

logiskt struktur i artiklarna är att de hävdar att språket öppnar för ökad integration i

samhället. Detta eftersom om en individ kan språket, kan denne delta i olika slags

diskussioner och kan därmed även delta i samhället. Exemplen är även förnuftiga

argument, och jag kan konstatera att i artiklarna från Dagens Nyheter används det

retoriska instrumentet logos främst. 

    I artiklarna diskuteras även olika dimensioner av integration. Först och främst en

kommunikativ integration, eftersom folkpartiets förslag om språktest finns. Sedan

är det även en ekonomisk integration som diskuteras eftersom de med sitt språktest

vill se till att invandrare får lättare arbete.

    I motsats till Dagens Nyheter presenterar Aftonbladet en mer socialdemokratisk

syn på integration. Här kommer de tyngsta argument mot moderaterna och

folkpartiet. Dessa två uttalanden görs om moderaternas partiprogram: 

                                           
109 Karl – Henrik Sax, Skott hjälper inte, Expressen, 2002 – 08 – 29.
110 Maria Carlshamre, Kampanjen väcker känslor, Dagens nyheter, 2002 – 08 – 26. 
111 Sophie Petzell, Val 2002: Leijonborg stolt över fp: s integrationspolitik, Dagens nyheter, 2002 – 08
– 11. 
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Brottslighet ”slår mot dem som utsätts för våld och brott, men är också ett upphov

till andras rädsla och en grogrund för invandrarfientlighet”, skriver moderaterna och

presenterar brottsstatistik som visar att utländska medborgare är överpresenterade.

De skriver inget om sociala förklaringar: marginalisering och utanförskap som

grogrund för kriminalitet. […] Snacka om att ogenerat antyda att människor etnicitet

som en orsak till brottslighet. 112

I moderaternas valmanifest står det ”Vi accepterar inte heller ett kravlöst

bidragsberoende där de sociala myndigheternas passivitet ger invandrare en möjlighet

att överutnyttja välfärdssystemet. Det är ord och inga visor. ”Vi – svenskarna” ställs

mot ”dom – invandrarna” och det är naturligtvist ”vi” som skall ställa krav på

”dom”.113

Det är som sagt ord och inga visor, moderaterna pekas tydligt ut som de onda,

medan socialdemokraterna visar på den rätta synen på integrationsproblemet med

dess bekämpning av diskriminering och betoning av gemensamhet.114 

    I utsagorna skrivs det även att moderaterna anser att en orsak till brottslighet är

människor etnicitet. Detta kan uppfattas vara skrivet i avskräckande syfte.

Socialdemokraterna verkar skriva under slogans som ”Välj inte den sortens politik,

den är inte bra för att den kan kopplar ihop brottslighet med etnicitet”. Detta är en

rastisk åsikt och sådana är inte bra för om man verkligen vill verka för en bra

integration, ”Snälla rösta på oss istället för vi tänker och tycker rätt”.

   Med det är det inte sagt att i Aftonbladet får inga moderater eller folkpartister

uttala sig, det är bara det att övervikten ligger på just socialdemokratiska argument.  

     Även följande argument dyker upp i Aftonbladet: ”Snacket om att invandrarna

måste lära sig svenska är för jävligt. Vad alla behöver är jobb, då kommer man in i

                                           
112 Åsa Petersen, Tydlig skillnad på höger och vänster, Aftonbladet, 2002 – 08 – 24. 
113 Åsa Petersen, Dags att ställa krav på Sverige, Aftonbladet, 2002 – 08 – 22. 
114 Åsa Petersen, Dags att ställa krav på Sverige, Aftonbladet, 2002 – 08 – 22.
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samhället.”115 Det låter som att invandrarna inte behöver lära sig svenska

överhuvudtaget, eftersom om man bara får jobb, så fixar sig allt sedan. 

    I kontrast till detta argument står detta:

Genom att aktivt engagera sig och ställa förväntningar kan mycket göras. Passivitet,

både från myndigheternas sida och från individens, är kanske det största hindret för

integration.116

Detta är ett logiskt argument som innebär att arbete leder till att man engagerar sig,

för om man bara sitter hemma i sin lägenhet och kollar på tv, blir man passiv och

integreras inte. Aftonbladet använder två av retorikens instrument, nämligen logos

och pathos. Logos för att det är förnuftiga argument och pathos för att det är en

del känslomässiga argument. 

    Aftonbladets värsta konkurrent i lösnummerförsäljning, Expressen, är lite svår

att placera på den politiska skalan. I denna tidning finns faktiskt en artikel som både

kritiserar moderaterna och socialdemokraterna. Moderaterna kritiseras för deras

krav på återkallande av medborgarskap vid grov brottslighet, om deras förslag om

lån istället för bidrag och av deras råa övertoning av brottslighet. De och folkpartiet

kritiseras även för deras språktest, efter det anses i artikeln vara utestängande

politik. Socialdemokraterna kritiseras däremot för att inte riktigt satsa på att få

invandrare på arbetsmarknaden, eftersom ingenstans finns det varken övertygande

åtgärder för att snabbt tillåta flyktingar att arbeta eller förkortade väntetider för

asylsökningar.117  

   Annars är det lite i fler artiklar från moderaternas och folkpartiets sida, även om

dessa ibland kritiseras. Här är två typiska exempel på moderaternas ståndpunkt: 

Förutom språket är det viktigaste för integration ett riktigt jobb. Det handlar om att

kunna göra rätt för sig. Att inte behöva leva av andra och bidra till det samhälle man

                                           
115 Henning Johannessen, Paolo laddar för ny knock – och riksdagens 12 snabba frågor, Aftonbladet, 2002 – 08 –
27
116 Kristina Axen Olin, Att jobba viktigare än att kunna svenska, Aftonbladet, 2002 – 08 – 16. 
117 Ledare, Inget nytt från Sahlin, Expressen, 2002 – 08 – 23. 
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vill vara en del av. […] Integration handlar om ömsesidig respekt. Den som inte är

svensk medborgare och som utnyttjar tiden i Sverige för brottslighet, har också

förverkat rätten att få stanna. […]118

Medborgarskapet i en stat är nämligen en central faktor för integration. Det skulle

vara det yttersta beviset på att man är en fullvärdig medlem av samhället. En period

av prövning är alltså inte onaturligt. Tvärtom innebär det att man slår vakt om kärnan

i medborgarskapet, rätten att ge och få respekt.119

Men det finns även argument från Centerpartiet som säger att ”jobb, jobb och jobb

är vägen till integration”.120 I denna tidning finns även en artikel som

problematiserar vad det är man skall integreras till. Är det gamla Sverige, som de

kallar det, som stod för att göra rätt för sig och kärnfamiljen eller är det

mångkulturella Sverige som innebär att vi har minoritetsrättigheter samt kan skapa

små samhällen i samhällen?121 

    I denna artikel finns även argument som är förnuftiga, alltså logos används igen.

Integrationsdimensioner som i tidningen är ekonomisk-, kommunikativ- och

boendeintegration. 

    Nu skall jag avsluta med artiklarna från Svenska Dagbladet och den tidningen är

mer åt det socialdemokratiska hållet än Expressen och lite tydligare med det också.

I denna tidning finns det artiklar som handlar om att moderaterna skall sluta flörta

med den invandrarfientliga delen av kåren.122 Så påstår de att integrationspolitiken

inte har misslyckats och att opinionsundersökningar visar på att vi har ett positivare

samhällsklimat än våra grannländer.123  De väljer även att diskutera om folkpartiets

                                           
118 Thorbjörn Lindqvist, Lena Jarnbring – Lindholm, Ställ krav, ge möjlighet, Expressen, 2002 – 08 –
23. 
119 Thomas Billström, Prövotid för medborgarskap, Expressen, 2002 – 08 – 07. 
120 Ledare, Expressen, 2002 – 08 – 16. 
121 Steffan Bergmark, Från alla till individen, Expressen, 2002 – 08 – 01. 
122 Maud Olofsson, ”Nu får det vara nog, Lundgren” Lämna prestigen om äldrevården Bäst med tystnad om
miljöpartiet, Svenska Dagbladet, 2002 – 08 –31
123 Jan O Karlsson, Mer än bara invandrare, Svenska Dagbladet, 2002 – 08 – 27. 
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utlägg om språktest för invandrare är för att vinna röster eller för att de verkligen

vill diskutera integration i valrörelsen.124

    I Svenska Dagbladet går det att läsa argument som detta: 

Ett språk är mer än bara ord och grammatiska regler. Det är också ett uttryck för

språkområdets kultur och att kunna ett språk innebär att man vet hur man ”beter sig”

på språket. Detta kan man lära sig enbart genom att studera det, man måste ges

möjlighet att praktisera det tillsammans med de som modersmålet för att lära sig de

”dolda” koderna.125

Det visar på ett förnuftigt argument som bärs fram av att understryka att språket är

så mycket mer än ord. Innebörden blir att kunna ett språk innebär mer än att en

person kan tala språket. Det är en förnuftig tanke, eftersom att det i varje kultur

finns olika oskrivna regler för hur man beter sig. Regler som hur man beter sig på

en buss eller hur man beter sig i en affär. Även regler för hur man beter sig mot

andra personer existerar. Det artikeln pekar på är att det finns en hel dimension av

kunskap att känna till när en person skall integreras i samhället, och att allt inte kan

läras ut via ett språktest.

    Polariseringar i och emellan dessa tidningar är: individ – stat, språk – arbete,

vänster – höger. Vi börjar med bakifrån, varför det finns en så stark polarisering

mellan vänster och höger politik emellan just dessa tidningar. En förklaring till

detta är att en gång i tiden var tidningarna starkt knutna till vissa politiska partier

och så kan de även vara idag, även om det inte är så tydligt som förr. Aftonbladet

och Svenska Dagbladet är mer till vänster än till höger och Expressen och Dagens

Nyheter är mer till höger än till vänster i politiken.

     Polariseringen vänster - höger påverkar hur partierna ställer sig till de andra

polariseringarna. Eftersom moderaterna vurmar för språk och individ, får

socialdemokraterna vurma för arbete och stat.

                                           
124 Anders Jansson, Viktig valfråga eller desperat markering, Aftonbladet, 2002 – 08 – 29.
125 Leif Styrberg, Svensk undervisning räcker inte till, Svenska Dagbladet, 2002 – 08 – 23.
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    Definitionen av integration verkar innebära att invandrarna skall få komma in

lättare i vårt samhälle. Det finns skillnader i vilka medel som de politiska partierna

vill öppna vårt samhälle med. Vad man skall satsa på först, arbete eller språk. Men

de allra flesta verkar i alla fall vara överens att de båda polerna är viktiga för

integration i samhället. 

    Individ och stat innebär att antingen har de en individdiskurs som innebär att

partier är för individuella lösningar, där individen får stå för sin egen integration.

Statsdiskurs innebär att staten verkar för lösningar som skall påverka individen. 

    Nästan alla tidningarna använde sig av de tre retoriska instrumenten, logos, ethos

och pathos, för att få fram sina åsikter. Det fanns lite legitimeringar i form av att

man hänvisade till olika former av statistik, vilket ibland anses vara neutral och

objektiv kunskap. Statistiken kan bli värderande beroende på vad man använder

den till.

Jämförelse mellan tidsperioderna

I en jämförelse mellan åren märks det först och främst att det är mer artiklar

skrivna som handlar om integration av invandrare under augusti månad år 2002 än

under hela år 1994. Det beror nog på att folkpartiet lägger fram sitt förslag om

språktest år 2002 och förslaget får konsekvensen att de andra partierna måste ta

ställning till vad de tycker och tänker om integration. 

    Detta resulterade i att integrationsdebatten blev intressant för journalisterna att

följa och för tidningarna att publicera artiklar. Alltså hade integrationsdiskursen mer

nyhetsvärde under år 2002 än under år 1994. Ett annat skäl är att under år 1994 var

medierna upptagna med att diskutera Sveriges integration i EU. Ett tredje tänkbart

skäl kan vara att integration av invandrare kanske aldrig diskuteras så mycket som

det gjorde under augusti månad år 2002. 

    I artiklarna från 1994 finns en dikurs om att man först skall satsa på språket

sedan på arbetet. Den andra variationen nämns inte. Detta för att då fanns det inget
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skäl att särskilja vilket som är viktigast för integration. Att satsa på språket innebär

svenskundervisning för invandrarna som immigrerar hit till Sverige. Det är viktigt

för att om en invandrare kan språket, blir det lättare för denne att få jobb. I en

artikel från år 1994 problematiseras även att utseende kan ha betydelse för om man

får jobb eller inte. Alltså om en invandrare inte ser tillräckligt svensk ut, så får

denne inget jobb och det innebär att det blir svårare för invandraren att integreras i

samhället, tycker artikeln. Det är den enda artikeln under bägge perioderna som tar

upp detta problem. De andra diskuterar mest att det är viktigt att invandrarna kan

språket.  

     En annan skillnad är att de politiska partierna inte är lika synliga i artiklarna från

1994 som i artiklarna från 2002. De enda partier som nämns i artiklarna från 1994

är nyliberalerna och socialdemokraterna, vilket också kan beror på att nyhetsvärdet

inte var lika stort under år 1994 som under år 2002. Därför uttalar sig inte partierna

om integration av invandrare och de blir kanske inte heller utfrågade om ämnet av

journalisterna. Men det är ändå två partier som får uttala sig om integration, och

varför just de? Detta sker i november 1994 och då är det socialdemokratiska partiet

det ledande paritet i regeringen och därför är det intressant att följa en intervju med

deras invandrarminister. Nyliberalerna kritiseras av en artikelförfattare och detta

leder till att deras ståndpunkt definieras, eftersom artikelförfattaren måste

argumentera vad det är han är emot. 

    Detta leder även till att det inte är lika lätt att se vilken tidning som tillhör vilken

politisk färg i artiklarna från år 1994 som det är artiklarna från 2002.

Tidningsartiklarna från år 1994 blir också inte lika häftiga i sin diskussion om

integration som de från år 2002. Den enda är att Irene Molina är lite ironisk i sitt

utlägg om att utvisa alla som är långtidsarbetslösa126 men annars är diskussionen

under år 1994 rätt lugn och sansad.

                                           
126 Berit Rollén, Irene Molina, Birgit Friggebo, Öppna dörrar!!, Expressen, 1994 – 09 –13.  
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    Alla artiklar både från år 1994 och år 2002 använder sig av retorikens tre

instrument, ethos, logos och pathos. Först och främst är det logos som används,

alltså förnuftiga argument som utgår från olika värdepremisser. Sedan attraherar

man sina mottagare med att legitimera sig, ethos, genom att vara bland annat en

invandrare som uttalar sig. De borde veta vad som fungerar och vad som inte

fungerar i integrationsprocessen eftersom det är de som skall integreras. Till sist är

känsloargument, pathos, väldigt ovanliga och förekommer mest när något parti

kritiserar ett annat parti. 

   Det märks tydligt att det är nyhetsjournalistik. Det är en förenklad journalistik

som låter där det förekommer schematiseringar så som ”vi” – ”dom” och alla

artiklar analyserar, granskar samt informerar. Schematiseringen av ”vi” och ”dom”

förekommer i artiklar både under år 1994 och år 2002. Vad beror detta på?  Går det

inte att beskriva integrationsprocesser utan att hamna i denna fälla? Problemet med

denna "vi" och "dom" schematiseringen är att det "de" som skall följa "våra" krav,

"de" är hjälplösa offer som "vi" måste rädda. Mot denna schematisering finns

faktisk en diskussion om hur invandrarna själva vill integreras och vilka hjälpmedel

de vill ha för att kunna integreras. Detta blir en lite rättvisare bild av

integrationsprocessen, som då blir på invandrarnas villkor. 

   Med tanke på att alla sidor av integrationsproblematiken inte publiceras i

tidningarna, vilka är då de sidor som inte får komma tilltals? Diskussioner om att vi

inte vill integrera invandrare förekommer inte, för det vore en rastisk åsikt. Att

invandrare inte vill integreras i vårt land förekommer inte heller, vilket kanske inte

är så intressant ur nyhets synvinkel och för landets medborgare. För en invandrare

som inte vill integreras här, tycker väl inte om detta land, och att landets

journalister skulle skriva något negativt om landet är i stort sett väldigt ovanligt. De

kan vara kritiska, men någonstans går gränsen. De diskurser som kommer fram är

ändå att invandrare vill integreras och ”vi” vill att ”de” skall integreras på ett bra

sätt.  
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    Att språk och arbete är viktiga för integration är något som förekommer i både

artiklar från år 1994 och år 2002. Det är medel för att få en bra integration. Att det

varit en bra integration kan ses om det är en person som känner att den tillhör

samhället. Integrationen är själva processen dit, alltså när personen känner att den

tillhör samhället, behöver den inte längre integreras. Det finns ju självklart olika

dimensioner i denna integrationsprocess. Arbete och språk är två av dem, sedan

finns det sociala, boende och politiska dimensioner. 

   En annan likhet är att både under år 1994 och under år 2002 skrivs det en del att

föregående integrationspolitik är ett misslyckande och att artikelförfattarna istället

har bättre lösningar på problemet. Detta för att annars skulle det inte vara mycket

att debattera. Om integrationen gick som alla förväntade sig, skulle den troligtvis

inte debatteras. Då skulle de bara konstatera att integrationen av invandrare i

Sverige fungerar och behöver inte ändras. 

Likheter och skillnader mellan tidningarna

En del likheter och skillnader som finns mellan de olika tidsperioderna är olika från

tidning till tidning. Därför är det svårt att dra allt över en kam och säga att detta

gäller alla tidningar och därför måste en del skillnader och likheter redogöras för

varje tidning. Jag tänker ta tidningarna i bokstavsordning. 

    I Aftonbladet under bägge åren är det återkommande att artiklarna argumenterar

för arbete som ett viktigt medel för en bättre integration. Resultatet blir att

artiklarna från Aftonbladet då har en arbetsdiskurs angående integration. 

   Det andra som diskuteras mest är satsningar mot segregation. Alltså vill artiklarna

verka för en integration i samhället, eftersom segregation står i motsats till

integration. 

    Det politiska parti vars åsikter publiceras mest i dessa artiklar är

socialdemokraterna. Vad tyder detta på? Att Aftonbladet är en vänstertidning som

speglar socialdemokraternas åsikter och vad vill socialdemokraterna satsa på när det
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gäller integration? Svaret på denna fråga blir arbete och politiska sanktioner mot

segregation. I en artikel från tidningen år 2002 nämns det även att det inte är

socialdemokratiska partiets integrationsprogram som egentligen har misslyckats.

Eftersom det har varit ett rätt hårt ekonomisk klimat har det fått konsekvensen att

hundratals arbeten försvann. Det innebär att socialdemokraterna inte anser att det

är något fel på deras program och lösningar, eftersom det varit svårt att stimulera

ekonomin. De tycker att integrations problem ligger just i att det varit ett hårt

ekonomisk klimat och att det är det andra skall vara kritiska emot.127 

    Det märks tydligt både under år 1994 och under år 2002 i de artiklar jag

undersöker att Aftonbladet står bakom en vänsterpolitisk sida. Det är den enda

tidning där det märks vilken politisk sida den står på under bägge tidsperioderna.  

    I artiklarna från Dagens Nyheter finns likheten att alla artiklarna från bägge

tidsperioderna behandlar både arbete och språk som viktiga medel för integration.

Skillnaden är att under år 1994 betonas arbetets betydelse mer än språkets

betydelse, medan det under år 2002 är tvärtom. Detta tyder på att det skett en

förändring i tidningens åsikter i jämförelse mellan dessa tidsperioder. Tidningen

väljer även att år 1994 publicera en artikel som kritiserar det borgerliga medan den

under år 2002 nästan bara tar upp artiklar som speglar en borgerlig syn på

integration. Detta tyder också på en ganska stor förändring eller att tidningen ibland

kan kritisera de borgerliga. Andra skäl kan även vara att Dagens Nyheter blivit mer

tydlig angående vilken politisk sida de tillhör eller att under år 1994 brydde sig inte

tidningen om vilken politisk åskådning som stod bakom artiklarna. De

integrationsdimensioner som finns i dess artiklar är ekonomisk integration och

kommunikativ integration.

     Expressen verkar däremot diskutera mer historik år 2002 än år 1994 och tar inte

upp någon diskussion om delningen av invandrarverket har fungerat. Den sista

torde vara intressant eftersom det i Expressen år 1994 publicerades en artikel där

                                           
127 Ingvar Persson, Folkpartiet skapar bara nya orättvisor, Aftonbladet, 2002 – 08 – 07. 
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det framhölls att en delning av invandrarverket skulle effektivisera

integrationsarbetet. Jag undrar stilla om de tycker att det har blivit så. Expressen

väljer både år 1994 och år 2002 att spegla debatten från två håll. År 1994 är det de

som är för invandrarverkets delning och de som debatterar emot dem. År 2002 är

det en jämförelse mellan moderaterna och socialdemokraterna som

uppmärksammas. Detta för att detta är en kvällstidning och den vill ha den häftiga

debatten, de hårda argumenten, slagsmål o.s.v. Expressen lever på att sälja

lösnummer, den som levererar den häftigaste historien blir publicerad. Ett annat

skäl är att tidningen egentligen inte bryr sig om vilken politisk diskurs som står

bakom dess tryckta artiklar.

    Svenska Dagbladet menar år 1994 att integration och gemenskap hör ihop samt

jag tror att inte någon av artikelförfattarna år 2002 skulle inte skriva på det. 
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Slutdiskussion

Integration är något som innebär mycket mer än att invandrare känner sig delaktiga

i samhället. Det innebär bland annat hur invandrare ska integreras i samhället, vilka

medel ska användas och vad det finns för problem. Att integreras innebär att en

person verkligen blir en del av samhället, att känna att denne någon verkligen tillhör

samhället. Hur mäter man då integration? Tar man reda på om invandraren kan

språket eller vilka samhällskunskaper invandare har? Ja, det är ett sätt att mäta

integration, men det är inte fullständigt. Om någon skulle mäta integration med att

kolla om man kan språket och att man förstår samhället, då skulle t.ex. jag kunna

säga i den undersökningen att jag är integrerad i det amerikanska samhället. Detta

för att jag kan språket och för att jag kan ana via filmer samt serier vilket slags

samhälle det amerikanska är. Nej, det måste komma en till fråga och den frågan är

om personen känner att den tillhör samhället. Detta är ett sätt att mäta integration. 

    I en del artiklar argumenteras det mer för satsningar på språkundervisning av

invandrare, i andra diskuteras det satsningar på att öppna marknaden så att fler

invandrare kan få jobb. Vad är då viktigast att satsa på språk eller arbete? Jag skulle

säga att en del språkkunskaper kan vara bra att ha när invandraren söker arbete. Då

kan hon/han förstå sin arbetsgivare och denne kan förstå invandraren. Men ett

språktest är inte rätt väg, även om det sänder ut en signal att ”vi vill vara säkra på

att du kan språket” och ”du kan också vara säker på att du kan språket”. Det blir

ett krav på invandraren, som då kan känna press och stress inför detta test. Ett

språk är sedan inte bara grammatik eller ord, utan det är även gester, hur man beter

sig i visa situationer o.s.v., som konstateras i Leif Styrbergs artikel Svenska

undervisning räcker inte till, från Svenska Dagbladet 2002–08–23. Detta är det svårt att

göra något test för. 

    Integration innebär att det är någon som blir en del av något större, som en

invandrare blir en del av det svenska samhället. I en sådan situation kanske det inte
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går att undvika en "vi och dom - bild” när man pratar om integration och

integrationsprocesser. Eftersom det är det är "vårt" samhälle "de" kommer till och

om "vi" vill att ”de” skall bli en del av "vårt" samhälle, så måste "vi" underlätta

"deras" integration i samhället.  Att då finna en ”vi och dom – bild” i några av

artiklarna är med denna syn på integration ingen överraskning. Denna "vi och dom

– bild” innebär ofta att invandrarna, "de", ses som offer som "vi", staten, samhället

och politiker, måste rädda. "De" skall också integreras på ”våra” villkor, eftersom

det är "vi" som bestämmer. 

    I artiklarna finns det även en annan version. Att diskuterar hur invandrarna själva

skulle vilja integreras i landet är ett sätt att bryta "vi och dom - diskussionen”. Då

blir ”de” inte viljelösa offer som ”vi” skall rädda, utan istället får invandrarna en

chans att berätta för ”oss” om hur ”vi” skall integrera ”dem”. Sedan när ”vi” har

givit ”dem” jobb, språk eller hur ”de” nu vill integreras i samhället, så kan ”de”

sköta sin egen integration. Det hela kan beskrivas som en situation som kräver ett

givande från bägge sidor. Staten försöker främja att invandrarna får jobb och när

”de” får jobb, så kan ”de” bidra till staten i form av att ”de” först och främst

betalar skatt, men också att ”de” får känna av att ”de” kan ta hand om sig själva. 

    En önskan är dock att denna ”vi och dom – uppdelning” i integrationsfrågor en

dag är försvunnen och att det i medier uttrycks hur hela samhället kan påverka till

en bra integration, och då inräknad både invandrare samt svenskar. Det är viktigt

för att om det blir en så tydlig uppdelning av ”vi” och ”dom” är risken att det i det

svenska samhället blir uppdelningar. Även om ”dom” har svenskt medborgarskap,

så kanske ”de” inte ser sig själva som svenskar, eftersom ”de” inte ingått förut i

”vi” - gemenskapen. 

   Det är många dimensioner av Sveriges integrationspolitik som inte tas upp i dessa

artiklar. Som t.ex. hur exakt går det första mötet till med svensk invandrarservice,

varför placeras flyktingar fortfarande ute i förorterna och andra skäl än att

arbetsgivare inte ger invandrarna något jobb. När arbetskraftinvandringen kom hit
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någon gång på 60 – 70 talet var de som immigrerade hit välkomna till Sverige.

Landet behövde de extra arbetarna för att växa i välfärd. Den svenska staten till och

med gick ut med en reklamkampanj i andra länder, såsom Grekland, för att locka

arbetskraft hit. Detta underlättade för deras integration och några av dem har

stannat medan de flesta av dem har åkt hem till sitt gamla hemland. Sedan kom

flyktinginvandringen igång i början på 80 och 90 – talet. Detta var som sagt var en

annan sorts invandring, dessa människor kom hit för det var krig i deras länder.

Sverige tog emot dem och de fick uppehållstillstånd här. Då fanns det inga arbeten

att erbjuda. Den svenska ekonomin var på väg ner och det var rätt skakiga år. Alltså

placerades flyktingarna i förorter, där de inte troligen fick några jobb och inte lärde

sig språket, för ”de” träffade inga ”svenskar”. Flyktingarna började säkert odla

fördomar själva om det svenska samhället och att det inte är bra att vara en del av

det. De svenska företagen tog inte emot dem, för det första de hade väl inte så

många jobb att erbjuda, för det andra flyktingar verkade vara bekymmersamma

eftersom de inte kunde språket. Hela situationen var inte bra och integrationen gick

dåligt. 

    Som Integrationsverkets rapport Integrationsbilder – medier och allmänheten om

integration konstaterar; om det skrivs väldigt negativt om en viss folkgrupp eller vissa

folkgrupper eller invandrare i allmänhet, är det den bilden som folket får.

Visserligen kan folk tänka själva, men som inledningen säger finns det en risk att en

del tappar bort sitt perspektiv när den karta som ges dem inte stämmer med den

terräng som finns. 
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Sammanfattning

Denna uppsats’ uppgift är att undersöka vilken eller vilka integrationsdiskurs/er det

finns i fyra tidningar och skillnader samt likheter i ett tidsperspektiv. De fyra

tidningar som undersökts är Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska

Dagbladet. Detta är rikstäckande tidningar och de har olika politiska färger.

Tidsperspektivet är att undersöka hur integrationsdiskursen såg ut augusti månad

1994 i jämförelse med augusti månad år 2002. Frågeställningarna i uppsatsen är: 

- Vilken integrationsdiskurs/er har dessa tidningar?

- Finns det skillnader och likheter i integrationsdiskursen/diskurserna mellan

dessa tidningar?

- Finns det skillnader och likheter i integrationsdiskursen/diskurserna i de

tidningarna mellan dessa två tidsperioder?

Metoden som används för att analysera materialet är kritisk diskursanalys, vars

upphovsmakare är Norman Fairclough. I teoriavsnittet nämns tre retoriska

instrument, ethos, logos och pathos, som senare används i analysen. Teorin om

”vi” och ”dom” presenteras också och även hur nyhetsjournalistik ser ut.  

    Vad kommer jag då fram till i min analys av materialet? Jag avser svara på en

frågeställning i taget och jag börjar med första frågan: Vilken integrationsdiskurs/er har

dessa tidningar? Jo, den integrationsdiskurs som råder i dessa artiklar definierar

integration som något en invandrare måste gå igenom för att bli en del av det

svenska samhället. Det finns olika slags dimensioner av integration och det finns

olika medel som leder fram till en bra integration. Arbete och språk är två olika

medel som framhålls i artiklarna som extra viktiga för en bra integration. En

skillnad görs vad som först skall satsas på, arbete eller språk i artiklarna från 2002.

Till detta kan även de politiska partierna kopplas. Moderaterna och folkpartiet är de

som verkar för att språket är det viktigast medlet för integration, medan

socialdemokraterna och vänstern är de som verkar för att arbetet är det viktigaste
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medlet. Integrationsdimensioner som kan kopplas till dessa medel är kommunikativ

integration och ekonomisk integration.  

    Nästa frågeställning är: Finns det skillnader och likheter i

integrationsdiskursen/diskurserna mellan tidningarna?  Jo, det finns det. Expressen och

Dagens Nyheter är mer åt höger på den politiska skalan, medan Aftonbladet och

Svenska Dagbladet är mer åt vänster på den politiska skalan. Likheter är att de alla

definierar integration på samma sätt och de alla är för en bättre integration i

Sverige. Det finns inga artiklar från dessa tidningar som uttalar att de inte vill att

invandrarna skall integreras i det svenska samhället. Alla artiklarna behandlar på

något sätt olika dimensioner av integration, som ekonomiska, kommunikativa,

politiska, sociala och boende. Skillnaden ligger i vilka medel som skall användas för

att det skall bli en bra integration. I Aftonbladet och Svenska Dagbladet diskuteras

det ”att ha ett arbete är det viktigaste för att integreras bra in i samhället”, medan i

Expressen och Dagens Nyheter diskuteras det ”att språk är det viktigaste för att

integreras bra in i samhället”.  

   Den tredje och sista frågeställningen är: Finns det skillnader och likheter i

integrationsdiskursen/diskurserna i de tidningarna mellan dessa två tidsperioder? Under båda

tidsperioderna definieras integration som något en invandrare måste gå igenom för

att bli en del av samhället. Skillnaden ligger i vilka medel det skall satsas på för att

det skall bli en bra integration och vilka integrationsdimensioner som det också

skall satsas på. Den största skillnaden mellan åren är att det är fler artiklar skrivna

under år 2002 som behandlar detta ämne än det är under år 1994. Under år 1994

framkommer inte heller de politiska partiernas syn på integration lika tydligt som

under år 2002. 

   År 2002 är det en tydlig skillnad för vilka politiska partier de olika tidningarna vill

ställa sig bakom. Detta märks på vilka olika politiska partier som får uttala sig i

tidningarna. Därför finns det även en skillnad år 2002 för vilket medel tidningens

artiklar argumentera mest för, nämligen språk eller arbete. Detta får även
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konsekvenser för om tidningens artiklar argumenterar för individuella lösningar

eller statliga lösningar. Likheter mellan tidningsartiklarna är att de alla vill ha en

bättre integration i landet. Det publicerades mer artiklar under tidsperioden år 2002

om integration i den form att det är invandrare som skall integreras i det svenska

samhället än vad det under tidsperioden år 1994.

   Under bägge åren anser artiklarna oftast att föregående integrationsförsök från

statens sida är misslyckade och argumenterar för bättre sätt att integrera.
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