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"Mass Media and Integration of immigrants - Focusing on Aftonbladets and Expressen's 

leadership- and debate pages” 

 

Samra Vehabovic 

Abstract  

The purpose of this paper has been to identify the media reporting on the integration of 

immigrants in Aftonbladets and Expressen's leadership and opinion pages, focusing on 

articles published in 2012. The purpose was answered by the following questions: What 

themes can be discerned in the media reporting on the integration of immigrants in 

Aftonbladets and Expressen's leadership and opinion pages, what similarities and differences 

are there between the previous research in this area and Aftonbladets and Expressen's 

leadership and opinion pages and how can this debate be explained and understood from a 

sociological perspective. The research material consisted of 35 articles, from Aftonbladets and 

Expressen's leadership and debate pages, that had been published during the period of 1/1 

2012 to 12/31 2012. The theoretical basis used for this essay was the theory of Identity 

Design, Social Representations and the Jose Alberto Diaz Integration Model. The material 

was analyzed using the method of critical discourse analysis. 

The results have shown that the three themes can discern in Aftonbladets and Expressen's 

leadership and debate pages: "Integration of immigrants and problems", "The cause of the 

problems of integration" and "Measures for problems of integration." There are several 

similarities between the previous research in this area and Aftonbladets and Expressen's 

leadership and opinion pages, an example is that an "us" versus "them" thinking occurs 

through mass media reporting in both cases. Another example is that the writers help to 

produce beliefs about immigrant category, but in an unconscious way. The biggest difference 

that has emerged between previously research in this area and Aftonbladets and Expressens 

leadership and opinion pages is that the latter places the responsibility on the integration of 

immigrants in society's efforts. 
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1. Inledning 

”Integration och invandring. Ämnena finns hela tiden under samhällsdebattens yta. 

Arbetslöshet, diskriminering och segregation är på riktigt” (Ingvar Persson, Aftonbladet, 

2012-08-19) 

Debatten om invandrare och integration har länge varit aktuell i Sverige. Utvecklingen 

avseende invandringen i Sverige började redan i slutet av 1800-talet. Mellan perioden 1860 

och fram till 1945 gick Sverige från att befinna sig i en befolkningsminskning till att för första 

gången uppleva en stor flyktinginvandring (Öberg:1994). Eftersom Sverige kom lindrigt 

undan i andra världskriget, kunde ekonomin utvecklas i rätt riktning. Detta ledde till att 

Sverige snabbt blev ett av världens rikaste länder och den svenska industrin stod i full 

utveckling. Efterkrigstiden präglades av arbetskraftsinvandring och invandrare ansågs bidra 

till att det svenska samhället utvecklades (SoU 2005:56). I samband med 

arbetskraftsinvandringen som varade fram till 1970-talet, kom majoriteten av alla invandrare 

från länder inom Europa. Innan 1960-talet hade Sverige en politik som fokuserade på att få 

invandrare att efterlikna majoritetsbefolkningen, fokus låg då på assimilation. Under 1970-

talet kom politiken att ändras och utgick istället från jämlikhet, valfrihet och samverkan (ibid). 

Sverige införde år 1972 förbud mot arbetskraftsinvandring, efter det bestod invandringen 

främst av flyktingar och asylsökande (Schierup: 2008). Till följd av att 

arbetskraftsinvandringen upphörde och ersattes av flyktinginvandring blev även inställningen 

till invandrare en aning negativ (Öberg:1994). 

Idag är Sverige ett mångkulturellt land som har tagit emot invandrare sedan efterkrigstiden 

och detta har medfört förändring i befolkningens sammansättning. Alltjämt visar statistik att 

Sveriges befolkning ökar och en stor betydelse för ökningen har det fortsatta 

invandringsöverskottet, vilket innebär att invandringen till Sverige har varit större än 

utvandringen (scb.se). År 2012 invandrade cirka 103 059 personer till Sverige, vilket innebär 

en ökning med cirka 7 % jämfört med året innan. Samma år räknade man med att cirka 1,4 

miljoner personer av befolkningen i Sverige var födda utomlands, det innebär att cirka 15 % 

av befolkningen är invandrare (migrationsinfo.se). Trots förbudet mot 

arbetskraftsinvandringen som infördes 1972 är Sverige det land som har den största andelen 

invandrare i förhållande till den totala folkmängden, jämfört med andra EU-stater (Schierup: 

2008:76). Även om en stor del av de individer som befinner sig i kategorin invandrare är 

födda i Sverige och är svenska medborgare, betraktas de inte som svenskar. Eftersom de har 
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andra vanor och traditioner, anses de vara annorlunda från svenskar (Sernhede: 2010). 

Parallellt med att Sverige har blivit ett mångkulturellt land har landet utvecklats till ett 

informationssamhälle. För många individer är massmedia en del av det dagliga livet och den 

bidrar till att skapa individernas föreställningar om olika fenomen i samhället (Nowak: 1999). 

En betydande faktor som avgör hur mycket media påverkar oss är den medierade 

erfarenheten, det vill säga erfarenheten som vi har fått från medierna och som vi gjort till vår 

egen erfarenhet. När våra egna erfarenheter inte räcker till, använder vi oss utav våra 

medierade erfarenheter och de föreställningar som vi skapat utifrån media (forskning.se). 

Därför är det, ur min synvinkel betydelsefullt att se hur debatten kring integration av 

invandrare har sett ut i massmedia. Den här uppsatsen kommer att fokusera på hur diskursen 

om integrationen av invandrare framställs i Aftonbladets och Expressens ledar- och 

debattsidor under år 2012. 

2. Tidigare forskning 

Det har förekommit en del forskning inom området som främst har fokuserat på nyhetsartiklar 

som har publicerats i tidningarnas olika delar. Denna uppsats skiljer sig från den tidigare 

forskningen i och med att fokus kommer att ligga på artiklar som har publicerats i 

tidningarnas ledar- och debattsidor. Den tidigare forskningen kommer att användas som stöd i 

analysen av empirin. 

2.1 Integration och diskriminering  

Jan-Paul Brekke och Tordis Borchgrevink presenterar i sin rapport Talking about integration 

(2007) olika diskurser man kan urskiljas angående integration av invandrare på 

arbetsmarknaden. Författarna använde bland annat artiklar som har publicerats i tidningarna 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets olika delar som källa. Författarna påstår att det 

förekommer fördomar om invandrare hos majoriteten av den svenska befolkningen. I alla 

samhällspositioner produceras och reproduceras diskrimineringen, det bidrar till att 

ojämlikhet skapas mellan etniska svenskar och invandrare. I rapporten Mediernas vi och dom, 

som har fokuserat på artiklar från lokalpressens rapportering (2006), skriver författaren 

Marcus Johansson att mediernas rapportering om invandrare bidrar till att man delar in 

samhället i över- och underordnade, där det som är svenskt ses som överordnat. Författaren 

anser att medierna bidrar till att producera och reproducera diskriminering i samhället genom 

sin rapportering om invandrare. Brekke och Borchgrevink (2007) definierar diskursen 

diskriminering på arbetsmarknaden som regler, normer, rutiner, attityder och uppförande 
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inom en institution. De här faktorerna utgör hinder för lika rättigheter och möjligheter oavsett 

etnisk eller religiös tillhörighet (Brekke & Borchgrevink: 2007).  

2.2  Integration och politik 

I rapporten Talkning about Integration (2007) anser författarna Jan-Paul Brekke och Tordis 

Borchgrevink att den svenska integrationspolitiken har det senaste decenniet i själva verket 

under varit en misslyckad assimilationspolitik. Författarna skriver att den socialdemokratiska 

integrationspolitiken fokuserade på jämlikhet, valfrihet och samarbete fram till år 1997. 

Partiets integrationspolitik ändrades eftersom den fick kritik år 1997. Kritiken som politiken 

fick var bland annat att invandrare var i fokus och att politiken bidrog till att dela in samhället 

i grupper. Efter justeringen fokuserade integrationspolitiken på lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter för alla. Målen för politiken formulerades på individnivå och ömsesidig 

anpassning blev grunden. Även Masaoud Kamali skriver i rapporten Den segregerade 

integrationen (2006) att Sveriges integrationspolitik har misslyckats och har verkat för att bli 

en politik för ”de andra”. Författaren förklarar att politiken fokuserar på att skilja mellan ”vi” 

och ”dem” i samhället. Detta gör politiken genom att ge den svenska kulturen en överordnad 

ställning i toppen och andra kulturer en underordnad ställning. Kamalis uttalande får även 

stöd av Brekke och Borchgrevink (2007), då de anser att Sveriges integrationspolitik har 

grundats på konstruktionen av ”vi” kontra ”dem, där den sistnämnda gruppen syftar på 

invandrare som måste integreras in i det svenska samhället.  

Lisa Berthelson förklarar i kapitlet Journalister apar efter politikers språk i boken Nyheter, 

makt och integration (2009), vars empiri grundas i avhandlingen ”Främmande sidor” 

(Hulten:2006, se Berthelson: 2009: 100), som har granskat artiklar från olika delar i fyra 

svenska dagstidningar, att det finns ett samband mellan politik och massmedia. Författaren 

anser att medierna skriver positivt om invandrare när regeringen anser att Sverige behöver 

mer arbetskraft. När regeringen kräver bättre integrationspolitik, framställs invandrare som 

ogynnsamma för det svenska samhället. Politikerna kan genom att lägga skulden om den 

misslyckade integrationen på invandrare starta en inkluderings- och exkluderingsprocess. 

Processen innebär att politikerna beskyller den misslyckade integrationen på invandrare och 

exkluderar gruppen från majoriteten av den svenska befolkningen. Genom att låta debattörer 

och experter som förstärker konsumentens bild av ”de andra” få mycket utrymme i artiklarna, 

kan massmedia bidra till att inkluderings- och exkluderingsprocesse sätts igång. När 

massmedia utesluter en del av befolkningens intresse från debatten och hindrar människor 
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från att skapa en känsla av tillhörighet försvåras integrationen, då känslan av tillhörighet anses 

vara viktig för integration (Kamali: 2006). 

2.3  Integration och arbetsmarknad  

För att en lyckad integration ska äga rum är det viktigt med ett arbete, eftersom detta är 

nyckeln till integrationen. Problemet med att invandrare befinner sig utanför arbetsmarknaden 

är att de då även befinner sig utanför det svenska samhället (Integrationens svarta bok: 2006). 

I boken Nyheter, makt och integration utgiven 2009, skriver Arash Mokhtari, vars empiri 

består av nyhetsrapportering, att han upptäckte ett samband mellan arbetslöshet och 

invandrare när han granskade nyhetsrapporteringen om jobb och arbetslöshet. Författaren 

hävdar att begreppet invandrare används på olika sätt i nyhetsrapporteringarna. Ibland 

beskrevs invandrare som personer som var födda i ett annat land och ibland som personer vars 

förälder var född i ett annat land.   

Diskriminering på arbetsmarknaden existerar inom alla avdelningar i arbetslivet och sker 

redan vid rekryteringfasen, då en del arbetssökande omedvetet kan väljas bort på grund av 

olika faktorer. De anställda särskiljs och kategoriserar utifrån ursprung, utseende och 

föreställningar om kulturella olikheter i arbetslivet. Detta medför att faktorer som hudfärg, 

efternamn och klädval är avgörande vid rekryteringsprocessen och vart man förväntas vara på 

arbetsplatsen. Kategoriseringarna placerar invandrare i en underordnad position i arbetslivet. 

När invandrare associeras med arbetslöshet och sätts i relation till begrepp som ”hög 

arbetslöshet”, läggs även skulden för problemen på dem (Integrationens svarta bok: 2006). I 

rapporten Mediernas vi och dom, utgiven 2006, framhäver författaren Marcus Johansson att 

massmedia bidrar till att förstärka den negativa bilden av invandrare genom sin rapportering. 

Författaren betonar att detta sker genom att begreppet ”invandrare” sätts i relation till begrepp 

som ”få arbeten”, medias ordval bekräftar bilden av att invandrare är inaktiva och behöver 

någon som hittar arbete åt dem.  

Johansson (2006) skriver att det i medias rapportering sällan uttalas något om att arbetslösa 

svenskar kostar samhället pengar, oftast förknippas kostnaden för arbetslösheten med 

invandrare. Detta medför att svenskar uppträder som motsatsen till invandrare och författaren 

hävdar att detta har bidragit till att ett ”vi” och ”dem”- tänkande har skapat.   

2.4 Integration och segregation  

Emmy Anrell (2009) granskade över 100 inrikes nyhetsartiklar och resultatet visade att 

segregation nämns i samband med sociala problem i medias rapportering. Generellt sett 
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handlar majoriteten av artiklarna om problem som kriminalitet och fattigdom. I kapitlet 

Förorten är inte en plats i rapporten Nyheter, makt och integration (2009) skriver författaren 

att massmedias rapportering ” bidrar till att samhället grupperas in i ”vi” kontra ”dem” och 

skapar stereotyper om ”förortens” invånare.  

2.5 Problemformulering och syfte 

Idag räknar man med att 90 % av befolkningen i åldrarna 15-79 år läser någon sorts tidning, 

massmedias rapportering påverkar både vår bild av världen och andra människor (Quick 

Response: 2002).  Hur massmedia rapporterar kring integrationen av invandrare tycks på ett 

direkt eller indirekt sätt påverka samhällets uppfattning av både integrationen och invandrare. 

Tidigare forskning inom området har bland annat konstanterat att massmedias rapportering 

bidrar till att förstärka den negativa bilden av invandrare och skapa en gruppering i samhället i 

form av ett ”vi” kontra ”dem” tänkande. 

Den tidigare forskningen har generellt sett fokuserat brett på mediediskursen och empirin har 

bland annat bestått utav nyhetsartiklar som har publicerats i tidningarnas olika delar (se bland 

annat: Mokhtari:2009 & Anrell:2009). Till skillnad från den tidigare forskningen kommer 

denna uppsats empiri att bestå utav artiklar som har publicerats i tidningarnas ledar- och 

debattsidor. Utifrån min synvinkel finns det flera intressanta poänger med denna avgränsning. 

Det är i tidningarnas ledar- och debattsidor som skribenterna framför sina åsikter och försöker 

väcka debatt om ett ämne. Därför blir det intressant att utifrån artiklarna som publicerats i 

tidningarnas ledar- och debattsidor följa debatten om integrationen av invandrare. I 

tidningarnas ledarsidor är det endast tidningarnas journalister som har tillgång till att skriva 

åsiktstexter. Medan det i tidningarnas debattsidor bland annat är politiker och experter som 

skriver debattartiklar. Även privatpersoner kan framföra sin åsikt genom att skriva en 

debattartikel, dessa texter benämns som insändare (mediekompass.se). Vem skribenten är 

tydliggörs noga och i slutet av varje artikel lyfts skribentens sysselsättning/utbildning: 

 

”Ulf Lindberg, 57, Stockholm. Näringspolitisk chef på Almega, Sveriges största arbetsgivar- 

och branschorganisation för tjänsteföretag” (Ulf Lindberg, Aftonbladet 2012-07-09). 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur skribenternas sysselsättning/utbildning lyfts upp i slutet av 

varje artikel. Endast en insändare har påträffats bland artiklarna som har används till denna 
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uppsats. Artiklar skrivna av både privatpersoner, politiker, ledarsidans journalister och andra 

högt uppsatta personer anses vara lika betydande eftersom samtliga bidrar till att skapa 

massmedias rapportering kring integrationen av invandrare i tidningarnas ledar- och 

debattsidorna. Det innebär att denna uppsats empiri kommer att präglas utav både 

journalisternas (som skriver ledarartiklar), privatpersonernas, politikernas och experterna 

synvinklar på integrationen av invandrare. Till skillnad från den tidigare forskningen vars 

empiri generellt sett har präglats utav journalisternas nyhetrapporteringar. Detta innebär att 

denna uppsats kan ge ett bidrag till forskningen inom området. Tidningarna som kommer att 

vara i fokus är Aftonbladet och Expressen. Anledningen till att dessa tidningar valdes är bland 

annat för att de på många sätt är lika, som exempel kan nämnas att båda är kvällstidningar 

med många läsare, därför blir det relevant att begränsa sig till följande tidningar.  

Eftersom syftet med ledar- och debattsidorna är att framföra åsikter och skapa debatt om ett 

ämne, anser jag det vara både intressant och relevant att fokusera på artiklar som har 

publicerats i tidningarnas ledar- och debattsidor. Att debatten kring just integrationen av 

invandrare valdes, var för att det är ofta något som det debatteras kring, speciellt på senare tid 

då statistiken för år 2012 har visat att antalet invandrare har ökat (scb.se). 

Därför är syftet med denna uppsats att utifrån ett sociologiskt perspektiv beskriva massmedias 

rapportering kring integration av invandrare har sett ut i Aftonbladets och Expressens ledar- 

och debattsidor med fokus på artiklar som har publicerats under år 2012.  

 Syftet kommer att besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka olika teman går det att urskilja i massmedias rapportering kring integrationen 

av invandrare i Aftonbladets och Expressens ledar- och debattsidor? Syftet är att 

urskilja teman i massmedias rapportering kring integration, för att få en överskådlig 

bild av hur det faktiskt ser ut. 

 Hur har debatten sett ut i tidningarnas ledar- och debattsidor om respektive tema i 

förhållande till den tidigare forskningen, vilka likheter/skillnader finns det? Syftet 

är att sedan urskilja hur debatten kring respektive tema har sett ut, för att få en 

djupare bild av varje enskilt tema. 

 Hur kan denna debatt förklaras och förstås utifrån ett sociologiskt perspektiv? 

Syftet är att slutligen förklara debatten genom de valda teorierna och tidigare 

forskningen, för att bidra med en förståelse för debatten.  
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3. Teoretiskt perspektiv  

I denna del presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv som bedöms kunna hjälpa till att 

analysera och tolka empirin.   

3.1  Identitetskonstruktion  

Under de senaste decennierna har Sverige utvecklats från att vara ett homogent land, till att 

rymma flera olika etniciteter (Olsson: 2000). Genom att människor drar sträck mellan ”oss” 

som är etniskt svenskar och ”dem” som har främmande kultur, uppstår två olika grupper i 

samhället (Ålund: 1998).  Enligt Olsson (2000) ska identitet ses som en process, där bland 

annat handlingar och språkliga benämningar kan skapa en känsla av tillhörighet och markera 

en distans till ”dem”. En identitet skapas genom den sociala interaktionen med det omgivande 

samhället. Enligt Ålund (1998) förekommer en osäkerhet bland individer angående deras 

identitet, eftersom den kulturella identiteten är i förändring. Det är de ekonomiska, politiska, 

sociala och kulturella förändringarna i samhället som bidrar till att individer upplever 

osäkerhet i sin identitet. Följande har bidragit till att individer söker sig till det egna och 

gruppen ”vi” i förhållande till det som ses som främmande, nämligen ”dem”, detta betecknas 

som ”kulturalisering”. De ovan nämnda förändringsprocesserna bidrar till att samhället 

grupperas in i kategorier ännu mer, detta har drabbat invandrare hårdast och de ses som ”den 

andra” (Ålund: 1998).  

Utifrån olika tecken och symboler som till exempel namn, klass och hudfärg skapar 

människan kategorier främst för att förenkla sin verklighet. Det är först när de olika 

markörerna sätts i samband med identitet som de blir betydelsefulla. De olika markörerna kan 

antigen tillhöra ”oss” eller ”dem”. Beroende på vilken identitet och markör en person präglas 

av, kommer han/hon att generaliseras och placeras in i en social kategori (Olsson: 2000). 

Teorin om Identitetskonstruktion kommer att användas för att urskilja hur sociala kategorier 

används i Aftonbladets och Expressens ledar- och debattsidor. Vidare kommer teorin öka 

förståelsen för vilka markörer det är som präglar en social kategori, samt hur dessa markörer 

påverkar individerna som präglas utav dessa markörer.     
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3.2  Jose Alberto Diaz Integrationsmodell 

Jose Alberto Diaz integrationsmodell ingår i SoU rapporten Vägar in i Sverige (1996) och 

författaren påstår att integration är en social process som påverkas av hur stark vilja individen 

har till att integreras och hur samhällets insatser ser ut. Processen innebär att invandrare 

uppnår delvis eller fullständig jämlikhet med majoriteten av befolkningen, som i detta fall är 

etniskt svenskar. Genom att invandrare får tillgång till samhällsfältet där bland annat 

ekonomisk verksamhet, utbildningsverksamhet och bostäder finns, kan integration ske. 

Eftersom Diaz påstår att integration är en social process, är de grundläggande principerna i 

hans Integrationsmodell att invandrare integreras in i olika sociala relationer som till exempel 

ekonomiska relationer (arbetsmarknaden), maktrelationer (politiken) och sociala 

nätverksrelationer (vänskapskretsar). När en framgångsrik integration har inträffat, kommer 

det att gynna både invandraren och samhället i stort.  

Grunden för Diaz integrationsmodell är jämlikhet och deltagande, utifrån detta har han skapat 

en modell som består av sju dimensioner. De fyra första dimensionerna leder till en så kallad 

primär integration, som består av olika insatser från samhället. Den första dimensionen som 

forskaren presenterar är Ekonomisk integration och innebär att invandrare integreras in i 

arbetsmarknaden och får en yrkesposition, detta medför att de har tillgång till egen inkomst. 

Den Sociala integrationen går ut på att invandrare har möjligheter till att skapa social kontakt 

med den medfödda befolkningen i olika förhållanden. Detta innebär att invandrarnas sociala 

kapital ökar. Dimensionen Boendeintegrationen medför att invandrare får tillgång till bostäder 

som befinner sig i områden där etnisk blandning förekommer. Den fjärde dimensionen som 

ingår i primär integration är Kommunikativ integration. Denna dimension handlar om hur väl 

invandrarna lär sig tala det språk som majoriteten av individerna pratar i samhället. Om 

invandrare har tillgång till mycket språkresurser kan de bland annat kommunicera med det 

omgivande samhället och använda media. De fyra dimensionerna som har nämnt ovan, ska 

leda till att integrationen slutligen fortsätter till sekundär integration. Den sekundära 

integrationen kan ses som en fördjupning av de fyra första dimensionerna. I denna del av 

processen är det individen som ska integreras, som har det största ansvaret för den fortsatta 

integrationen. Den första dimensionen i den sekundära integrationen är Politisk integration. 

Denna dimension handlar om att invandrare ska ha tillgång till att delta i politiska val, 

grunden för dimensionen är att invandrare ska ha tillgång till politiska rättigheter. Den 

Personliga integrationen innebär att individens personliga upplevelse av integrationen ska 

vara positiv och att han/hon ska känna sig tillfredställd med livet i det nya landet. Den sjunde 
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och sista dimensionen Familjeintegrationen, går ut på att invandrare har tillgång till sociala 

nätverk som kan leda till att blandäktenskap kan äga rum. De sju dimensionerna beskriver 

integration som en process och lägger fokus på socialt samspel (Diaz: 1996).  

Diaz Integrationsmodell bidrar till att en jämförelse kan göras mellan modellen och 

Aftonbladets och Expressens ledar- och debattsidor kring integrationen av invandrare. Teorin 

kommer även att användas som ett analysredskap för att ifrågasätta massmedias rapportering 

om integrationen av invandrare och för att sätta den under debatt.  

3.3  Sociala representationer 

Teorin om kollektiva representationer formulerade sociologen Émile Durkheim redan i slutet 

av 1890-talet. Durkheim menade att kollektiva föreställningar påverkas av hur människorna i 

ett samhälle uppfattar förhållandet till sociala fenomen. De kollektiva föreställningarna bidrar 

till att grupper utvecklar gemensamma tankeformer, därför namngav Durkheim teorin för 

kollektiva representationer. Durkheims teori glömdes bort fullkomligt fram till dess att 

Moscovici återtog teorin om sociala representationer och presenterade teorin i samband med 

sin avhandling Las psychanalyse son image et son public år 1961. Moscovici påstår att teorin 

om kollektiva representationer är för orörlig och att den inte tar hänsyn till den sociala 

processen, inom vilken representationerna artikuleras. Moscovici menar att de sociala 

representationerna kommer från vårt nutida samhälle och att deras betydelse förhåller sig till 

förändringarna inom vetenskap, religion och ideologi som dessa genomgår för att bli en del av 

vårt vardagsvetande (Chaib & Orfali:1996). 

Teorin om sociala representationer handlar om hur olika subjekt tillsammans skapar 

kollektiva föreställningar om verkligheten. Dessa föreställningar eller representationer 

utvecklar individerna tillsammans genom vardagskunskap, så kallad ”common sense”. 

Människor behöver inte ha egna erfarenheter om till exempel ett annat folkslag, för att ha en 

uppfattning om dem. Genom vardagskunskapen påverkas våra föreställningar om ett fenomen 

och bidrar till att vi redan har en ”common sense” - tanke om till exempel ett folkslag. Genom 

vårt sätt att tänka och reproducera språk överförs representationerna till vårt kollektiva 

tänkande och vi skapar social ordning genom att till exempel förknippa ett folkslag med 

speciella begrepp. Vi är vana vid att förknippa ett beteende till en speciell orsak och de sociala 

representationerna vägleder oss när vi ska definiera händelser i vår vardag och när vi ska ta 

ställning till dem. En viktig aktör i skapandet av sociala representationer anses massmedia 
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vara. Eftersom massmedia fungerar som en länk mellan vetenskap, allmänna tyckande och 

våra aktiviteter som sociala individer (ibid).  

Teorin använder två begrepp, objektifiering och förankring för att förklara hur sociala 

representationer bildas och artikuleras. Genom objektifiering, omvandlar vi våra idéer till 

upplevelser och genom förankring förenklar vi våra idéer så att de passar in i en kategori som 

vi är bekanta med. Begreppen förklarar hur vi gör det som är obekant för oss till något bekant 

genom att vi överför det obekanta till vår egen värld (Chaib & Orfali: 1996).  

Teorin om Sociala representationer kommer att användas för att se hur tidningarnas ledar- och 

debattsidor bidrar till att skapa kollektiva föreställningar om integrationen av invandrare. 

Utifrån teorin kan detta ske genom att man fokusera på vilka sociala representationer det är 

som reproduceras i artiklarna. Utifrån detta kan teorin bidra till att öka förståelsen för vilken 

”common sense” skribenterna bidrar till att producera.  

4.  Metod och material 

Uppsatsen har tagit avstamp i metoden kritisk diskursanalys, i detta kapitel presenteras 

metoden närmare. Även en genomgång angående de valda artiklarna och uppsatsens 

avgränsningar presenteras och kapitlet avslutas med en diskussion angående uppsatsens 

validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet.  

4.1 Kritisk Diskursanalys 

Metoden Diskursanalys kan anta flera olika former och utifrån metoden kan man till exempel 

se hur olika föreställningar skapas i en diskurs eftersom metoden fokuserar på språket och 

textens innebörd (Bergström & Boréus: 2012). Därför anses metoden som användbar eftersom 

syftet med denna uppsats har varit att urskilja massmedias rapportering kring integrationen av 

invandrare i Aftonbladets och Expressens ledar- och debattsidor. Metoden kritisk 

diskursanalys är en form av diskursanalys och anses passa bra till mindre empiri, följande 

bidrog till att kritisk diskursanalys användes som metod eftersom studiens empiri bestod 

sammanlagt utav 35 artiklar (Jørgensen & Philips: 2000). Företrädaren för den kritiska 

diskursanalysen Norman Fairclough har skapat en modell som ska förenkla analysen av 

materialet. Modellen utgår ifrån tre olika nivåer. I textnivån koncentrerar man sig på textens 

grammatiska struktur och dess innehåll. Följande medför att fokus ligger på hur meningarna 

är uppbyggda och vilka begrepp som knyts an till varandra. Den andra nivån, diskursiv 

praktik lägger fokus på hur texten har producerats, distribuerats och konsumeras. Detta 



11 

 

innebär att fokus ligger på hur läsaren av artiklarna påverkas av innehållet och vilken 

uppfattning texten bidrar till att producera. Den sista nivån i modellen är social praktik och 

utgår ifrån att diskursen ska sättas i ett större social sammanhang (Fairclough: 1992). Vid 

analysen av artiklarna har textnivå och diskursiv praktik används från Faircloughs modell. 

Textnivån har bidrag till att olika teman har gått att urskilja i ledar- och debattsidorna samt till 

att se hur debatten har sett ut om respektive teman. Detta eftersom man på textnivån fokuserar 

på hur meningarna är uppbyggda och vilka begrepp som knyts an till varandra. Diskursiv 

praktik har bidragit till att belysa vilka föreställningar skribenterna kan bidra till att producera 

genom artiklarna. Detta eftersom den diskursiva praktiken lägger fokus på hur texten har 

producerats, distribuerats och konsumeras. Eftersom uppsatsens syfte inte har varit att sätta 

integrationen av invandrare i ett större socialt sammanhang, användes inte den sociala 

praktiken.  

4.2 Val av tidningar 

Artiklarna som har används till uppsatsen, har publicerats i tidningarna Aftonbladet och 

Expressen. Expressen tryckte sitt första nummer år 1944 och sedan start framställdes 

tidningen som en liberal kvällstidning. Idag räknar tidningens redaktion med att Expressen har 

cirka 1,6 miljoner läsare varje dag (expressen.se). Aftonbladet ses som Sveriges största 

kvällstidning och har cirka 2,8 miljoner läsare varje dag. Tidningen skapades år 1830 och är 

idag en obunden socialdemokratisk tidning (aftonbladet.se). Tidningarna har olika politiska 

färger och innan tidningarna valdes att användas i uppsatsen gjordes en mindre undersökning. 

Undersökningen gjordes främst för att se ifall tidningarnas politiska ideologi påverkar 

debatten om integrationen av invandrare. Undersökningen visade att det inte var någon större 

skillnad mellan tidningarna och därför har tidningarnas politiska ideologi inte diskuterats i 

uppsatsen.  Anledningen till att Aftonbladet och Expressen användes i uppsatsen, var främst 

på grund av att de har många läsare och på många sätt är lika, som exempel kan nämnas att 

båda är kvällstidningar.  
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4.3 Urval av artiklar och tillväggångssätt  

När artiklarna för uppsatsen söktes användes databasen Mediearkivet, eftersom artiklarna där 

publiceras i fulltext.  En avgränsning som gjordes var att endast de artiklar som publicerades 

under perioden 1/1 2012- 31/12 2012 analyserades. För att på bästa sätt kunna använda de 

senaste artiklarna från ett helår som rörde ämnet, valdes artiklar från år 2012 som underlag i 

uppsatsen. Eftersom materialinsamlingen började i Mars 2013, fanns det ingen möjlighet att 

täcka hela året 2013. Därför valde jag att fokusera på artiklarna som hade publicerats under 

hela året 2012. Det bidrar till att debatten har fångats upp under hela året och inte under några 

specifika händelser i samhället. Ännu en avgränsning gjordes då enbart artiklarna som hade 

publicerats i tidningarnas ledar- och debattsidor användes. Detta var ett rationellt val, främst 

för att man i den delen av tidningen för debatt och lyfter fram åsikter om ett fenomen i 

samhället. Ur min synvinkel är det debatten som är det intressanta.  

Det första söktillfället i databasen Mediearkivet ägde rum den 8/3 2013, sökordet invandrar* 

användes för att få fram artiklar ifrån Aftonbladet. Detta söktillfälle gav sammanlagt 72 

träffar på artiklar som hade publicerats i Aftonbladets ledar- och debattsidor. Det andra 

söktillfället ägde rum den 15/3 2013 och samma sökord användes då som vid det första 

söktillfället. Det andra söktillfället gav sammanlagt 54 träffar på artiklar som hade publicerats 

i Expressens ledar- och debattsidor. Under söktillfällena lästes alla artiklarna som hade 

påträffats och det första urvalet gjordes. Artiklar vars huvudfokus berörde ämnet integration 

eller invandrare togs med i urvalet. Artiklarna som sållades bort hade inte fokus på varken 

integrationen eller invandrare, utan deras huvudhandling fokuserade på andra diskurser. Efter 

urvalet bestod empirin sammanlagt utav 20 artiklar, 10 från Aftonbladet och 10 från 

Expressen. De 20 artiklarna lästes mer ingående och detta medförde att ett noggrannare urval 

gjordes bland artiklarna. Artiklarna som togs med innehöll information som knöt samman 

integration med invandrare och debatten fokuserade på hela diskursen. De artiklarna som 

fokuserade på att debattera integration eller invandrare i samband med andra fenomen, togs 

inte med i urvalet. Detta eftersom jag inte ansåg att de fokuserade på diskursen integrationen 

av invandrare på ett direkt sätt. Slutligen bestod empirin utav 6 artiklar från Aftonbladet och 6 

artiklar från Expressen som hade påträffats under det första och andra söktillfällena. Ett tredje 

söktillfälle ägde rum den 7/4 2013, vid detta söktillfälle användes sökordet integration* för att 

fånga upp fler artiklar. Sammanlagt gav söktillfället cirka 100 träffar på artiklar som hade 

publicerats i tidningarnas ledar- och debattsidor. Även här lades fokus på att använda artiklar 

som innehöll information som knöt samman integration med invandrare och på debatten som 
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fokuserade på hela diskursen. Det tredje söktillfället gav sammanlagt 23 artiklar från 

Aftonbladets och Expressens ledar- och debattartiklar. Slutligen efter att de tre urval hade 

gjorts, bestod studiens empiri utav 35 artiklar från tidningarnas ledar- och debattsidor. Utav de 

35 artiklarna har 16 varit från Aftonbladet och de resterande 19 från Expressen.  

När empirin slutligen blev fullständig, lästes samtliga artiklar ingående och en indelning 

gjordes i tre teman, Problem med integrationen av invandrare, Orsaken till problemen för 

integrationen av invandrare samt Åtgärder för problemen om integrationen av invandrare. 

Ett fjärde söktillfälle ägde rum den 15/4 2013 och de artiklar som inte var med i urvalet lästes 

ännu en gång. Eftersom några nya indelningar inte upptäcktes efter det fjärde söktillfället, 

betraktades de 35 artiklarna som en tillräcklig empiri. 

Indelningarna gjordes utifrån artiklarnas huvudhandlingar och en del artiklar passade in i flera 

grupper. Dessa artiklar sorterades i den grupp där jag uppfattade att artiklarna huvudfokus låg 

på ett visst ämne. Efter indelningen valdes relevanta citat ut som skulle presenteras i resultatet 

och analyseras utifrån uppsatsens teori och tidigare forskning. Vid bearbetningen av artiklarna 

låg fokus på begrepp och formuleringar som fanns inom de olika teman och hur de återgavs 

till diskursen integration. Detta medför att text och diskursiv praktik har används från 

Faircloughs tredimensionerade modell.  

Uppsatsens empiri bygger på 24 debattartiklar. Bland dessa så har politiker från bland annat 

Folkpartiet och Centerpartiet påträffats samt andra högt uppsatta person, bland annat 

professorer och chefer. Vidare har 11 ledarartiklar påträffats i empirin, dessa är skrivna av 

tidningarnas journalister från ledarsidorna. Samt en artikel har påträffats som har skickats in 

av en insändare, som är anonym. All information som har tagits från samtliga skribenter anses 

vara lika betydande eftersom samtliga bidrar till att skapa massmedias rapportering kring 

integrationen av invandrare i tidningarnas ledar- och debattsidorna. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet 

I boken Textens mening och makt (2012) skriver författarna Göran Bergsström och Kristina 

Boréus att validitet fungerar som ett mätinstrument. Begreppet kan även gälla för de 

undersökningar som inte använder sig utav mätande. I de fallen handlar det om att 

undersökningen som har genomförts verkligen kan ge svar på de frågor som har ställts. Teori 

kan ses som ett verktyg som påverkar validitetsfrågan (Bergsström & Boréus: 2012). 

Uppsatsen har tagit avstamp i tre teoretiska perspektiv. En av dem är Jose Alberto Diaz 

integrationsmodell (1996), denna har bidragit till att jag har haft något att jämföra massmedias 
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rapportering kring integration med. Den andra utgångspunkten är teorin om 

Identitetskonstruktion. Den bidrar till att öka min förståelse för hur sociala kategorier skapas 

och vad vi utgår ifrån när vi skapar dessa kategorier. Den tredje teoretiska utgångspunkten, 

sociala representationer ökar min förståelse för hur olika subjekt, som till exempel 

skribenterna bidrar till att skapa kollektiva föreställningar om verkligheten.  

Uppsatsen reliabilitet handlar i detta fall om att jag ska vara noggrann i undersökningens alla 

steg. Detta innebär att tolkningsaspekterna och textläsningen är viktiga vid textanalysen 

(Bergsström & Boréus: 2012). För att förbättra uppsatsen reliabilitet lästes artiklarna noggrant 

ett flertal gånger under processen. Genom att visa citat vid tolkning av skriftliga texter kan 

man öka uppsatsens reliabilitet (ibid). Även citat har används i uppsatsens resultat. Dels för 

att öka reliabiliteten, men främst för att underlätta tolkningen av resultatet för läsaren. 

Uppsatsens generalisering har påverkats utav valet av artiklarna (Bergsström & Boréus: 

2012). Eftersom artiklar från tidningars ledar- och debattsidor användes som empiri, kan 

uppsatsen resultat inte generaliseras till tidningarna som helhet. Detta eftersom det är olika 

skribenter som debatterar i ledar- och debattsidorna, till skillnad från nyhetsrapportering som 

skrivs utav journalister.  

4.5 Etiska överväganden 

Eftersom studiens empiri har bestått utav artiklar som redan har publicerats, har några etiska 

övervägande inte gjort under uppsatsens gång. Jag anser att det är tidningarna som är ansvarig 

för det som har publicerats och att innehållet följer de publicitetsregler som finns. Artiklarna 

som har används som empiri i uppsatsen, har skapats i syfte om att konsumeras och kritiseras.  

5.  Resultat och Analys 

I följande kapitel kommer empirin som består av 35 artiklar från Aftonbladets och Expressens 

ledar- och debattsidor att redovisas. Ur artiklarna upptäcktes tre olika teman om hur 

integration av invandrare framställs i tidningarnas ledar- och debattsidor. Resultatet fokuserar 

på begrepp och formuleringar som finns inom de olika teman och hur de relateras till 

diskursen integration av invandrare. Detta leder till att text och diskursiv praktik har används 

från Faircloughs modell.  
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5.1  Problem med integrationen av invandrare 

Det första temat som upptäcktes i massmedias rapportering kring integrationen av invandrare 

var debatten om integrationsproblemen. Av de 35 artiklarna som har analyserats, blev 10 

artiklar placerade i kategorin; problem med integrationen av invandrare. Detta innebär att 

cirka 29 % av artiklarna fokuserar på debatten om integrationsproblem. Problemen som 

diskuteras mest är segregation och utanförskap. Anledningen till utanförskap förklarar en 

skribent på följande sätt: 

”De kan inte svenska, de har inga svenska vänner, de upplever ett utanförskap som i längden 

får destruktiva konsekvenser, för samhället i sin helhet och den enskilde individen.” (Jenny 

Madestam, Expressen, 2012-12-29) 

 

Nedan förknippar skribenten segregation och utanförskap med individer som står utanför och 

saknar gemenskap till det svenska samhället: 

 

”Kriminalitet, droger eller allmän social utslagning är konsekvenser av utanförskap- att 

människor inte kommer in i det svenska samhällets gemenskap” (Jenny Madestam, Expressen, 

2012-08-11) 

 

Enligt skribenten påstår att individen får ta konsekvenser utav utanförskapet. Vilket kan vara i 

form av kriminalitet, droger eller allmän social utslagning, som vidare resulterar i att 

människor inte kommer in i det svenska samhället. Begreppen som utanförstående individer i 

detta fall förknippas med är kriminalitet och droger. Ett liknande mönster går att finna i den 

tidigare forskningen, som har konstanterat att det finns ett samband mellan massmedias 

rapportering kring segregation och sociala problem som kriminalitet (Anrell: 2009). I och med 

att skribenten förknippar segregation och utanförskap med invandrare, kan det förklaras med 

utgångspunkt i identitetskonstruktionen. Där människor skiljs åt mellan etnisk svenskar som 

”oss” och de med en annan kultur som ”dem”, vilket resulterar i att två grupper i samhället 

skapas (Ålund: 1998). Detta kan bidra med klasskillnader i samhället, vilket en av 

skribenterna problematiserar.  
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”Om klassbegreppet används är det uppenbart att Sveriges underklass i dag till stor del 

utgörs av invandrare” (Jenny Madestam, Expressen, 2012-12-29) 

 

Underklass används oftast för att beskriva invandrarnas position i samhället. Segregationen 

och utanförskapet som tidigare nämnts kan vara en bidragande faktor till detta, och att 

förknippas med underklassen kan för utomstående leda till fortsatt utanförskap. Även tidigare 

forskning har konstaterat att massmedias rapportering har bidragit till att ett ”vi” kontra 

”dem” tänkande har uppstått (Anrell:2009). Med utgångspunkt i identitetskonstruktionen 

använder människor sin vardagskunskap om en kategori för att förenkla sin verklighet, utifrån 

till exempel markören klass generaliseras och placeras personer in i en social kategori 

(Olsson: 2000). Utöver detta bidrar särskiljandet mellan människor som etniskt svenskar (oss) 

och ”dem” som har en annan kultur, att två grupper i samhället skapas (Ålund: 1998).   

Ett exempel som pekar på att även Aftonbladets och Expressens ledar- och debattsidor kan 

medverka till att skapa ett ”vi” kontra ”dem” tänkande framträder i citatet nedan: 

 

”Hur kan vi i Sverige på bästa sätt bidra till att flyktingar och invandrare kan fly från krig 

och förtryck och börja ett bättre liv i vårt land? Hur kan vi i Sverige, nationellt och lokalt, ge 

möjligheter till utbildning och utveckling med målet att flyktingar och invandrare får 

möjlighet att bli väl integrerade samhällsmedborgare (Göran Dahlström, Aftonbladet, 2012-

07-07) 

 

Skribenten skriver inget negativt om integrationen av invandrare, utan tvärtom debatterar han 

om hur Sverige på ett bättre sätt kan möta invandrare. Dock finns det formuleringar och 

begrepp som knyts an till varandra på ett sätt som kan bidrar till att ett ”vi” kontra ”dem” 

tänkande uppstår. Beroende på hur till exempel begreppet invandrare knyts an till andra 

begrepp, kan det bidra till att skribenterna medverkar till att producera ett ”vi” kontra ”dem” 

tänkande. I citatet ovan följer ett exempel där formuleringen ”vi i Sverige” sätts i relation till 

andra formuleringar som bidrar till att Sveriges befolkning delas in i två grupper (vi i Sverige 

+ invandrare få bättre liv + i vårt land). I och med att skribenterna använder formuleringen i 

citatet ovan ”vi i Sverige” och nämner det i samband med ”invandrare få bättre liv i vårt land” 

kan det ses som ett exempel som kan medföra att ett ”vi” kontra ”dem” tänkande skapas i 
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tidningarnas ledar- och debattsidor, om än oavsiktligt då skribenterna i sig endast ställer 

frågor för hur Sverige på ett bättre sätt kan ta emot flyktingar och invandrare.   

Ett annat mönster som går att finna i artiklarna är att segregation- och integrationsproblem 

nämns i samband med arbetsmarknadsproblem: 

 

”Det påstås vara ett integrationsproblem att missbruk och arbetslöshet är högre i vissa 

områden.” ( Isobel Handley-Kamptz, Expressen, 2012-02-25) 

 

I samband med att en invandrare befinner sig i ett utanförskap under en längre period, blir det 

svårare för hen att komma ut i arbetslivet. Detta bidrar till att invandrare som är segregerade 

oftast är fast i ett bidragsberoende och vägen ur problematiken är svår:  

 

”Långvarigt utanförskap låser fast människor i bidragsberoende och det ekonomiska steget 

för att gå från försörjning till att leva på eget arbete blir ibland mycket högt. För samhället är 

det inte hållbart på sikt”(Johan Hedin, Aftonbladet, 2012-12-18) 

 

I citatet ovan syftar skribenterna på invandrare som befinner sig i ett utanförskap. Dessa 

nämns i samband med begreppet bidragsberoende och detta anses vara en kostnad för 

samhället. Även tidigare forskning har konstaterat att det finns ett samband mellan kostnaden 

för arbetslösheten och invandrare, det är sällan som etniska svenskar framställs som en 

kostnadskrävande kategori i massmedia. (Johansson: 2006). Detta medför att det finns en 

likhet mellan den tidigare forskningen och Aftonbladets och Expressens ledar- och 

debattartiklar. Följande kan medföra att massmedia reproducerar dessa representationer.  

 

Kopplat till arbetslösheten tar tidigare forskning upp att faktorer som hudfärg, efternamn och 

klädval har visat sig vara avgörande vid rekryteringsprocessen och att de anställda 

kategoriseras utifrån ursprung och utseende i arbetslivet (Integrationens svarta bok: 2006). 

Det kan kopplas till teorin om identitetskonstruktionen som förklarar att individer främst 

använder olika markörer som hudfärg och namn när de skapar en social kategori. Dessa 

markörer kan antingen tillhöra ”oss” eller ”dem” (Olsson: 2000). I tidningarnas ledar- och 
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debattsidor nämns markören namn i samband med diskriminering:   

 

”Är det en slump att fru Svensson får jobbet veckan efter? Är det en slump att allt fler 

invandrare bygger bo i den kriminella världen när diskriminering i arbetslivet är ett faktum? 

Peka inte på problemet, peka på anledningen till problemet. Utanförskap i samhället är 

skapat av fördomar och inget annat” (Insändare, Aftonbladet, 2012-08-09) 

 

Citatet utrycker att ”Svensson” är ett namn och en markör som bidrar till att individen 

placeras i en social kategori som inte diskrimineras på arbetsmarknaden. Längre fram i citatet 

nämns invandrare i samband med begreppet kriminella och som jag har nämnt tidigare är 

detta ett begrepp som återkommer regelbundet (se: Jenny Madestam, Expressen, 2012-08-11) 

Enligt teorin om sociala representationer kan vi genom att reproducera språk överföra 

representationer till vårt kollektiva tänkande och bidra till att vi förknippar ett folkslag med 

speciella begrepp (Chaib & Orfali:1996). Genom att begreppet kriminella reproduceras i 

artiklarna, kan det bidra till att invandrare förknippas med det begreppet. Citaten från Jenny 

Madestam, Expressen, 202-08-19 och Insändaren, Aftonbladet 2012-08-09 är exempel som 

visar att representationen reproduceras i artiklarna. Vidare i citatet (Insändare, Aftonbladet, 

2012-08-09) framställs inte invandrare som ett problem, eftersom anledningen till problemet 

nämns i samband med utanförskap i samhället och fördomar.  

 

5.2  Orsaken till problemen för integrationen av invandrare 

 

Under kategorin ”orsaken till problemen för integrationen av invandrare” placerades 11 utav 

de 35 artiklarna, vilket innebär att cirka 31 % av empirin fokuserar på debatten om orsaken till 

problemen med integrationen.  

Tidigare forskning har påpekat att Sveriges integrationspolitik har varit en misslyckad 

assimilationspolitik som har blivit en politik för ”de andra”, det vill säga invandrarna 

(Kamali: 2006). En liknande struktur går att finna i Aftonbladets och Expressens ledar- och 

debattsidor i debatten om integrationspolitiken: 
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”Vi måste konstantera att integrationspolitiken har misslyckats oavsett regering de senaste 40 

åren. Sysselsättningsgraden är långt lägre och långtidsarbetslösheten mycket högre bland 

invandrare” (Goran Arrius, Expressen, 2012-09-10) 

 

Formuleringen ovan markerar att integrationspolitiken i Sverige har varit misslyckad och det 

är något som majoriteten av skribenterns har tagit upp på ett eller annat sätt. Även den tidigare 

forskningen har tagit upp problematiken med integrationspolitiken (Kamali: 2006). Ett 

liknande exempel finner vi även i artikeln När bli man Svensk enligt dig, Reinfeldt?(Elaine 

Eksvärd, Aftonbladet, 2012-11-29) där skribenten kritiserar politikerna och anser att samtliga 

partier använder begreppet invandrare på ett inkorrekt sätt. 

 

”Jag förstår inte varför enbart Åkesson och hans partivänner ska få den frågan, när samtliga 

partier mer eller mindre frekvent an-vänder ordet ”invandrare”. / … / Du kan inte prata 

integration och kalla en grupp för svenskar, en annan för invandrare och en tredje för andra 

generationens invandrare. Om du redan segregerar människor i språkbruket, hur sjutton ska 

du integrera dem i praktiken? Integration är ett problem i Sverige” (Elaine Eksvärd, 

Aftonbladet, 2012-11-29). 

 

Debattören ställer samtliga partier till svars och lägger inte fokus på endast 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Det tyder på att debattören anser att 

politikerna generellt sett använder begreppet invandrare på ett inkorrekt sätt. I citatet kan vi se 

att det förekommer begrepp som invandrare, svenskar och andra generationens invandrare, det 

vill säga sociala kategorier. Med utgångspunkt i identitetskonstruktionen skapar människor 

kategorier för att förenkla sin verklighet och de kulturella skillnaderna som skiljer olika 

etniska identiteter är avgörande i kategoriseringsprocessen, vilket bidrar till att en distans 

skapas mellan ”vi” och ”dem” (Olsson: 2000). För politikerna tycks kategoriseringen bidra till 

att förenkla politikernas verklighet och genom att använda sociala kategorier kan de enklare 

förklara vilka individer i samhället de för ett samtal om. Enligt skribenten Elaine Ekvvärd, 

Aftonbladet, 2012-11-29 bidrar begrepp som svenskar och invandrare till att individer i 

samhället kategoriseras och att detta försvårar integrationen. I samband med diskussionen om 

politikens misslyckande angående integrationsfrågan, tar en skribenten Goran Aiirus som 
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tidigare har citerats (Expressen, 2012-09-10) upp faktorer som han anser att politiken har 

misslyckats med: 

 

”Hur är det med jobben, skolan, språket, socialförsäkringarna, med rättsordningen? Vi måste 

ta tag i problem som alla kan se blir värre och värre. Farliga subkulturer utvecklas som 

skapar illegala miljöer. Det krävs en rejäl analys av problemen och sedan politik som 

fungerar” (Expressen, 2012-09-10) 

 

Om vi utgår ifrån Diaz (1996) integrationsmodell finner vi i citatet ovan att problemen nämns 

i samband med dimensionerna ekonomisk integration (jobben) samt kommunikativ 

integration (språket). Detta medför att debatten fokuserar på dimensioner som, enligt Diaz 

(1996), leder till primär integration. Det innebär att individen som ska integreras är beroende 

av samhällets olika insatser. Följande bidrar till att det finns ett samband med Diaz (1996) 

integrationsmodell och debattören, eftersom båda hävdar att det är samhällets insatser som 

måste vara fördelaktiga för att en individ ska kunna integreras in i det svenska samhället. 

Detta skiljer sig från den tidigare forskningen som påstår att massmedias rapportering har lagt 

ansvaret för integrationen på invandrare (Berthelsson:2009). Det sistnämnda finner vi i den 

sekundära integrationen i Diaz (1996) integrationsmodell, eftersom ansvaret för integrationen 

läggs på personen som ska integreras i denna del av processen. Följande visar en skillnad 

mellan den tidigare forskningen och artiklarna från ledar- och debattsidan.   

Tidigare har det framkommit att det i artiklarna från tidningarnas ledar- och debattsidors 

återkommer formuleringar som pekar på att det finns problem med att integrera invandrare på 

arbetsmarknaden (se: Insändare, Aftonbladet, 2012-08-09). Ett liknande exempel finner vi 

även i citatet nedan som konstaterar att problemet existerar: 

 

”Vi vet att det finns svenska arbetsgivare som tenderar att välja bort icke-svenska 

arbetssökande- det förekommer ren diskriminering/…/ Dessutom finns det höga träsklar in på 

arbetsmarknaden för nykomlingar” (journalist framkommer ej, Expressen, 2012-05-28). 

 

Generellt anser skribenterna att det framför allt är två institutioner som har huvudansvaret för 

att invandrare ska integreras på arbetsmarknaden. I artikeln Arbetsförmedlingen – Lär av 
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Stockholm (Ulla Hamilton, Aftonbladet, 2012-10-03) anser debattören att det framförallt är 

två parter som har ansvaret för att integrationen ska lyckas: 

 

”Det visar tydligt att såväl Sveriges kommuner som Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar 

för att förnya och förändra sina arbetsmetoder för att säkra en framgångsrik integration för 

nyanlända i Sverige” (Ulla Hamilton, Aftonbladet, 2012-10-03) 

 

I citatet ovan nämns bland annat framgångsrik integration i samband med begreppen 

arbetsförmedlingen och kommuner. Det kan tolkas som att det framförallt är de som har 

ansvaret för att invandrare ska integreras. Det skiljer sig från den tidigare forskningen 

eftersom den har visat att ansvaret för att invandrare ska integreras på arbetsmarknaden läggs 

på dem, (Integrationens svarta bok: 2006) till skillnad från Aftonbladets och Expressens ledar- 

och debattsidor som lägger fokus på samhällets insatser. Ännu ett exempel på att det i 

uppsatsens empiri framkommer att det är samhällets insatser som fokusen ligger på finner vi i 

citatet nedan: 

 

”Därför är det problematiskt att ett flertal undersökningar visar att förtroende för 

Arbetsförmedlingen, AF, numera är uppseendeväckande lågt. / … / I stället för att sätta målet 

att få ner arbetslösheten i centrum kom organisationen att styras efter ett alltmer detaljerat 

och byråkratiskt regelverk” (Bo Rothstein, Expressen, 2012-11-29) 

 

I citatet ovan får Arbetsförmedlingen kritik för att institutionen väljer att koncentrera sig på 

att följa regelverken allt mer detaljerat. I citatet nämns Arbetsförmedlingen i samband med 

formuleringar som ger utryck för att organisationen bör anpassas efter det behov som finns 

ute i samhället. Följande får även stöd från Diaz (1996) integrationsmodell, eftersom han 

lyfter fram att det är samhällets insatser som ska bidra till att invandrare integreras+ på 

arbetsmarknaden och få tillgång till egen inkomst.  
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5.3  Åtgärder för problemen med integrationen av invandrare 

Det sista temat som upptäcktes i tidningarnas ledar-och debattsidor var rapportering om 

åtgärder för problemen med integrationen av invandrare. I kategorin placerades sammanlagt 

14 artiklar, vilket innebär att det motsvarar 40 % av empirin.  

Diaz (1996) integrationsmodell grundas i att integration är en social process som går ut på att 

invandrare uppnår delvis eller fullständig jämlikhet med majoriteten av befolkningen. För att 

en lyckad integration ska äga rum är det viktigt med sociala möten. Diaz får även stöd av 

teorin om identitetskonstruktionen. Eftersom denna går ut på att individer skapar sin identitet 

genom den sociala interaktionen med det omgivande samhället och därför är känslan av 

grupptillhörighet viktig (Olsson: 2000). Genom att invandrare får kontakt med det svenska 

samhället och etniska svenskar kan det skapa en känsla av att de tillhör samhället.  Tidigare 

forskning har visat att de invandrare som befinner sig utanför arbetsmarknaden även befinner 

sig utanför det svenska samhället (Integrationens svarta bok: 2006). En liknande struktur går 

att finna i Aftonbladets och Expressens ledar- och debattsidor i debatten om 

integrationsproblem. Då integration nämns i samband med formuleringar som delaktiga i 

samhället och begreppet arbetsmarknad i flera artiklar anser även skribenterna att arbetet är 

viktigt för integrationen, nedan följer ett exempel: 

 

”För en lyckad integration krävs det att människor blir delaktiga i samhället. Inträde på 

arbetsmarknaden är fundamental” (Eva Solberg, Expressen, 2012-08-20) 

 

I citaten ovan förekommer de nämnda begreppen. Följande kan tolkas som att skribenten 

påstår att invandrare på bästa sätt kan komma i kontakt med det svenska samhället genom ett 

arbete. Ännu ett exempel som visar att begreppet integration nämns i samband med arbete 

följer nedan:  

 

”Att arbete är nyckeln till integration är inget nytt, men allt för ofta i samhällsdebatten 

handlar det om problemen med att utrikes födda inte har arbete. / …  / Men även om 

integrationen har förbättrats bland de invandrare som har ett jobb är det fortfarande många 

som helt saknar arbete”, (Li Jansson, Aftonbladet, 2012-09-20) 
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Av detta kan man tyda att skribenterna anser att arbete är en avgörande nyckel för 

integrationen av invandrare. Detta blir sett från dem, som den huvudsakliga åtgärden. I det 

senare citatet nämns integrationen i samband med att den har förbättrats för de invandrare 

som har jobb och att det fortfarande är många som saknar arbete. Eftersom Diaz (1996) påstår 

att integration är en social process, är det grundläggande principerna i hans integrationsmodell 

att invandrare bör integreras in i olika sociala relationer som till exempel arbetsmarknaden, 

och det kan således stödja det skribenterna framfört. Dock har det tidigare i uppsatsen 

framkommit att det finns problem med att integrera invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden. I citatet nedan diskuteras åtgärder för problemen på arbetsmarknaden:  

 

”/ … / Hur utbildningsystemet bättre kan möta behoven hos de familjer som anländer som 

flyktingar idag.  / … / Arbetsmarknadens parter bör lägga större fokus på ingångslönerna för 

gruppen flyktinginvandrare i syfte att sänka trösklarna till arbetsmarknaden" (Anders 

Jonsson, Hans Dahlgren, Aftonbladet, 2012-10-23) 

 

I citatet ovan nämns åtgärder för problemen på arbetsmarknaden i samband med begrepp och 

formuleringar som ”utbildningssystemet” och att ”sänka trösklarna till arbetsmarknaden”. 

Dessa åtgärder återkommer regelbundet i debatten och är ännu ett exempel som tydliggör att 

bland annat påståendet ”sänka trösklarna till arbetsmarknaden ” återkommer visas i citatet 

nedan:  

 

”Integrationsutmaningar är till största delen arbetsmarknadsproblem och behöver lösas med 

arbetsmarknadsreformer. /…/ Det rör sig om introduktionslöner, där man till en början kan 

gå in på en lite lägre lön för att få ett första arbete” (Johan Hedin, Expressen, 2012-12-18) 

 

I det sistnämnda citatet nämns integrationsutmaningar i samband med 

arbetsmarknadsproblem, vilka anses lösas med hjälp av introduktionslöner. Följande medför 

att lösningen för problemet med att integrera invandrare på arbetsmarknaden således blir lägre 

löner. Genom att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för gruppen invandrare, möter man 

deras behov av att få ett arbete. Med utgångspunkt i identitetskonstruktion kan arbetet ses som 

en markör som påverkar vilken social kategori en individ kommer att placeras i (Olsson: 
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2000). Det kan tolkas som att införandet av introduktionslöner dock kan bidra med att 

utmärka samhällets grupper ännu mer. I och med att flera skribenter lyfter fram begrepp och 

formuleringar av samma slag (till exempel sänka lönerna för en social kategori) i debatten om 

åtgärder för att få in invandrare på arbetsmarknaden. Kan det med utgångspunkt i teorin om 

sociala representationer, bidra till att skribenterna producera föreställningar om den sociala 

kategorin invandrare. Föreställningarna som skapas genom det återkommande begreppet kan 

vara att den sociala kategorin ses som utsatt och i behov av speciella åtgärder för att få ett 

arbete (Chaib & Orfali:1996). Detta innebär inte att skribenterna med avsikt vill framställer 

invandrare på ett negativt sätt, då invandrare ses som något positivt och som en möjlighet. Ett 

exempel på detta är att invandrare nämns som gynnsamma för samhället: 

 

”Invandrare räddar arbetsmarknaden och säkrar tillväxten i Sverige. I 

sysselsättningsökningen står utrikes födda för två tredjedelar. / … / Nu måste dessa fakta med 

lösningar för både sysselsättnings och integration ligga till grund för arbetsmarknads- och 

näringspolitiken” (Ulf Lindberg, Aftonbladet, 2012-07-09) 

 

 

6.  Slutsats  

Syftet med undersökningen har varit att urskilja massmedias rapportering kring integrationen 

av invandrare i Aftonbladets och Expressens ledar- och debattsidor med fokus på artiklar som 

har publicerats under år 2012. Syftet har besvarats utifrån följande frågeställningar: vilka 

olika teman går det att urskilja i massmedias rapportering kring integrationen av invandrare i 

Aftonbladets och Expressens ledar- och debattsidor, hur har debatten sett ut i tidningarnas 

ledar- och debattsidor om respektive tema i förhållande till den tidigare forskningen, vilka 

likheter/skillnader finns och hur kan denna debatt förklaras och förstås utifrån ett sociologiskt 

perspektiv? 

Uppsatsen resultat har visat att tre teman går att urskilja i Aftonbladets och Expressens ledar- 

och debattsidor. I det första temat Problem med integrationen av invandrare 

uppmärksammades först problemet med segregation och utanförskap, som förknippas med 

invandrare. Det kan förklaras med identitetskonstruktionen där människor skiljs åt mellan 

etnisk svenskar som ”oss” och de med en annan kultur som ”dem”, vilket resulterar i att två 
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grupper i samhället skapas (Ålund: 1998). Även formuleringar och begrepp har påträffats som 

skiljer mellan grupper i samhället på ett omedvetet sätt, detta eftersom själva innehållet i 

texten och meningarna är positiv. Tidigare forskning har även visat att ett ”vi” kontra ”dem” 

tänkande uppstår genom massmedias rapportering (Anrell: 2009). Anledningen till 

utanförskapet och segregationen anses vara att folk inte kommer in i samhällets gemenskap 

och konsekvenserna som nämnts regelbundet är begreppet kriminalitet. Med utgångspunkt i 

teorin om sociala representationer, kan reproducerade begrepp bidra till att vi förknippar 

invandrare med begreppet kriminella eftersom det reproduceras i artiklarna. Följande 

förekommer även i den tidigare forskningen som har konstanterat att det finns ett samband 

mellan massmedias rapportering kring segregation och sociala problem som kriminalitet 

(Anrell: 2009). Vidare har uppsatsen resultat visat att segregation- och integrationsproblem 

nämns i samband med begreppet arbetsmarknadsproblem. En invandrare som befinner sig i ett 

utanförskap förknippas med begreppet bidragsberoende, vilket ses som en kostnad för 

samhället, följande har även konstaterats av den tidigare forskningen (Johansson: 2006). 

Kopplat till arbetsmarknadsproblemen tar skribenterna upp markören namn. Markören namn 

kan, med utgångspunkt i identitetskonstruktionen bidra till att en individ placeras in i en social 

kategori. Beroende på vilken markör en person präglas av, kan hen placeras in i en social 

kategori som möjligen diskrimineras på arbetsmarknaden. 

Det andra temat som gick att urskilja i Aftonbladets och Expressens ledar- och debattartiklar 

är Orsaken till problemen för integrationen av invandrare. Tidigare forskning har konstaterat 

att Sveriges integrationspolitik har misslyckats (Kamali: 2006). I Aftonbladets och Expressens 

ledar- och debattsidor har skribenterna nämnt att politiken har misslyckats med bland annat 

jobb och skola, alltså finner vi ett samband mellan den tidigare forskningen och tidningarnas 

ledar- och debattsidor. Med utgångspunkt i Diaz Integrationsmodell (1996) finner vi 

faktorerna som politiken misslyckats med i dimensionerna som leder till primär integration. 

Det innebär att personen som ska integreras är beroende av samhällets insatser. Följande 

skiljer från den tidigare forskningen som påstår att massmedias rapportering har lagt ansvaret 

för integrationen på invandrare (Berthelsson: 2009). Vidare visar uppsatsens resultat att 

skribenterna anser att politikerna använder begreppen invandrare och svenskar på ett inkorrekt 

sätt och att det bedrar till att integrationen försvåras. Det kan kopplas till teorin om 

identitetskonstruktionen som förklarar att människor skapar kategorier för att förenkla sin 

verklighet och de kulturella skillnaderna som skiljer olika etniska identiteter är avgörande i 
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kategoriseringsprocessen, vilket bidrar till att en distans skapas mellan ”vi” och ”dem” 

(Olsson: 2000).  

Temat Åtgärder för problemen med integrationen av invandrare var det sista som 

uppmärksammades i Aftonbladets och Expressens ledar- och debattartiklar. I debatten om 

detta tema sätts integration i samband med begrepp som delaktighet i samhället och 

arbetsmarknad, dessa ses som åtgärder för integrationsproblemen. Följande får även stöd av 

identitetskonstruktionen. Eftersom denna går ut på att individer skapar sin identitet genom den 

sociala interaktionen med det omgivande samhället och därför är känslan av grupptillhörighet 

viktig (Olsson: 2000). Genom att invandrare får kontakt med det svenska samhället och 

etniska svenskar kan det skapa en känsla av att de tillhör samhället.  Tidigare forskning har 

visat att de invandrare som befinner sig utanför arbetsmarknaden även befinner sig utanför det 

svenska samhället (Integrationens svarta bok: 2006). Dock har det även framkommit att det 

finns problem med att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Lösningen på problemet 

anses i debatten vara att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för gruppen invandrare. Med 

utgångspunkt i identitetskonstruktion kan arbetet ses som en markör som påverkar vilken 

social kategori en individ kommer att placeras i (Olsson: 2000). När flera skribenter lyfter 

fram formuleringar av samma slag i debatten kan det, med utgångspunkt i teorin om sociala 

representationer kan skribenterna bidrar till att producera föreställningar om den sociala 

kategorin invandrare. Föreställningarna som produceras genom det återkommande begreppet 

kan vara att den sociala kategorin ses som utsatt och i behov av speciella åtgärder för att få ett 

arbete (Chaib & Orfali:1996). Den tidigare forskningen har visat att bland annat debattörer 

kan bidra till att förstärka läsarens bild av ”de andra” genom att låta dem få mycket utrymme i 

artiklarna (Kamali: 2006). Men detta är något som skribenterna inte gör med avsikt, eftersom 

skribenterna inte har formulerat sig på ett negativt sätt i debatten om diskursen integrationen 

av invandrare.  

Uppsatsen har även försökt att förklara debatten om integrationen av invandrare utifrån ett 

sociologiskt perspektiv, detta främst med hjälp av de valda teorierna. Sammanfattningsvis kan 

jag konstatera att utifrån Diaz (1996) Integrationsmodell fokuserar debatten på att det är 

samhällets insatser som ska underlätta integrationen av invandrare. Vidare har skribenterna 

lyft fram att det största problemet med integrationen är arbetsmarknaden och lösningen anses i 

debatten vara att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för gruppen invandrare. Utifrån 

identitetskonstruktion är arbete en markör som kan påverka en individs sociala kategori 

(Olsson: 2000). Eftersom flera skribenter har lyft fram formuleringen sänka trösklarna till 
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arbetsmarknaden för gruppen invandrare, kan det med utgångspunkt i teorin om sociala 

representationer bidra till att skribenterna på ett omedvetet sätt producerar föreställningar om 

att gruppen invandrare ses som utsatt grupp som är i behov av åtgärder för att få ett arbete 

(Chaib & Orfali:1996).  

 

7. Diskussion  

Uppsatsens resultat har visat att det finns många likheter mellan den tidigare forskningen 

inom området och Aftonbladets och Expressens ledar- och debattsidor. Den största skillnaden 

som med hjälp av teorierna har upptäcktes var att skribenterna i Aftonbladet och Expressen 

lägger ansvaret om integrationen av invandrare på samhällets insatser. Följande kan ha 

påverkats av att majoriteten av skribenterna har varit politiker och andra välutbildade 

individer som har högt uppsatta positioner i samhället. Dock bör man ifrågasätta ifall 

resultatet hade varit detsamma även om fler insändare, det vill säga privatpersoner hade ingått 

i studiens empiri.  

Det ovannämnda har bidragit till att skapa nya forskningsfrågor. Ett exempel är ifall 

massmedias rapportering kring integrationen av invandrare skiljer sig mellan insändare och 

politiker, samt andra välutbildade individer som har högt uppsatta positioner i samhället. En 

annan forskningsfråga som har väckts under processen, är exempel ifall massmedias 

rapportering kring integrationen av invandrare skiljer sig mellan tidningarnas olika 

avdelningar.  
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