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Abstract 

 

The aim of this study is to go into depth and analyze the identity ”immigrant” (invandrare) and how 

it is constituted in Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet and Sydsvenska Dagbladet. An investigation 

(SOU 2006:21) by Swedish authorities concludes that immigrants are portrayed in an unfavorable 

way in Swedish media, whilst Gunnar Sandelin in a debate article in Sweden’s biggest morning 

newspaper (Dagens Nyheter) meant that Swedish media lies about immigrants, creating an image of 

them that is too favorable that is not in touch with reality. This gives this thesis momentum to 

further investigate the identity immigrants are given in Swedish media. 

 

The theory and method used in this thesis is Laclau’s and Mouffe’s discourse theory. Discourse 

theory is well suited for revealing a certain group’s identity using chains of equivalence or chains of 

analogy. The discourse theory is sprung out of Marxist ideologies, especially Gramsci’s theories. 

Social antagonism, hegemony and identity are key concepts in discourse theory. 

 

The study shows that the word ”immigrant” only appears in articles that concern different problems 

in the society. No articles underlining the positive aspects of immigrants were found in the study 

and none of the journalists identified themselves as an immigrant. The newspapers in this study 

labels individuals ”immigrant” if they are in need of resources and help from the Swedish society. 

Immigrants were also not able to constitute their own identity though the constituting power was in 

the hands of the Swedish morning press. 
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1 Inledning 
 

”Media och dess påverkan på den allmänna opinionen har länge studerats inom 

samhällsvetenskaperna. En del forskare har studerat medias roll för reproduktionen av vedertagna 

normer och föreställningar som råder i ett samhälle. Dessa vedertagna “normaliteter” påverkar 

journalisterna på många olika sätt. De allra flesta journalister har socialiserats i ett socialt 

sammanhang där det råder ett djuprotat "vi-och-dem"-tänkande som reproduceras genom 

förskolan, skolan och det etablerade mediala och politiska systemet.”(Kamali et al, 2006, sid. 5).  

 

“I grunden är det humanistisk hybris att tro att Sverige ska kunna härbärgera någon större del av 

alla som far illa på vår jord. Detta etablerade tankemönster var från början till största del ett 

uttryck för en solidaritet, men har under människosmugglarnas guldålder förvandlats till ren 

ansvarslöshet. Det är dags för vår yrkesgrupp att våga lyfta på locket och föra en offentlig 

diskussion som är förankrad utanför elitens elfenbenstorn.” (Sandelin, DN, 8 apr., 2008). 

 

Den här uppsatsen tar sin början med ett citat från en statlig utredning; Masoud Kamali, Adrian 

Groglopo och Marcus Lundgren har i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2006:21 kommit fram 

till slutsatsen att svensk massmedia spelar en väldigt central och viktig roll vad det gäller 

identitetsskapande. De menar att journalister, som alla andra, socialiseras in i samhället och att 

deras syn på människor och deras identiteter lärs in sedan barnsben. Dessa journalister reproducerar 

detta synsätt på identiteter och sprider genom sina artiklar vidare uppfattningen till folk, vilket 

medför att de som läser artiklarna påverkas av journalisternas ”vi-och-dem”-cementering. Det 

menas vidare i SOU 2006:21 att det föreligger strukturell diskriminering som drabbar de individer 

som inte ingår i ”vi-gruppen”, nämligen invandrare. 

 

Gunnar Sandelin, journalist sedan cirka 30 år, ger en annan bild av hur medier framställer 

invandrare. Han menar istället att invandrare framställs på ett för fördelaktigt sätt i svensk media, 

att problemen med invandrare och invandring sopas under mattan eller förskönas. Att bli anklagad 

för att vara rasist eller främlingsfientlig får, enligt Sandelin, många journalister att inte skriva om de 

problemen som Sandelin anser existerar. 

 

Sveriges dåvarande finansminister Anne Wibble gjorde 1993 följande uttalande: ”Jag är oerhört 

besviken på Expressen, som med sina artiklar och affischering stärker motsättningarna i samhället. 

Man är inte dummare på redaktionen än att man vet vilka effekter sådana skriverier får. Jag tycker 

att det är äckligt.” – Anne Wibble (Tamas, 2004, sid. 334). 
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Hennes uttalande kom i efterdyningarna av Expressen numera klassiska löpsedel från 6 september 

1993: ”Kör ut dem!”. 

 

Det betyder att det Expressen anser att det pågår någon slags konflikt mellan ”vi” och ”dem” och 

om vi får tro SOU 2006:21 och Sveriges dåvarande finansminister Anne Wibble så underblåser 

svensk media och den svenska journalistkåren motsättningar i samhället genom sitt konstituerande 

av identiteter. 

 

1.2 Summering och problemformulering 
 

Med hjälp av de fyra citaten ovan vill jag göra följande poänger, samt formulera 

forskningsproblemet. 

 

• Det finns två diametralt olika åsikter om hur svensk media framställer invandrare och i 

förlängningen vilka identiteter som ges dem. En statlig utredning som menar att invandrare 

porträtteras på ett ofördelaktigt sätt och en debattartikel skriven av en journalist som anser 

att invandrare framställs på ett förskönande sätt. 

 

• Det finns en stark uppfattning om att massmedia har en stor makt vad det gäller att skapa 

identiteter i samhället. Samhällets individer socialiseras att dela in individer i grupper i form 

av ”vi och dem”. ”Vi och dem”-uppdelningen är politiskt laddad och påverkar den friktion 

som finns mellan olika identitetsgrupper, vilket kan leda till samhälleliga problem. 

 

SOU 2006:21 och Sandelins debattartikel gör det forskningsmässigt intressant att forska om hur 

identiteten ”invandrare” framställs i svensk media, speciellt då invandrarens identitetsframställning 

i svensk media får politiska konsekvenser. Forskningsproblemet uppstår i debatten mellan dessa 

båda åsiktsströmningar och det är den här debatten som banar väg för att undersöka vilken identitet 

som svensk morgonpress ger de individer som benämns som ”invandrare”. 
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2 Tidigare forskning 
 

SOU 2006:21 är en forskningsrapport som (tidigare nämnts) undersöker hur invandrare blir 

porträtterade i svensk media. Rapporten går igenom ett antal olika tidningsartiklar på både nationell 

och lokal nivå. SOU 2006:21 spänner sig 342 sidor, där många olika separata undersökningar på 

olika sätt tar upp medias skapande av identiteten ”invandrare”. Då SOU 2006:21 är så omfattande 

går det inte att redogöra för alla dess resultat här, men huvudpoängen i SOU 2006:21 är att 

invandrare utmålas på ett negativt sätt. 

 

En annan känd svensk diskursanalytisk studie är Ulf Mörkenstams doktorsavhandling. Hans 

avhandling handlar inte invandrarens identitet, utan om samerna i Sverige och deras särskilda 

rättigheter och skapandet av deras identitet. Mörkenstam arbetar efter hypotesen att ett lands 

minoritetspolitik är beroende av vissa uppfattningar om den aktuella minoritetsgruppen, då en grupp 

måste kunna särskiljas från andra grupper. Konstituerandet av samernas identitet ser Mörkenstam 

delvis som en följd av politisk praktik. Med andra ord skapas samernas identitet till följd av de 

politiska beslut som den svenska staten fattar (Mörkenstam, sid. 2). 

 

Mörkenstam arbetar i sin diskursanalys med metoden analogikedja för att kunna fastställa samernas 

identitet. De urkunder som han behandlar i sin avhandling är politiska som till exempel 

propositioner, statliga utredningar och lagstiftning (Mörkenstam, sid. 61-62). Hans avhandling 

handlar också om vem det är som fått uttala sig om samer under senare delen av 1800-talet och 

framåt och han kommer fram till att det enbart är experter som fått vara med och påverka samernas 

rättigheter, samerna har till exempel inte själva fått vara med och definiera sig själva. Ytterst 

handlar Mörkenstams avhandling om vilka rättigheter minoritetsgrupper skall erhålla och att de 

rättigheter samerna erhåller bygger på den identitet som svenska politiker och experter ger samerna 

(Mörkenstam, sid. 2).  
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3 Teori 
 

I kapitlet ”Inledning” ovan klargjordes det att författarna till SOU 2006:21 anser att det finns ett ”vi 

och dem”-tänkande bland svenska journalister. Vad det gäller teorier om identitetsskapande så ger 

diskursteoretikerna Laclaus och Mouffes teorier om ”identitetsskapande”, ”social antagonism” och 

”hegemoni” en nödvändig teoretisk bakgrund till uppsatsens undersökning. Laclaus och Mouffes 

diskursteori är inriktad på att utröna olika gruppers identitetsskillnader.  

 

Begreppen ”identitetsskapande”, ”social antagonism” och ”hegemoni” kommer att förklaras och 

definieras i det här teorikapitlet. I teorikapitlet kommer teori och andra centrala begrepp att 

klargöras.  

 

Det är viktigt att redan från början understryka att diskursanalysen är både en teori och en metod. 

Därför kommer diskursteorin att genomsyra både teori- och metodkapitlet.  

 

3.1 Vad är en diskurs? 
 

Det finns många olika åsikter om vad en diskurs är för någonting. Olika forskare och författare har 

olika förklaringar. En diskurs är något som strukturerar verkligheten (Gustavsson och Tallberg, sid., 

130), någonting som man förhåller sig till. Utanför diskurser finns per definition ingenting och 

diskurser avgränsas av andra diskurser. Den definition som jag tycker sammanfattar vad en diskurs 

är, på ett bra sätt, har myntats av Richard Jackson följande i mening: 

”A discourse is a particular way of talking about and understanding the world that involves a 
limited number of statements and words.” (Jackson, sid., 18). 

 
Jacksons ovannämnda definition av vad en diskurs är en bra sammanfattning, då han får med att en 

diskurs både handlar om att prata (kommunicera) och att förstå världen med ett begränsat antal 

siffror och tecken. Det som vi inte kan kommunicera om blir väldigt svårt att ha en uppfattning om 

och finns således inte i vår uppfattningsvärld. ”Statements and words” kan översättas med 

”utsagor”. En diskurs är alltså olika utsagor, de kan vara texter, bilder, symboler eller annat, som är 

kopplade till varandra då de berör samma ämne. En diskurs kan även vara ett sätt att prata inom ett 

specifikt område (Jackson, sid. 18). 

 

Diskurser kopplas till makt i samhället, då de begränsar vad vi kan tänka och kommunicera om. I 
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förlängningen betyder det att diskursen begränsar våra handlingsmöjligheter. Att övertyga andra om 

att ”ens egna diskurs” är den sanna är en del av det samhälleliga maktspelet (Gustavsson och 

Tallberg, sid., 123). Politiska diskurser skapar och upprätthåller makt i samhället. Politik, enligt 

Laclau och Mouffe, skall inte ses i betydelsen partipolitik, utan med politik menas att vi ”hela tiden 

konstruerar det sociala på vissa bestämda sätt och utesluter andra sätt” (Jörgensen & Phillips, sid. 

43). Med andra ord handlar politik om vilka handlingar och tankar som anses möjliga och vilka som 

inte anses möjliga i ett samhälle. 

 

Målet är att få andra att använda det ens egna språkbruk för att på så sätt eliminera avvikande 

åsikter (Jackson, sid. 19). Det kommer dock aldrig i ett samhälle att råda fullständig hegemoni 

(Bergström och Boréus, sid. 316), utan diskurser formas och omformas hela tiden. 

 

Olika forskare har olika syn på hur stor eller liten en diskurs kan vara, vissa menar att en 

konversation mellan två olika människor är stor nog för att kallas diskurs, medan andra menar att en 

diskurs är ett ”socialt system, där diskursen utgör en politiska och sociala värden” (Howarth, sid. 

2). Den här uppsatsens diskurs begränsar sig till texter publicerade i svensk morgonpress som 

innehåller ordet ”invandrare”, vilket medför att diskursen är lika stor som de texter som är med i 

undersökningen sammanlagt (se Metodkapitlet för avgränsningar). 

 

3.2 Diskursanalysens huvudfåror 
 

Intresset för diskursanalys har ökat inom samhällsvetenskaperna. Anledningen till att forskare 

ändrat sig är därför att fler och fler nu anser att språk inte bara speglar verkligheten, utan också 

organiserar den (Bergström och Boréus, sid. 305). Diskursanalysen var till en början en del av 

lingvistik och semiotik (studerandet av tecken), men dess popularitet har gjort att diskursanalysens 

användningsområden ökat stort och används inom områden som antropologi, psykoanalys, 

internationella relationer med flera. Diskursanalysen ses som motpol till positivismen, som under 

1900-talet förlorat en del av sin popularitet (Howarth, sid. 2-3). 

 

Det finns två huvudfåror och en mindre fåra inom den statsvetenskapliga diskursanalysen. De mest 

kända forskarna är Foucault, Laclau, Mouffe och Fairclough. Foucault är förespråkare av den 

franska huvudinriktningen, medan Laclau och Mouffe tillhör den anglosaxiska inriktningen. I 

Foucaults version av diskursanalys betecknas diskursanalys som “ett regelsystem som legitimerar 

vissa kunskaper och inte legitimerar andra kunskaper” - alltså en fråga om auktoritet. De som har 
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auktoritet är legitimerade att framföra sin åsikt, medan de som saknar auktoritet inte är legitimerade 

att framföra sin åsikt. Fairclough är en förespråkare av den kritiska diskursanalysen, som främst går 

ut på att blottlägga maktstrukturer i samhället (Bergström och Boréus, sid. 308)  

 

3.3 Ontologiska utgångspunkter ‐ Laclau och Mouffes diskursteori 
 

För att meningsfullt kunna genomföra denna undersökning behöver vi vila den mot en ontologisk 

bakgrund och denna ontologiska bakgrund är detta teorikapitel. Jag kommer att använda Laclau och 

Mouffes syn på hur samhället ser ut och fungerar och ha det som utgångspunkt när jag analyserar 

diskursen och hur språk formar identiteter. Diskursteorin ser inte idéer som en återspegling av 

verkligheten, utan inom diskursteorin anses det att språk påverkar den sociala verkligheten. Språket 

ses således inte en produkt av den materiella världen, utan som en kraft som påverkar och formar 

den (Bergström och Boréus, sid. 305). Om vi accepterar att medier i våra samhällen har en språklig 

makt och auktoritet, så innebär det också att samma medier har makt att påverka det sättet som vi 

människor fungerar och agerar i förhållande till andra människor. En särskild beskrivning av en viss 

gruppidentitet skulle kunna få långtgående konsekvenser för denna gruppidentitets möjligheter och 

rättigheter i ett samhälle, jämför med hur politiska beslut särbehandlade samer utifrån den svenska 

synen på samernas identitet (se kapitlet Tidigare forskning). 

 

Laclau och Mouffe menar med sin syn på diskurs att “alla objekt och handlingar är meningsfulla 

därför att de tillhör ett speciellt system med signifikanta skillnader” (Howarth, sid.101 ). För att 

exemplifiera kan en invandrare ha olika betydelser i olika diskurser, i en viss diskurs skulle 

invandraren kunna vara en last för samhället, i en annan diskurs skulle samma invandrare vara en 

möjlighet att utveckla samhället. En individ, som av svensk morgonpress i ett visst sammanhang ses 

som invandrare, kan i andra sammanhang ses som till exempel murare, barn eller egenföretagare. 

Inom diskursteorin anses identitetsgrupper vara kopplade till olika förväntningar på invididers 

uppförande. En individ som beskrivs som ”invandrare” förväntas av andra i samhället att uppföra 

sig på ett speciellt sätt, då identiteten ”invandrare” ges en viss innebörd och ett förehållande 

& Phillips, sid. 48).   gentemot andra identitetsgrupper (Jörgensen 

3.3.1. Hegemoni och identitetsskapande 
 

Laclau och Mouffe anser att det är hegemonierna i samhället (de som har makt över språket) som 

konstituerar identiteter. Med ”hegemoni” avses dock inte, som brukligt inom statsvetenskapen, en 

stark enande kraft, utan en hegemoni ”[is involved with] the articulation of social identities in the 

 10



context of social antagonism.” (Torfing, sid. 14). Hegemonier är med andra ord de i samhället som 

har makt att konstituera andra gruppers identiteter, något som leder till att identiteten ”de andra” 

skapas. “De andra” är alla de som inte är inkluderande i den hegemoniska gruppens identitet, så 

samtidigt som grupper inkluderas i en identitet, så bidrar skapandet av identiteter till exkluderande 

av grupper och människor och den sociala antagonismen uppstår. Identiteten ”invandrare” är per 

definition inte inkluderad i identiteten ”svensk”. 

  

Hegemonin sätter upp gränser för sin identitet, och det är “de andras” identitet som begränsar 

hegemonins identitet. Hegemonins ofullkomlighet leder att ”de andra” utses som syndabockar för 

ofullkomligheten (Laclau och Mouffe, sid. 125). ”De andra” inte är en positiv olikhet (”positive 

differense”) till hegemonin. Med det menas att “de andra” inte är bara en annan form av 

hegemonin, utan en negation av dess identitet. Om hegemonins identitet kan ges beteckning A, så är 

“de andras” identitet inte B, utan anti-A. Identitet anti-A är med andra ord avsaknaden av identitet 

A:s attribut (Torfing, sid. 125). Detta leder till att det i ett samhälle finns flera olika samhällen, ett 

för varje identitet (Laclau och Mouffe, sid. 129). För djupare förklaring och exempel se Metod- och 

materialkapitlet. 

 

Laclau och Mouffe menar även att en hegemoni aldrig har helt monopol på att ”artikulera” (se 

nedan för definition) alla ord och identiteter, då det alltid finns krafter som kämpar emot 

3).  hegemonin. (Howarth, sid. 10

3.3.2 Social antagonism 
 

”Social antagonism”, kampen om konstiuterandet av identiteter i ett samhälle (Jörgensen & 

Phillips, sid. 54), är en mycket central ontologisk utgångspunkt hos Laclau och Mouffe, vars 

tankegångar påverkats av Gramsci och hans syn på klass (Torfing, sid. 16). Gramsci menar som 

bekant att hegemonin genom sitt språk påverkar människor till den grad att dessa människor 

accepterar sin plats i samhället. Det är så Gramsci förklarar att marxistiska revolutioner så sällan 

inträffar i kapitalistiska länder, då människor luras att tro att deras tillvaro är acceptabel genom att 

de går med på hegemonins idéer (Dahl, sid. 408, 409). Synen på social antagonism går tillbaka till 

de marxistiska idéerna om klasskonflikter, skillnaden är att konflikter inte rör sig inte på, som inom 

marxismen, ett ekonomiskt plan, utan på “meningsskapande på språklig nivå” (Bergström och 

Boréus, sid. 319). 

 

Den diskursteoretiska tanken är att det i ett samhälle finns olika sociala grupper och dessa gruppers 

identiteter är konstituerade (skapade). Laclau och Mouffe är emot tanken att social antagonism är en 
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kamp mellan grupper med fullt utvecklade identiteter, de menar att social antagonism uppstår av två 

olika anledningar: dels för att den svagare gruppen saknar möjlighet att skapa sin egen identitet, 

vilket leder till att de inte kan tillvarata sina intressen, dels även därför att konstituerande 

identitetsgrupper inte kan känna total fullkomlighet (Howarth, sid. 105 och Laclau och Mouffe, sid. 

115).  

 

Social antagonism är olika hegemoniers krig om identiteters betydelser i samhället (Bergström och 

Boréus, sid. 320). Politik är sammanbundet med social antagonism och Laclau och Mouffes syn att 

tänka. Inom politiken tar sig den sociala antagonismen i uttryck som “vän” eller “fiende” (Torfing, 

sid. 121). Identitetsskapare (som till exempel svensk morgonpress) kan ta ordet ”invandrare” och ge 

det en egen innebörd och använda det politiskt.  

 

3.4 Analysmodell 
 

 
Ovan ses min analysmodell. Kvadraten till vänster symboliserar hegemonin (svensk morgonpress) 

och i kvadraten finns den diskurs (utsagor) som hegemonin producerar. Utsagorna visas i form av 

”pappersark” (rektanglarna) och dessa ”pappersark” innehåller texter som bildar diskursen ”svensk 

morgonpress”. Vissa av dessa utsagor behandlar invandrare och bildar då i sin tur diskursen 

”identiteten invandrare i svensk morgonpress” och dessa utsagor är färglagda i blått. Om man tar 

och samlar ihop de utsagor som nämner ”invandrare” och sammanställer dem får man ett antal 

analogier som hör ihop med varandra. Dessa analogier (färgade gröna) kan ses i cirkeln till höger 

och cirkeln symboliserar identiteten ”invandrare” och utgörs av de nyss nämnda analogierna. 
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Strecken mellan kvadraten och cirkeln symboliserar den sociala antagonism som uppstår på grund 

av hegemonins identitetsskapande av ”de andras” id

3.5 Definitioner av tekniska begrepp 

entitet. 

 

Dessa begrepp är viktiga att förstå, då de kommer att användas i metodavsnittet. 

 

3.5.1 Analogikedja (ekvivalenskedja) och artikulering 
 

I uppsatsen kommer en ”analogikedja” (inte ”ekvivalenskedja”) att användas som metod, men för 

att kunna förstå vad en analogikedja är krävs det att begreppet ekvivalenskedja först förklaras. 

Ekvivalenskedja är ett oerhört centralt begrepp för Laclau och Mouffe. Ekvivalenskedjor är ett 

måste när man studerar olika identitetsgrupper i den sociala antagonismen, för det är på det sättet 

som skillnaderna mellan olika identiteter uppdagas. Tanken är att ekvivalenskedjan är både en teori 

och en metod, den är en teori den bemärkelsen att det är en tankekonstruktion om hur identiteter 

skiljer sig från varandra, samtidigt som det är vetenskaplig metod för att blottlägga dessa skillnader 

(mer om metoden finns beskrivet i Metod- och materialkapitlet). 

 

Ekvivalenskedjor ”är ett system eller en metod där tecken får en betydelse genom ett system av 

distinktioner” (Bergström och Boréus, sid. 317). Inom diskursteorin ses en ekvivalenskedja enbart 

vara en en negation av en hegemonins identitet. De attributvärden som saknas i den hegemoniska 

identiteten skrivs ut efter varandra så att dessa attribut bildar en kedja (Howarth, sid. 106, 107 och 

Laclau och Mouffe, sid. 128, 129). Ju längre denna kedja är, desto större skillnad är det mellan 

hegemonins identitet och ”de andras” identitet. 

 

Denna uppsats har svensk morgonpress artiklar om invandrare som diskurs, och praktiken att fixera 

diskurser med hjälp av ”nodalpunkter” kallas för artikulering. Laclau och Mouffe definierar 

artikulering på följande sätt: “the construction of nodal points which partially fix meanings” (Laclau 

och Mouffe, sid. 113). Enligt Laclau och Mouffe så kan ingen betydelse i helt fixeras, då ords 

betydelser förändras hela tiden, vilket innebär att identiteter alltid är relativa och kan förändras över 

tid (Howarth, sid., 103 och Jörgensen & Phillips, sid. 54).  

 

Mörkenstam har utarbetat en version av ekvivalenskedjor, nämligen något han kallar för 

”analogikedja”. En analogikedja är enligt Mörkenstam en “sammanfattning av föreställningar” 

(Mörkenstam, sid. 58). Dessa analogier inte bara sammanfattar föreställningarna i diskursen, 
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analogierna har också till uppgift att fixeras vid nodalpunkten, vilket leder till att diskursens gränser 

urskiljs. Det som skiljer en analogikedja från en ekvivalenskedja är att i en analogikedja så 

presenteras föreställningar (analogier), men i ekvivalenskedjan så presenteras olika ”element” 

(separata ord). Dessa analogier, som de är utskrivna i analogikedjan, är inte begränsade till att bara 

bestå av ett ord (som element är), utan ger tillåtelse till en friare beskrivning av den identiteten man 

vill fastställa.  

3.6 Massmedia 

3.6.1 Massmediers konstituerande makt 
 

Massmedia spelar en stor roll inom identitetsskapande (Torfing, sid. 210, 214). Olika utsagor anses 

av Laclau och Mouffe inte kunna ses mer sanna än andra, det enda sättet som något kan uppfattas 

som sant är om det “något” uppfattas på liknande sätt av människor, det vill säga att människor 

uppfattningsmässigt har en konsensus i frågan. Istället för att spegla verkligheten så menar 

diskursteoretiker att den skapar verkligheten (Bergström och Boréus, sid. 318). En tidningsartikel 

om identieten ”invandrare” är enbart sann om den av andra ses som sann, vilket är ett viktigt 

grundantagandet att ha i åtanke. Sanningshalten är således inte det viktiga i identitetsskapande, utan 

konsensus om hur sann beskrivningen av identiteten är. 

 

Inom diskursteorin ses media som en kraft som upprätthåller den politiska hegemonin i ett 

samhälle, för de skriver om och konstituerar sociala myter och föreställningar. Medielandskapet är 

som ett slagfält, där identiteter skapas och omskapas i oändlighet av hegemonier (Torfing, sid. 210-

211). För att kunna konstituera identiteter krävs makt over språket och Laclau menar att “the 

constitution of social identity is an act of power and that identity as such is power” (Laclau, sid. 33) 

och att massmedia har stor politisk makt i ett samhälle är en utgångspunkt som ligger till grund för 

den här uppsatsen. 

 

3.6.2 “Real communicators” och “wouldbecommunicators” 
 

Massmedia, i det här fallet den svenska morgonpressen, sänder ut sina budskap till människor som 

konsumerar dem. Tidningarna och journalisterna som jobbar på tidningar ses som inom 

diskursteorin som ”real communicators”. I tidningar publiceras dock inte enbart texter skrivna av 

journalister utan även andra personer från samhället såsom politiker, intresseorganisationer och 

vanliga människor får sina texter publicerade. Dessa andra personer benämns som ”would-be-

communicators”.  Även dessa ”would-be-communicators” är viktiga vad det gäller att 
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konstruerandet av identiteter, för när deras texter är publicerade i tidningar, så är de konstituerande, 

precis som ”real communicators” (Torfing, sid. 220). 

 

De som är ”real communicators” har makten över ”would-be-communicators”, för de väljer vad 

som skall publiceras i tidningen, något som kallas för ”gate-keeping. Att låta ”would-be-

communicators” sprida sina åsikter i en tidning är ett medvetet val som ”real communicators” 

väljer att göra. Därför ska man ha i åtanke att även deras åsikter är partiska i den meningen att de 

selektivt väljs ut av tidningarna och inte är slumpmässigt utvalda. Det är hegemonierna som avgör 

vad som anses vara bra eller dåligt i ett samhälle, då de (som ”real communicators”) har makt över 

språket i sina roller som ”gate keepers”. Till exempel kan svensk media påverka sina läsares 

uppfattning om invandrare baserat på hur de porträtterar invandrare (Torfing, sid. 220). 
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4 Syfte 
 

Mot ovanstående är syftet med uppsatsen att undersöka hur svensk morgonpress skapar och 

framställer identiteter. 

 

5 Uppsatsens frågeställningar 
 

Av uppsatsens frågeställningar är en av primär art och en är av sekundär art. Den primära 

frågeställningen är viktigast, men förhoppningen är att svaret på den sekundära frågeställningen 

kommer att ge kompletterande och fördjupande insikter om vilka som fick skapa identiteten 

”invandrare”, medan den primära frågeställningen kommer att ge svar på hur identiteten 

”invandrare” såg ut under hösten 2007. 

 

5.1 Uppsatsens primära frågeställning 
 

 Hur såg den, av svensk morgonpress konstituerade identitet ut, som gavs till individer som 

beskrevs som “invandrare” från den 15:e november till den 15:e december år 2007? 

 

Den primära frågeställningen är ställd för att med en diskursteoretisk metod blottlägga vilken 

identitet som knyts till ordet ”invandrare” i svensk morgonpress. Det som är oerhört viktigt att 

förstå är att det är inte svensk morgonpress syn på invandrare som kommer att undersökas. Alla 

personer som flyttat till Sverige från ett annat land är tekniskt sett invandrare. Det är viktigt att 

erinra sig skillnaden mellan att vara invandrad i Sverige och av den svenska morgonpressen ses som 

ntitetsskapande. invandrare. Den primära frågeställningen knyter an till ide

5.2 Uppsatsens sekundära frågeställning 

• I vilken utsträckning fick individer med identiteten invandrare själva konstituera identiteten 

”invandrare” i svensk morgonpress från den 15:e november till den 15:e december år 

2007? 

Enligt Laclau och Mouffe så skapar hegemonier ”de andras” identiteter. Målet med den sekundära 

frågeställningen är att komma fram till om det stämmer vad det gäller identiteten ”invandrare” i 
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svensk morgonpress. Det intressanta ligger i att se ifall Laclau och Mouffe har rätt eller om de har 

fel i sitt påstående att individer som tillhör ”de andra” inte får vara med och konstituera sin egen 

identitet och om någon med identiteten ”invandrare” fick vara med och konstituera sin identitet, var 

det då som ”real communicator” eller som ”would-be-communicator”? Den sekundära 

frågeställningen knyter an till hegemoni och social antagonism.
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6 Metod och material 
 

En bra metodförklaring är oerhört viktig för att undersökningens resultat skall kunna replikeras, 

därför är målet att vara så detaljerad som möjligt i metodbeskrivningen. 

 

Den svenska morgonpressens texter kommer att läsas och analyseras, vad som räknas som svensk 

morgonpress förklaras längre ned i kapitlet. Analysen kommer att göra genom upprättandet av en 

analogikedja, den metod som Mörkenstam vidareutvecklade från Laclau och Mouffes 

ekvivalenskedja för att blottlägga den sociala antagonismen i ett samhälle. 

 

Anledningen till varför jag har valt att arbeta med analogikedjor som metod, och inte 

ekvivalenskedjor, beror på att analogikedjan ger ett större utrymme att beskriva de framställningar 

som finns i tidningsartiklarna. 

 

6.1 Exempel på analogikedja 
 

För att exemplifiera hur en analogikedja skapas kommer här ett exempel där tre invandrare från tre 

olika länder som kommer till Sverige. Dessa tre invandrare kan teoretiskt sett ha helt olika 

identitetsattribut, de kan tala olika språk, bekänna sig till olika religion och ha olika kultur, men i 

Sverige skapar medier, politiker och gemene man en negation av sin den svenska identiteten. Det 

enda de tre invandrarna har gemensamt är att de saknar den svenska identitetens attribut, och blir 

således en negativ motpol (anti-A) till den svenska identiteten. Det är så analogikedjor fungerar, 

man ser likheter mellan identitetsattribut och grupp, vilket gör att invandrare från tre olika länder 

teoretiskt kan buntas ihop och få en gemensam identitet. Nedanstående tabell förklarar exemplet 

ovan: 

 

  Invandrare 1 Invandrare 2 Invandrare 3 

Språk:  Indiska  Somaliska  Arabiska 

Religion: Hindu  Muslim  Muslim 

Kultur: Hinduistisk  Somalisk  Arabisk 

 

Hur svenskar ser dessa tre invandrare i förhållande till den svenska identiteten:  
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   Invandrare (identiteten ”invandrare”) 

Språk:   Icke svensktalande 

Religion:  Främmande religion  

Kultur:  Ej svensk kultur 

 

Exemplets analogikedja skulle då se ut på följande sätt: 

 

Invandrare – icke svensktalande– främmande religion – ej svensk kultur. 

 

6.1.2 Vad räknas som analogier? 
 

Det räcker inte att en företeelse omnämnts enbart en gång i en bisats för att den skall få vara med i 

analogikedjan, utan enbart de framställningar av företeelser som det genomgående skrivs om platsar 

i analogikedjan. För att räknas som analogi krävs det att ett fenomen är huvudtema i minst en 

artikel. Det här beror på att analogikedjan är en slags sammanfattning av återkommande teman, inte 

en fullständig redogörelse av alla detaljer i omnämnda i alla tidningsartiklar. 

 

6.2 Analyskapitlet 
 

Redan i Analyskapitlet kommer analogikedjan att presenteras (för att göra analysen mer 

överskådlig). Analogikedjan kommer att ha ordet ”invandrare” som nodalpunkt (det ord som 

fixerar diskursen). En analogikedja brukar presenteras ”rakt upp och ned” på följande sätt: ”identitet 

– analogi 1 – analogi 2 – analogi 3”, så därför kommer även jag att i min analys att presentera 

analogierna på detta sätt. I Analysdelen kommer fördjupningen av analogierna att innehålla citat 

från undersökningens tidningsartiklar, men ytterligare (och längre) citat kommer att presenteras i 

Bilaga 1.  

 

6.3 Kritik mot diskursanalysen som teori och metod 
 

Även om (eller kanske tack vare att) diskursanalysen vunnit i popularitet på de senaste åren, så har 

det riktats mycket kritik mot den, kritik på både teoretisk och metodologisk nivå. Flera olika 

forskningsläger har riktat kritik diskursteorin. Bland annat realister, marxister och positivister menar 

att diskursteorin är alldeles för idealistisk, det vill säga att den ”reducerar sociala system till idéer 
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och språk” (Howarth, sid. 12). På det sättet så missar diskursteoretiker blandat annat viktiga 

materiella beskaffenheter i samhället. En annan del av kritiken är att diskursteoretikerna är 

förblindade av moralisk relativism, denna relativism gör att diskursteoretiker inte kan sägas ha god 

reliabilitet eller validitet (enligt kritikerna) då deras objektivitet inte finns. Laclau och Mouffes 

teorier, som bygger på marxistiska, gramscianska idéer och idealism ses av kritiker som ett problem 

inom diskursanalys (Howarth, sid. 12).  

 

Den person som utför en studie om, till exempel identiteter, hamnar i idealistisk position, där den 

personens begrepp och idéer om hur verkligheten är beskaffad riskerar att påverka resultatet av 

studien (Bergström och Boréus, sid. 349). 

 

Diskursanalytiker samlar inte, på samma sätt som positivister, systematiskt in objektiva data eller 

observationer utan sysslar med kvalitativa tolkningar av textmassor. För positivister innebär detta 

att de vetenskapliga kraven inte uppnås och att validiteten blir liten. Omdömen som ”metodologisk 

anarkism” och ”epistemologisk irrationalism” har getts diskursanalysen (Howarth, sid. 13). Vissa 

kritiker hävdar till och med att studier av språk leder till ”oväsentliga empiriska studier” 

(Gustavsson och Tallberg, sid. 136). 

 

6.4 Validitetsproblem 
 

Det är ju naturligtvis av yttersta vikt att man verkligen undersöker det som man avser att undersöka. 

Undersökningens teorietiska utgångspunkter måste ”översättas till operationella indikatorer”. Det 

som uppsatsen primärt går ut på är att forska om vilken identitet som kopplas till ordet ”invandrare” 

och då gäller det att det att empirin och undersökningsinstrumenten som används verkligen ger 

svaret på denna fråga (det vill säga att undersökningsinstrumenten överensstämmer med de 

teoretiska begreppen) (Essaiasson et al, sid. 64). Risken finns att fel saker ”mäts” och att svaret 

därför blir missledande. Något som kan vara vanskligt är att man undersöker den ”upplevda” 

identiteten, inte den faktiska. Just var det gäller textanalys är den frågan på alla sätt befogad, det 

handlar inte om positivistiska undersökningssätt, utan hermeneutiska.  

 

Hermeneutik handlar om att empiri tolkas och söks förstås. I det här fallet är det jag som utför 

undersökningen som på ett korrekt sätt måste tolka och förstå tidningstexter. I och med att jag har 

en förförståelse (ett slags filter) kommer jag att uppleva de tidningsartiklar jag läser på ett visst sätt. 

Att förhålla sig så neutral som möjligt är essentiellt, även om det är helt omöjligt att hålla sig totalt 
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neutral (man har trots allt en inbyggd förförståelse) (Jackson, sid. 19). I och med att det existerar 

tolkningsproblem gäller det för den som undersöker att vara så transparent som möjligt och klart 

visa hur undersökningen har gått till väga, för att andra ska kunna kritisera den och även 

återupprepa (replikera den). 

 

En annan sak som kan stjälpa en undersökning är bristen på reliabilitet, det vill säga att 

undersökningen är behäftad med ”slumpmässiga och osystematiska fel” (Essaiasson et al. sid. 70). 

Slarv vid insamling av data är ett sådant exempel, något som jag förhoppningsvis överkommit tack 

vare att alla artiklar som innehållit ordet ”invandrare” de facto är med i undersökningen.  
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6.5 Material efter frågeställningarna 
 

När man gör undersökningar om språk och språkets betydelse finner man att det finns många olika 

urkunder att välja mellan. Postmodernister menar att det inte finns någon hierarkisk placering 

mellan olika urkunder, alla urkunder har samma betydelse, det beror på vad det är man väljer att 

undersöka och vilket värde man själv ger urkunderna (Gustafsson och Tallberg, sid. 123). Dock 

anses vissa urkunder ha större auktoritet än andra. I mitt fall, när det gäller att undersöka identiteten 

”invandrare”, har jag valt att använda mig av analysenheter som jag anser har stor eller störst 

auktoritet bland svensk morgonpress. 

 

De urkunder (uppsatsens analysenheter) som kommer att ingå i diskursanalysen är 

morgontidningars nätsidor, och inte deras pappersversioner. Anledningen till det är nätsidornas 

sökfunktion som underlättar arbetet så pass mycket att det är acceptabelt att välja nätsidorna framför 

den tryckta tidningen. Det är i stort sätt samma artiklar som finns i pappersversionen som på 

Internet, enda skillnaden är att artiklarna på nätet kan uppdateras och skrivas om. Om jag hade valt 

att läsa pappersversioner av morgontidningar så föreligger det stora risker med detta, att leta efter 

ordet ”invandare” i en månads tidningar skulle medföra att jag av misstag skulle kunna missa 

viktiga artiklar, då man på förhand inte kan veta i vilka artiklar ordet invandrare skall dyka upp i, 

vilket i sin tur hade lett till att min diskursanalys och analogikedja skulle vara ofullständig, haltande 

och kanske till och med helt felaktig. 

 

6.5.1 Avgränsning av analysenheter  
 

Frågeställningarna berör svensk morgonpress och undersökningens analysenheter är Dagens 

Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) och Sydsvenska Dagbladet (Syd). Anledningen till att jag 

har valt just Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som analysenheter beror på att dessa är 

morgontidningar med ett stort antal läsare, Sydsvenska Dagbladet valdes ut med tanke på att det bor 

många invandrare i Malmö (där tidningen har sitt säte). Sydsvenska dagbladet är en rikstäckande 

Malmö-orienterad tidning, medan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är Stockholmsbaserade 

och även de rikstäckande. Undersökningen har sålunda två tidningar från landets största stad och en 

från landets tredje största stad. Alla dessa tre tidningar har både lokala och rikstäckande utgåvor. 

 

I och med att en avgränsning av analysenheter är absolut nödvändig var jag tvungen att välja ett 

begränsat antal analysenheter och valet föll på tre dessa tre morgontidningar.  
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Det svåra är att bestämma sig för hur många analysenheter som skall behandlas. Det går att 

argumentera för att bara undersöka en tidning, men då skulle uppfånget så klart bli mindre, och då 

hade det krävts att periodiseringen hade varit längre. Det mest optimala hade varit att undersöka så 

många tidningar som möjligt under så lång tid som möjligt, men i och med att det här är en C-

uppsats är det ett måste att begränsa sig; alltså väljs tre morgontidningar. 

 

Enligt NORDICOM (Nordicom, 2006) hade tidningarna följande antal läsare per dag 2006: 

 

• Dagens Nyheter (oberoende liberal) – 886 000 läsare 

• Svenska Dagbladet (obundet moderat) – 481 000 läsare 

• Sydsvenska Dagbladet (oberoende liberal)– 312 000 läsare 

 

6.5.2 De delar av tidningarna som undersöks 
 

Morgontidningar kommer ut dagligen och innehåller många avdelningar. Tidningar innehåller som 

bekant ledare, insändare, nyheter, sport, ekonomi, nöje, kultur och flera andra sektioner. Jag 

kommer att rikta in mig på att studera enbart några av ovanstående sektioner och utgå min 

undersökning ifrån det. De intressanta sektionerna att undersöka är nyheter, ledare, debatt och 

insändarliknande artiklar. Man skulle kunna tänka sig utöka undersökningen till fler sektioner, men 

en begränsning måste göras och de nyss nämnda sektionerna är de mest relevanta i min 

undersökning. Nedan följer en tabell som visar vilka olika sektioner det är som har artiklar 

representerade i undersökningen: 

 

• Dagens Nyheter: DN Debatt, Ekonomi, Kommentaren, Stockholm, Sverige 

• Svenska Dagbladet: Ledarsidan, Nyheter (Politik, Inrikes), Synpunkt 

• Sydsvenska Dagbladet: Aktuella frågor, Huvudledare, Lund, Malmö, Skåne, Sverige 

 

6.5.3 Avgränsning av artiklar 
 

För att komma fram till vilken betydelse som svensk morgonpress ger identiteten ”invandrare” 

gäller följande kriterier för de artiklar som tas med i undersökningen: 

 

• För det första måste de artiklar som ligger till grund för undersökningen ha ordet 
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“invandrare” i sig. Om inte ordet ”invandrare” finns med kan inte heller innehållet i 

artiklarna knytas till identiteten ”invandrare”. 

 

Den distinktion som klargjordes i förklaringen av den primära frågeställningen gick ut på att det 

inte är morgonpressens syn på personer som invandrat som undersökningen handlar om.  

 

• För det andra så kommer undersökningen enbart artiklar som behandlar invandrare i Sverige 

att ingå. Artiklar om invandrare i till exempel Frankrike eller Danmark kommer inte att tas 

med.  Anledningen till det är att identiteten ”invandrare” i Sverige som skall undersökas, 

inte hur morgonpressen ser på invandrare som bor i andra länder.  

 

Den andra punkten är mycket relevant för frågeställningen, då den uttryckligen handlar om svensk 

morgonpress syn på invandrare som bor i Sverige. 

 

• De artiklar som innehåller ordet ”invandrare”, men som inte handlar om invandrare tas inte 

heller med i undersökningen. Till exempel en artikel om en svensk person jobbar som lärare 

på Svenska för invandrare (SFI), där artikeln i övrigt inte alls relaterar till invandrare. 

 

• Det är nyhetsartiklar och dylikt som är intressanta i undersökningen, bloggar och kultur- och 

nöjesartiklar kommer inte att tas med. 

 
Alla de artiklar som under den här periodiseringen som innehöll ordet ”invandrare”, men som inte 

passade in på kritierna ovan finns listade i Bilaga 2.  

 

6.5.4 Periodisering 
 

C-uppsatsens tidsbegränsning medför en begränsning av den tidsrymd som kommer att undersökas. 

Jag har valt att begränsa undersökningen på följande sätt: materialet från analysenheterna kommer 

att begränsas till en månad. Jag kommer inte att aktivt leta upp och undersöka identiteten 

”invandrare” under en större händelse (där invandringsfrågor förekom mer frekvent i tidningarna, 

till exempel under amnestidebatten), utan undersökningen skall behandla en ”vanlig” månad. Jag 

kommer att avgränsa perioden till vecka 15 november 2007 till 15 december år 2007.  

 

Anledningen till att jag inte studerar identiteten ”invandrare” under en särskild händelse är att den 

syns som tidningar har på invandrarens identitet under ”vanliga” veckor är viktig för skapandet av 
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identiteten. Den kontinuerliga nyhetsrapporteringen, som inte omfattar extraordinära händelser, 

påverkar även den tidningsläsarnas identitetssyn på invandrare. 
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7 Diskursanalys 
 

Alla artiklar, som motsvarar de krav som ställdes ovan, har ingått i analysen, inte precis alla 

enskilda artiklar kan inte redovisas för av utrymmesskäl, men nästan alla artiklar är med i antingen 

det här kapitlet eller i Bilaga 1. Alla artiklar går dock att placera in i någon eller i flera av de åtta 

olika analogier som blev resultatet av textanalysen. 

 

Namnen på analogierna är valda för att förtydliga vilka de genomgående temana var i artiklarna, 

dessa namn är inte huggna i sten utan skall ses en slags underlättande kategorisering. 

”Försörjningsproblem” skulle ha kunnat kallats ”arbetsmarknadsproblem”, bara för att ge ett 

exempel. 

 

Nedan presenteras analogikedjan och förklarande fördjupningar av varje analogi ges under varje 

analogirubrik: 

7.1 Identiteten ”invandrares” analogikedja 
 

invandrare – flykting– utomnordisk härkomst – språkförbistring - främmande kultur och religion 

– resurskrävande (för stat och skattebetalare) – försörjningsproblem – boendeproblem - 

diskriminering 

 

Flykting 

 

I morgonpressens artiklar förekom ordet ”invandrare” ofta i samband med ordet ”flykting”. En 

person kan vara både invandrare och flykting, men vad som menas ordet flykting definierades inte 

så väl i artiklarna, vilket innebär att det blir upp till läsaren själv att tolka vilken definition ordet 

”flykting” har och vilken relation den har till ordet ”invandrare”.  

 

Ordet ”invandrare” associerades med personer som flytt från krigs- och konfliktområden för att 

överleva och därför tagit sig till Sverige. Genom att nämna ”invandrare” i samma artiklar som 

”flyktingar” eller ord som ”flyktingströmmar" skapas föreställningen av morgonpressen att dessa 

två ord hör samman och de då får delvis samma betydelse. 

 

I en opinionsartikel i Svenska Dagbladet skrev artikelförfattaren först om flyktingströmmen från 
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Irak, och att Sverige tar emot för mycket flyktingar, för att sedan likställa flyktingar med invandrare 

när han skriver att personer välbetalda stockholmområden betalar för att slippa invandrare i sina 

överklassområden (Andersson, SvD, 30 nov).  

 

En artikel i Sydsvenska Dagbladet handlade om flyktingar skall jobba under sina språkstudier. Den 

enda gången ordet invandrare nämndes var när ”Svenska för invandrare” (SFI) nämndes. 

Huvudpoängen med artikeln var sålunda inte att skriva om invandrare, utan om flyktingar, men då 

”invandrare” nämndes i samband med ”flyktingar” blir ”flykting” en analogi i analogikedjan. 

”Svenska för invandrare” omskrevs i ett antal artiklar, även då flyktingar var i centrum, men ordet 

”invandrare” likväl nämndes (Samuelsson, Syd, 16 nov; Samuelsson, Syd, 17 nov; Persson, Syd, 5 

dec; Ljungberg, Syd, 30 nov). 

 

En ledarartikel i Sydsvenska Dagbladet började med följande mening: ”Folkpartiet talar gärna om 

att ställa krav på invandrare”. Ingressen antyder att det är invandrare som ledaren kommer att 

handla om, men senare i ledaren märks det hur de två olika grupperna ses som samma. I Ledaren 

ställdes det krav på att flyktingar skall ha försörjningskrav för anhöriga som invandrat och att 

många flyktingar bor i invandrartäta områden (Ledare, Syd, 16 nov).  

 

Det inträffade inte bara att ”invandrare” likställdes med ”flykting”, även ”asylsökande” nämndes 

tillsammans med ”invandrare”. Enligt en artikel stod det att många asylsökande bosatte sig i 

områden med många invandrare, vilket leder till segregering (Johansson, Syd, 4 dec). 

 

Utomnordisk härkomst 

 

Det fanns inga större indikationer på att morgonpressens invandraridentitet inkluderade andra 

grupper än just de som kommer från krigs- eller konfliktområden, men överhuvudtaget så gavs det 

få exempel på vilka länder invandraren kommer ifrån. Irakier var den vanligast förekommande 

nationaliteten (bl.a. Andersson, SvD, 30 nov) och även Iran (även om det felaktigt står ”Irak” i 

artikeln), Finland och Turkiet nämndes i en artikel när en svensk utvandrare tänkte tillbaka på de 

invandrare som kom till Botkyrka förr i tiden där de ”klumpade ihop sig” (Magnusson, Syd, 3 dec). 

I artikeln ”Södertälje tar emot fler irakier än USA och Kanada” nämns återigen Irak och irakier: 

”Södertälje kommun, med drygt 80 000 invånare, tar emot fler flyktingar från Irak än vad USA och 

Kanada gör tillsammans. Minst 1 200 flyktingar väntas i år, anhöriga inte inräknade. Nio av tio 

kommer från Irak.” (Brattberg och Eriksson, DN, 22 nov). 
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Det kan sålunda konstateras den svenska morgonpressen under den här tidsperioden inte på ett 

starkt sätt kopplade ihop invandrare med en viss nationalitet eller etnicitet, utan i och med att 

invandrare (som tidigare nämnts) ibland jämställs med ”flykting” ger det innebörden att en 

invandrare kommer från ett krisområde och ofta från ett outtalat land. Indirekt så utesluts 

västvärlden då det här inte finns några väpnade konflikter som leder till flyktingströmmar.  

 

Språkförbistring 

 

En invandrare hade, enligt den svenska morgonpressens artiklar, problem med att göra sig förstådd i 

Sverige på grund av språkförbistring och detta blev då till en del av identiteten ”invandrare”. Det 

var när individen inte klarade av att kommunicera med svenskar som individen sågs som invandrare 

och det är en viktig distinktion.  

 

Många var de artiklar (se Bilaga 1och SFI-artiklarna ovan för fler exempel) som berörde den 

språkförbistring invandrare kopplades till. Ofta skrevs det om vikten av att lära invandraren svenska 

och om den svenska politikens försök till just detta. Oftast var språkförbistringen kopplad till 

jobbproblematiken för invandrare, det vill säga att de som kan dålig svenska har mindre chanser att 

få ett bra jobb (Samuelsson, Syd, 18 dec). 

 

Som tidigare nämnts var ”SFI” vanligt förekommande, där ”Svenska för invandrare” sågs både som 

en möjlighet för invandraren att integreras i samhället (Persson, Syd, 5 dec) och som en möjlig 

stoppkloss för integration. En artikel belyste att vissa invandrare hade som avsikt misslyckas med 

SFI för att då slippa att söka arbete och istället få bidrag (Samuelsson, Syd, 17 nov), medan en 

annan artikel belyste ett missnöje från invandrarna över svenskundervisningen, då invandrarna 

ansåg att de fick för lite möjlighet att lära sig svenska (By, DN, 12 dec).  

 

Främmande kultur och religion 

 

Om analogin ”Utomnordisk härkomst” ovan mest berörde krig och konflikter så handlar denna 

analogi om de kulturella och religiösa aspekterna. En aspekt (men inte på något sett den viktigaste) 

av identiteten ”invandrare” var deras för Sverige främmande kultur och religion. Tidningarna 

behandlade väldigt lite olikheterna i kultur mellan svenskar och invandrare och det fanns bara en 

artikel som berörde frågan. Artikeln handlade om kulturskillnader mellan svenskar och invandrare 

gällde frågan om skolavslutningar i kyrkan. Den svenska staten är separerad från kyrkan vilket 

innebär att religiösa förkunnelser inte får indoktrinera barn i skolan. Skolavslutningar i kyrkan är 
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alltså ingen svensk- invandrarkonflikt i första hand, även om en åsikt i artikeln var att ”att ställa in 

skolavslutningar i kyrkan för invandrarnas skull är ett dåligt argument”. En annan åsikt var att ”det 

[inte] finns ett begär hos svenskar och invandrare att fylla det offentliga rummet med religiositet...” 

(Mikkelsen, Syd, 10 dec). 

 

Boendeproblem 

 

En stor del av identiteten ”invandrare” var den boendeproblematik som uppstår, då det alltid var så 

att när tidningarna skrev om boende och invandrare, så var det olika problem som togs upp. När det 

gäller invandrarens boendeproblem går det främst att dela upp problemen i två olika problem. Det 

första problemet var att invandrarhushåll var trångbodda, det kan vara upp till 10-12 invandrare som 

bor i samma lägenhet (Dahl, Syd, 26 nov). Bostadsproblemet handlade till stor del om svensk 

politik och det var inte enbart invandrare som nämndes i dessa diskussioner, utan även andra 

grupper såsom ungdomar och barnfamiljer (Haugshöj et al, Syd, 24 nov).  

 

Det andra boendeproblemet som identiteten ”invandrare” knöts till var fenomenet att många 

invandrade personer valde att bosätta sig i områden där det redan bor många andra personer som 

även de invandrat till Sverige, områden som till exempel Rosengård (Dahl, Syd, 26 nov). Detta 

faktum ledde till att enklaver med invandrare segregeras i det svenska samhället, något som då blev 

en del av identiteten ”invandrare” och en skillnad gentemot det som ses som svenskt. Sydsvenska 

Dagbladet hade överlägset flest artiklar som handlade om bostadsproblemet och då speciellt om 

Malmö, som tar emot många invandrare (Ljungberg, Syd, 30 nov och Persson, Syd, 5 dec, 

Huvudledare, 16 nov). 

 

Ett annat bostadsproblem som omnämndes i en nyhetsartikel och i en debattartikel var hemlöshet, 

dock omskrevs denna hemlöshet inte i några andra artiklar, så det går inte att koppla hemlöshet till 

identiteten ”invandrare” på samma sätt som det går att koppla trångboddhet och segregering 

(Croneman, DN, 20 nov och Kristersson, 22 nov). Invandrare sågs även i ett fall som en delorsak 

till bostadsproblemen: ”En av anledningarna till att så många saknar egen bostad är, menar 

socialkommunalrådet, den ’stora inflyttningen av asylsökande och nyanlända invandrare, inte minst 

anhöriginvandrare” (Persson, Syd, 5 nov).  

 

Resurskrävande 

 

En invandrare, enligt svensk morgonpress, var en person som behövde mycket resurser för att 
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komma in det svenska samhället och det svenska systemet. Invandraren var även en person som inte 

själv helt kunde välja sin framtid för han eller hon var tvungen att inskolas i svenska förhållanden. 

En annan del av denna analogi är att en invandrare var en person som inte bidrar till samhället, utan 

tar resurser från det samma. Med andra ord, en person med identiteten ”invandrare” var inte 

produktiv, utan var beroende av andra för att klara sig. 

 

Moderaterna menade i Svenska Dagbladet att invandrare är en grupp som det skall satsas på så att 

invandrarna lättare får jobb i Sverige (Nilsson, SvD, 1 dec och Abrahamsson, SvD, 1 dec). Om bara 

resurser satsas på invandrare skulle de kunna bli en tillgång och analysen visar att så länge de är 

behövande av bidrag och resursallokering så kom de att benämnas som invandrare. I Svenska 

Dagbladet handlade en artikel om Sverigedemokraternas motioner i Haninge där invandrare 

återigen pekas ut som extra resurskrävande: ”De har också ställt en interpellation till Gilbert de 

Wendel med frågan om vad som planeras för att förhindra diskriminering av ”etniska svenskar” – 

detta när kommunen betalar ut stimulansbidrag till arbetslösa invandrare.”. 

 

En artikel handlade om det speciella vårdbehov invandrare har, bland annat därför att vårdcentraler 

behövde tolkar för att kunna utföra sina arbeten på bästa sätt, i och med att invandrare var dåliga på 

svenska. Tolkar är resurskrävande och det nya sjukvårdssystemet i Stockholm ”Vårdval Stockholm” 

riskerade att slå hårt mot invandrare, enligt en journalist på Svenska Dagbladet, då vårdbehovet var 

större i invandrartäta områden, samtidigt som ersättningarna till dessa vårdcentraler inte ansågs 

tillräckligt höga (Persson, SvD, 23 nov). Artikeln förmedlade bilden av invandrare som en 

hjälpbehövande grupp, en grupp som tar stryk när välfärdssamhället förändras.   

 

Det behöver inte alltid vara stora problem som invandraren behöver hjälp med, en artikel handlade 

om en svensk man som lärde invandrare och kvinnor att cykla (Håkansson, Syd, 21 nov). Trots att 

cykling inte är ett av de större problemen i Sverige förstärker den artikeln ändå föreställningen av 

att en invandrare är en person som behöver hjälp och extra resurser. 

 

Försörjningsproblem 

 

Försörjningsproblem bidrog till att en invandrad person i Sverige fick identiteten ”invandrare”.  

Morgonpressens artiklar visar tydligt på att de personer som klarade sig fint på egen hand i Sverige 

inte blev sedd som invandrare. Slutsatsen kan göras att när en invandrare anammat den svenska 

identiteten tillräckligt mycket och blivit av med de problem som kopplades till identiteten 

”invandrare”, kommer individen som tidigare sågs som invandrare att ges en annan identitet.  
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Ett par artiklar handlade om svenskar uppfattade invandrade som positivt eller negativt på jobbet. 

Tidningarnas slutsats var att ungdomar var mindre positiva till mångfald och utlandsfödda 

(Andersson, DN, 26 nov och TT/SvD, 27). I dessa artiklar behandlades de invandrare som ”de 

facto” hade jobb, men att de utsattes för andra problem (att deras svenska arbetskamrater i en del 

fall ogillade dem). Kjöller menade i en artikel att invandrare skall ses som ”aktiva subjekt med eget 

ansvar för sin framtid och försörjning” och ”klämma ihop sig i storstädernas 

miljonprogramsområden” (Kjöller, DN, 14 dec). Även Johansson beskrev problematiken att många 

invandrare valde att bo i områden med andra invandrare, vilket ledde till att de fick svårt att skaffa 

jobb (Johansson, Syd, 4 dec).  

 

Moderaterna ville, enligt Schlingmann, få fler invandrare att jobba inom välfärden. Samtidigt ville 

Moderaterna att “partiets representanter bättre återspeglar hela befolkningen”. Invandrarna 

omnämndes i artikeln enbart i ett kort citat, så hur moderaterna skulle gå till väga för att få fler 

invandrare att jobba inom välfärden framgick inte (Eriksson och Olsson, SvD, 4 dec). 

 

Ett annat exempel på nämnande av försörjningsproblem är Tomas Gürs debattartikel om bland annat 

beslut om jobb- och språkpolitik. Artikeln handlade om misslyckad svensk jobb- och språkpolitik 

som missgynnat invandrare (Gür, SvD, 15 dec). 

 

Offer (diskriminering) 

 

Den svenska morgonpressen menade att en invandrare är en person som kan ses som ett offer. Vi 

kan av de andra analogierna i analogikedjan redan skönja detta mönster. Men en individ sågs även 

som invandrare då han/hon blev diskriminerad eller utsatt för olika brott. En artikel handlade om att 

vissa städföretag skickade etniska svenskar som städare till de klienter som inte ville ha invandrare 

som städare, något som är förbjudet enligt diskrimineringslagsstiftningen (Hernadi, SvD. 28 nov). 

Enligt artikeln var det inte ovanligt att företag ej ville ha invandrare som städare och bilden ges att 

invandrare riskerar att bli diskriminerade på jobbet av den anledningen att de inte är svenskar. 

 

En annan artikel handlade om en annan undersökning där syftet var att utröna om invandrare blir 

diskriminerade vad det gäller att komma in på nattklubbar i Malmö. DN skriver: ”... testade om och 

hur restauranger diskriminerar invandrare och vägrades mycket riktigt inträde på klubben” 

(Hamberg, DN, 15 nov). Uttrycket ”... vägrades mycket riktigt...” ger läsaren intrycket att 

invandrare bör ha som förväntning att bli diskriminerade och att den här undersökningen bara 
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bekräftade detta faktum. 

 

Det beskrevs även i morgonpressen att invandrare som var politiker var mer troliga att utsättas för 

hot, trakasserier eller våld. Invandrare och kvinnor var de grupper som blev mest hotade. I artikeln 

stod det att en del av hoten kom från rasister och högerextremister (DN, 15 nov och Öjemar, DN, 15 

nov), vilket tyder på att när en person med utländsk bakgrund utsätts för hot och liknande brott av 

svenskar, används identiteten ”invandrare”.  

 

”Från augusti 1991 och drygt ett halvår framåt spred John Ausonius skräck bland svenska 

invandrare.“ stod det i en förklaringsruta bredvid en artikel om John Ausonius (Svantesson, DN, 5 

dec). Artikelförfattaren hade här valt att rikta in sig på att beskriva händelserna som att invandrare 

blev beskjutna. Det är förvisso sant att offren var invandrare, men tidningen gjorde sig inte i det här 

sammanhanget mödan att på ett djupare plan skilja på brottsoffren identitetsmässigt, som hade 

många olika nationaliteter. Vi kan återigen se att när en invandrad person råkar ut för något hemskt 

utfört av någon annan, så blir personens huvudidentitet ”invandrare”.  Dock beskrevs inte John 

Ausonius (från början Wolfgang Zaugg) som invandrare, trots att han är andra generationens 

invandrare. Det stämmer väl in på den analogikedja vi genom analysen fått fram, Ausonius ser 

relativt svensk ut, pratar felfri svenska och är förövare (inte offer). 
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8 Resultat 

8.1 Den primära frågeställningen 
 

 Hur såg den, av svensk morgonpress konstituerade identitet ut, som gavs till individer som 

beskrevs som “invandrare” från den 15:e november till den 15:e december år 2007? 

 

Analysdelen visade att identiteten ”invandrare” i svensk morgonpress har en rätt så distinkt 

analogikedja. Med distinkt menas att de olika sammanhang som en person sågs som invandrare inte 

spretade åt många olika håll, utan det var tydligt att en utländsk individ får identiteten ”invandrare” 

i sammanhang där problem har uppstått. Samtliga artiklar i de tre tidningarna följde detta mönster, 

utom möjligtvis en artikel, som presenteras i svaret på den sekundära frågeställningen. 

 

Egentligen är de åtta analogier som presenterades i analysdelen svaret på den primära 

frågeställningen och analogierna togs med i Analyskapitlet för att göra det kapitlet mer 

lättöverskådlig. Då dessa analogier redan har gåtts igenom i detalj krävs ingen större 

återupprepning. 

 

Analogierna bildar inte vattentäta skott utan, de kan gå in i varandra, vilket är helt naturligt då en 

och samma artikel kan behandla flera olika problemområden. Artiklar som passar in på analogin 

”språkförbistring” kan även passa i ”försörjningsproblem” och ”boendeproblem” och så vidare. 

 

De analogier som utgör och ger oss svaret på hur identiteten ”invandrare” såg ut i svensk 

morgonpress november – december 2007 är: 

 

• flykting 

• utomnordisk härkomst 

• språkförbistring 

• främmande kultur och religion 

• resurskrävande (för stat och skattebetalare) 

• försörjningsproblem 

• boendeproblem  

• offer (diskriminering) 
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Budskapen i artiklarna var är tydliga, en person med identiteten ”invandrare” var långt ifrån en 

bidragande samhällsmedborgare, men invandraren kan bli nyttig – om han eller hon får hjälp att lära 

sig svenska, komma in i samhället och få hjälp med att skaffa jobb. En generaliserande bild av 

invandraren är att han/hon kommer från ett krigshärjat land (som till exempel Irak) och tvingats fly 

hit som flykting. Väl i Sverige uppstår det problem för invandraren som tvingas bo i segregerade 

områden, kanske ibland trångbott tillsammans med 10-12 andra invandrare i samma lägenhet. 

Invandraren har det svårt på arbetsmarknaden och dennes jobbsituation försvåras av att han/hon inte 

kan svenska tillräckligt bra eller inte alls. Invandrarens religion och kultur var nedtonade i 

morgonpressens artiklar och något som det lades ytterst lite vikt på. Invandrarens beroendeställning 

var ett genomgående drag, med beroendeställning avses beroendet av resurser från stat och kommun 

för att kunna verka på ett positivt sätt i samhället. Resurserna kunde gälla bostäder, utbildning i 

svenska, tolk på vårdcentral och andra politiska åtgärder. Invandraren riskerar också att utsättas för 

diskriminering och hot.  

 

Det var väldigt ensidigt vilka ämnen som var förknippade med invandrare. Faktum är att det inte 

gick att hitta en enda artikel (förutom den artikel som är med i den sekundära frågeställningen) som 

ställde identiteten ”invandrare” i positiv dager och det kan ses som anmärkningsvärt. Det verkar 

inte vara så att svensk morgonpress ogillar personer som invandrat, men det är ett tydligt mönster 

att invandrare som bidrar till samhället eller på andra sätt uppträder i positiva sammanhang kallas 

för något annat än för ”invandrare”. Det märks även att användandet av ordet ”invandrare” är 

väldigt politiskt laddat, då identiteten ”invandrare” ofta användes i politiska sammanhang (till 

exempel bostads- och jobbpolitik).  

 

Laclau och Mouffe anser att individer bär på flera olika identiteter och att dessa identiteter träder 

fram i olika sammanhang. Troligtvis har det blivit bekvämt för media och politiker att använda sig 

av den konstituterande identiteten ”invandrare” av den orsaken att det då är allmänt förstått vilka 

problem som måste lösas politiskt. Att det just är enbart problem och inga positiva aspekter alls som 

kopplas till ordet ”invandrare” verkar inte vara en slump, men vad det beror på går det inte att svara 

på i den här undersökningen.  

 

En intressant aspekt vad det gäller exkluderandet och inkluderandet av individer i identiteten 

”invandrare” är den etniska. Att invandrare kommer från andra länder står helt klart, men att enbart 

komma från ett annat land gör inte automatiskt att man blir kallad för ”invandrare” i svensk 

morgonpress. Etnicitet omnämndes enbart i fåtalet artiklar och kan således i den här 

undersökningen inte anses spela en avgörande roll om man ses som invandrare eller inte. 
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Anledningen till att svensk morgonpress väljer att inte lyfta fram nationalitet eller etnicitet går inte 

med den här uppsatsens empiriska underlag att avgöra, det går endast att konstatera att det är ett 

genomgående drag. Som dock framgick i analysdelen förknippas invandrare med flyktingar och 

krigshärdar, något som inte nödvändigtvis avslöjar etnicitet, men ändå påvisar ungefär varifrån 

personen med identiteten ”invandrare” kommer. 

 

Man skall ha i åtanke att morgonpressens syn på identiteten ”invandrare” inte behöver stämma 

överens med hur en invandrad person verkligen är eller beter sig i samhället, inom diskursteorin 

menas det att en utsaga är sann så länge av folk ses som sann. Alla invandrade personer lever 

naturligtvis inte upp till denna idealiserade bild av invandrare som svensk morgonpress skapar och 

nyanseringen var snudd på ensidig undersökningens analyserade artiklar, då de tusentals individer 

som benämndes som invandrare är väldigt olika sinsemellan. 

 

8.2 Den sekundära frågeställningen 
 

• I vilken utsträckning fick individer med identiteten invandrare själva konstituera identiteten 

”invandrare” i svensk morgonpress från den 15:e november till den 15:e december år 

2007? 

 

“- Hur ska jag någonsin kunna få ett vettigt jobb om jag inte får chansen att lära mig svenska på 

riktigt?” 

 

“- Men med den undervisning vi får idag är det otroligt svårt att klara det. Vi har 15 timmars 

lektionstid i veckan, det räcker inte”. 

 

Ovanstående två citat är korta. De är på sammanlagt 46 ord och uttalades av en man vid namn 

Hussein Nouri. Nouri var inte nöjd med SFI-undervisningen och intervjuades därför av Dagens 

Nyheter (By, DN, 12 dec, 2007). Anledningen till att Nouris två citat inleder besvarandet av den 

sekundära frågan är att dessa två citat kommer från en av endast två artiklar där en person med 

identiteten ”invandrare” uttalar sig om sin egen situation. Nouri kände sig missnöjd med att SFI-

undervisningen var så undermålig att hans förutsättningar att bli svensk och att få en svensk 

identitet försämrades. Hans uttalande rörde analogier som fanns med i analogikedjan, nämligen 

svårigheten att få jobb, att inte kunna svenska och att vara beroende av staten (som anordnar SFI) 

för att klara sig. 
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En viktig poäng är att Hussein Nouri är en “would-be-communicator” och inte en “real 

communicator” (som är tidningen och journalisten). Journalisten väljer ut vem som skall intervjuas, 

i vilket sammanhang som personen skall intervjuas, vad som skall återges i tidningen och hur det 

framställs. Nouri har ingen egentlig makt att framföra sin egen åsikt på det sättet som han vill, utan 

hans ord och åsikter i frågan ligger i journalistens makt.  

 

Den andra artikeln där en person med identiteten ”invandrare” uttalade sig om sig själv var ”Tryggt 

och säkert – men för lite sol” (Maria Lovén) som publicerades i Sydsvenska Dagbladet den 26:e 

november 2007. Den handlade om Noelia Garasievich som fyllde 30 år. Noelia har flyttat från 

Argentina till Sverige och passar inte så bra in på den analogikedja som presenterades ovan. Hon 

kom till Sverige för att hennes pojkvän bodde här och när förhållandet tog slut beslöt hon sig för att 

stanna kvar:” – Men det var inget lätt beslut, den första tiden här var jättesvår för mig och svenska 

är faktiskt inte ett lätt språk att lära sig, säger Noelia som i dag pratar flytande svenska.” Artikeln i 

övrigt handlade om vilken slags svensk mat hon gillar och vad hon tyckte om Malmö. Artikeln är 

inte speciellt politiskt laddad, utan är mer en pratstund med ett födelsedagsbarn och om artikeln har 

något nyhetsvärde kan diskuteras, det är ett gränsfall.  

 

Även Noelia är en “would-be-communicator” och det verkar som hon valts ut av tidningen för att 

hon är invandrare. Den enda meningen i artikeln där Noelia kopplades ihop med invandrare var i 

följande mening: “Noelia Garasievich läste svenska för invandrare, Sfi, i fyra månader. Redan 

första dagen bestämde hon att hon skulle lära sig språket så fort som möjligt. – Jag var hård mot 

mig själv och satte press på mig för att slippa gå dit längre än absolut nödvändigt.”

 

Gränsfall för vilka som ses som ”invandrare” är politiker med utländsk bakgrund, som till exempel 

Nyamko Sabuni och Yvonne Rwaida. När dessa politiker uttalar sig så gör de det som politiker, inte 

som några som delar några som helst drag med de identitetsdragen som påvisades i analogikedjan, 

så därför räknas de i den här undersökningen inte som några som bär identiteten ”invandrare”.  

 

Även ett par av journalisterna, som till exempel Gür och Hernadi, bär efternamn som inte är 

svenska. Ingen av dem identifierade sig dock i artiklar som “invandrare”, utan de tillhörde helt klart 

en annan identitetsgrupp. Därför kan man inte heller räkna dem som talespersoner för identiteten 

”invandrare”. 

 

Den sociala antagonismen måste ses som stark i den här undersökningen. Hegemonin svensk 
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morgonpress skapar en bild av identiteten ”invandrare” i stort sett helt utan hjälp av individer som 

tillhör den identitetsgruppen. Analogikedjan som framtolkats består enbart av negativa analogier. 

Det är nog inte så troligt att bilden av invandrare hade sett helt likadan ut om folk som själva ser sig 

som invandrare också hade varit ”real communicators”, men det är något som det bara går att 

spekulera om. 

 

Det verkar dock inte vara så att hegemonin, som är svensk morgonpress har någonting emot 

invandrare i sig. Paradoxalt nog verkar målet vara integrering och inkludering, inte att exkludera 

människor. Därför behöver den sociala antagonismen i det här fallet inte vara helt av ondo, utan de 

människor av utländsk härkomst som behöver samhällets hjälp kallas gemensamt för ”invandrare”, 

för att det skall kunna pratas om dem i politiska sammanhang och för att de lättare skall kunna få 

hjälp. 

 

Svaret på den sekundära frågeställningen är att de som ses tillhöra identiteten “invandrare” inte 

själva konstituerade sin egen identitet i svensk morgonpress under november – december 2007. Att 

invandare bara pratar om sin invandrarsituation i enbart två artiklar talar sitt tydliga språk. Faktumet 

att hegemonin (svensk morgonpress) skapar identiteten ”invandrare” ger Laclau och Mouffe rätt i 

det här fallet: nämligen att “de andra” inte skapar sin egen identitet. 
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9 Avslutande tankar 
 

Med hjälp av över 30-talet tidningsartiklar, insändare (och dylikt) var målet att försöka skapa en 

bild av vad som egentligen avses vad identiteten ”invandrare” består av.  

 

Statens Offentliga Utredningar 2006:21 menade att invandare blir porträtterade på ett ofördelaktigt 

sätt i svenska tidningar och att svensk media upprätthåller ett ”vi-mot-dem”-tänkande i samhället. 

Resultatet i min undersökning visar att denna åsikt visar på att SOU 2006:21 har sina poänger. När 

ordet ”invandrare” förekommer är det i alltid i negativa sammanhang och om man får tro 

diskursteoretiker påverkar svensk medias språk oss medborgare i samhället. Därför är SOU 2006:21 

slutsatser ganska rimliga. Sandelins åsikt var att det mörkades om invandringens och invandrares 

negativa konsekvenser. Troligtvis pratar författarna till SOU 2006:21 och Sandelin om olika 

aspekter vad det gäller framställningen av invandrare. I vissa sammanhang kanske invandrare 

framställs i en för god dager (och det reagerar Sandelin på) och i vissa sammanhang råder kanske 

motsatt förhållande (och de fallen tas tillvara på i SOU 2006:21). 

 

Uppsatsen har berört svensk morgonpress som hegemoni, men betänk att alla som påverkar ords 

betydelse ses som hegemonier. Betänk sedan hur mycket massmedier, politiker och andra grupper 

det finns som konstituerar identiteter och ger ord betydelser. Det är sann social antagonism! 

 

Denna C-uppsats har varit intressant att genomföra då man får upp ögonen för fenomen som inte 

tänkt på samma sätt tidigare, som till exempel identitetsskapande, social antagonism och gruppers 

makt över språket. Jag har blivit övertygad om språkets stora vikt vad det gäller hur väl ett samhälle 

fungerar. Torfing skrev i kapitlet ”The Politics of Mass media” att massmedia gjort så att krig 

vunnits och att krig förlorats (Torfing, sid. 210) och om så bara hälften av det påståendet är sant så 

är massmedia och dess inflytande på identiteter och annat i vårt samhälle värt att studera i långt fler 

undersökningar!   
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10 Förslag på framtida forskning 
 

Fältet för framtida forskning om identitetsskapande i samhället är fritt, jag menar att det inte finns 

något som det inte går att forska om, så länge som forskningen är samhällsvetenskapligt relevant. 

Det skulle vara roligt med uppföljande studie om vilket identitet invandrare ges i svensk 

morgonpress om några år. Laclaus och Mouffes diskursteori är inriktad på social antagonism i 

samhället och politiska konflikter, så det vore lämpligt hur olika politiska partier konstituerar ”de 

andras” identiteter, till exempel vid riksdagsval. 
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Bilaga 1 – Utvalda citat (tillhörande analysdelen) 
 

Flykting 
 
“Men varför tar då inte Danderyd, Djursholm, Lidingö, och Saltsjöbaden med omnejd emot 
flyktingar? Det är väl inte så att dessa välbeställda invånare har betalat enorma summor pengar 
för att slippa invandrare i sina överklassområden Danderyd, Djursholm etcetera? Så att deras barn 
slipper beblanda sig med alla dessa ”importerade analfabeter” som ju kan tänkas dra ned 
utbildnings- och kunskapsnivån hos de egna barnen?” 
 
Andersson, SvD, 30 nov 
 
“Socialnämndens ordförande Göran Wallén (m) motiverade förändringen av flyktingmottagandet 
med att det skulle förbättra integrationen, förändra inställningen till flyktingar och att det skulle 
förhindra felaktigt utnyttjande av sfi (svenska för invandrare).”  
 
Samuelsson, Syd, 17 nov 
 
“Moderaterna anser att Malmö kommunen inte klarar av att hantera ”den senaste tidens flykting- 
och invandrarströmmar.” Det hjälpte inte vid årets sista kommunstyrelsesammanträde igår. 
 
För varje flykting Malmö tar emot ersätts kommunen med 10 000 kronor. Dessutom ges ytterligare 
20000 kronor för varje vuxen som under sitt första år efter uppehållstillståndet fått godkänt i 
svenska för invandrare, eller fått arbete eller praktik.” 
 
Persson, Syd, 5 dec 
 

Utomnordisk härkomst 
 
“Som barn såg hon det som högst märkligt att invandrare från Irak, Irak, Finland och Turkiet 
klumpade ihop sig med egna affärer och egna föreningar.”  
 
Magnusson, Syd, 3 dec 
 

Språkförbistringar 
 
“De flyktingar och invandrare som fått uppehållstillstånd ska sättas i arbete redan inom tre till sex 
månader.” …“Så kallade instegsjobb, med svenskstudier på halvtid och arbete på halvtid, kommer 
att anvisas flyktingarna.” 
Samuelsson, Syd, 18 nov 
 
“Socialnämndens ordförande Göran Wallén (m) motiverade förändringen av flyktingmottagandet 
med att det skulle förbättra integrationen, förändra inställningen till flyktingar och att det skulle 
förhindra felaktigt utnyttjande av sfi (svenska för invandrare).  
– Det har gjorts avslöjanden i tv-reportage om att en del flyktingar försökt utnyttja sfi-
undervisningen och av ekonomiska skäl bitit sig fast, sa Göran Wallén i fredagens Sydsvenskan.” 
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Samuelsson, Syd,17 nov 
 

Bostadsproblem 
 
“Arbetslösheten är stor liksom in- och utflyttningen i området. För många nyanlända invandrare 
blir lägenheterna ett slags transitboende och deras första kontakt med Malmö. 
 
I det projekt MKB startar för att försöka minska trångboddheten är förturssystemet navet. Projektet 
ska pågå ett år. Därefter kommer samtliga lägenheter som är uppsagda att hyras ut efter MKB:s 
generella regler; det vill säga lång kötid ger förtur.” 
 
Dahl, Syd, 26 nov 
 
“I värsta fall ställs vissa grupper av medborgarna helt utanför den reguljära bostadsmarknaden. 
Utveckling riktar en särskild udd mot dem som nyetablerar sig på bostadsmarknaden, mot 
ungdomar och nytillkommande invandrare.” 
 
Haugshöj och Svärd, Syd, 23 nov 
 
“Dagens eko rapporterade i går om nya alarmerande siffror, allt fler unga uteliggare, allt fler 
invandrare utan tak över huvudet.” 
 
Croneman, DN, 20 nov 
 
“Av Stockholms 3 200 hemlösa lever flera hundra människor varje natt ett fullkomligt odrägligt liv. 
Det är fler unga hemlösa och fler invandrare i dag än förr. Fler med grava blandmissbruk och fler 
psykiskt sjuka.” 
 
Kristersson, DN, 22 nov 
 

Resurskrävande 
 
“För arbetsmarknaden gäller att förslagen bland annat ska leda till att yngre börjar arbeta 
tidigare, att kvinnor jobbar lika mycket som män och ökad sysselsättningsgrad bland invandrare.” 
 
 Nilsson, SvD, 1 dec 
 
“Sjukvårdspolitikerna förstår uppenbarligen inte att vårt nära samarbete med kommunens personal 
tar tid, att mer personal behövs i områden med stor andel invandrare, förklarar Rikard Hellström.” 
 
Persson, SvD, 23 nov 
 
Då talar vi om sådant som ytterligare jobbavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter, lägre bolagsskatt, 
ännu tydligare arbetslinje, regelförenklingar för företagare, fler kvinnliga entreprenörer och 
satsningar på invandrare.” 
 
Abrahamsson, SvD, 1 dec 
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Jobbproblem  
 
“Kommunalrådet Ilmar Reepalu (s) i Malmö är inte imponerad av initiativet. Han och kollegorna i 
Göteborg och Södertälje, alla kommuner med många invandrare, har länge krävt att ebo, systemet 
med att asylsökande själva väljer var de ska bo, ska slopas. … Han vill att ebo avskaffas direkt. 
Något annat sätt finns inte att komma till rätta med bostadsbrist, arbetslöshet och andra sociala 
problem, enligt Ilmar Reepalu. 
 
Johansson, Syd 4 dec 

”En liten andel unga, bara 4 procent, tycker att invandrare påverkar arbetsplatsen direkt negativt. 
Ändå är andelen större än bland övriga ålderskategorier. Inställningen till invandrare syns 
tydligare på att färre unga anser att invandrare har ett positivt inflytande på arbetsplatsen.  … 
Bland de unga säger också 11 procent att de inte vill ha fler invandrare på sin arbetsplats. Det är 
en större andel än i andra åldersgrupper.”  

Andersson, DN,  26 nov 

”De flyktingar och invandrare som fått uppehållstillstånd ska sättas i arbete redan inom tre till sex 
månader. De förväntas arbeta och studera samtidigt. Dessutom ska de arbetsföra flyktingarna i 
framtiden omfattas av samma regler som de arbetslösa.  
 
Det innebär att flyktingar måste vara beredda att flytta dit jobben finns, om det inte finns särskilda 
skäl som förhindrar en flytt.” 

Samuelsson, Syd, 18 nov 

”1973 infördes rätt till 240 timmars undervisning i svenska på betald arbetstid. Tanken var att 
såväl samhället i stort som invandrarna och företagen tjänade på att den invandrade arbetskraften 
fick bättre kunskaper i majoritetssamhällets språk. Två år senare kunde man konstatera att företag 
slutat anställa invandrare som inte kunde svenska, eftersom de efter anställning fick omedelbar 
rätt till betalt studieuppehåll i sex veckor. Reformen avskaffades först 1986.” 

 Gür, SvD, 15 dec 

Offer (diskriminering) 

”Man har dessutom frågat om det är möjligt att skicka en städare som inte är invandrare. 
Majoriteten, 52 stycken svarar att de kunde tillgodose kravet, medan sex stycken inte svarade direkt 
ja, men lovade att se över möjligheterna. En tredjedel av städbolagen, 31 stycken svarade nej.  

– Arbetsgivare får inte diskriminera sina anställda, det strider mot svensk lagstiftning. Lagen 
förbjuder diskriminering i enskilda fall men kräver också att du arbetar med aktiva åtgärder emot 
diskriminering.” 

Hernadi, SvD, 28 nov 

”Malmö tingsrätt dömde i maj förra året nattklubben Escape i Malmö att betala 15.000 kronor 
vardera i skadestånd till fyra juridikstuderande med invandrarbakgrund. De fyra, utrustade med 
dold videokamera, testade om och hur restauranger diskriminerar invandrare och vägrades 
mycket riktigt inträde på klubben. Kort senare släpptes tre av kvartettens "svenska" kamrater in 
utan några som helt problem.” 
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Hamberg/TT, DN, 15 nov 

”Hot och trakasserier har blivit en vardag för många politiker. Värst drabbade är kvinnor och 
invandrare. Många har upplevt situationen så allvarlig att de funderat på att lämna sina uppdrag, 
visar en tidigare kartläggning. … Kvinnor och invandrare drabbas oftare än män och infödda 
svenskar.” 

”Rasister och högerextremister misstänks i en del fall. Kvinnor och invandrare drabbas mer. En 
tredjedel av landets kommun- och landstingspolitiker har också blivit hotade.”  

Öjemar, DN, 15 nov
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