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Abstract 

Title: Do not touch the Welfare! How the discourse of immigration has changed since from 

1965 to 2016. 

 

Author: Sabina Gamboa & Jessica Lind 

 

The purpose of this study was to analyze how the discourse of immigrants and immigration has 

changed since 1965 and expose what mechanism control the discourse. The time periods that 

we choose to analyze were: 1965-1975, 1985-1995 and 2010-2016. These three eras were 

chosen based on the historical premise of Swedish immigration which concerns labor, refugee 

and family immigration. To shed light on this issue we used a mixed method of content analysis, 

more particularly, discourse analysis and argumentationsanalysis for the processing of our 

empirical data. Our empirical collection consisted of articles from the Swedish daily newspaper 

Dagens nyheter and the tabloid Aftonbladet. For our analysis we selected four different debate 

articles for each time period, newspaper or tabloid concerning immigrants and immigration. 

Altogether 24 articles were analyzed. 

To understand the discourse of immigrants and immigration we used the classic theorists 

Foucault and Marx in the formation of our theoretical perspective. Based on our empirical data 

we found that the welfare state were closely connected to the discourse and that the discourse 

of immigration and immigrants could be understood through a dynamic model. The model 

shows the balance of power between an establishment and an opposition. The establishment, 

opposition and welfare are the mechanisms that do not only control the discourse but also causes 

the discourse to change.  
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1. Inledning 

Sverige har sedan 60-talet varit ett invandringsland med en generös invandringspolitik enda 

fram till år 2016 då regeringen antog en treårsplan till att sänka sig till EU:s miniminivå av 

flyktingintag (Migrationsverket, 2016). Sättet att se på invandring har förändrats. En av 

förändringarna är invandringens karaktär som på 1960-talet dominerades av 

arbetskraftsinvandring, 1980-talet av anhörig- och flyktinginvandring, och efter 

millenniumskiftet då den nästintill helt bestod av flyktinginvandring. Det är inte enbart 

invandringens karaktär som förändrats, utan även invandringspolitikens särdrag. På 60-talet 

förespråkades assimilation av invandrare, under 80-talet talades det om integration men 

etablerades först efter millenniumskiftet.  

Vid första anblick har synen på invandring förändrats. Trots förändring återfinns även likheter. 

På 90-talet kom ett högerpopulistiskt parti in i riksdagen med mål att sänka invandringen, det 

samma hände efter riksdagsvalet år 2010. Oavsett vilket år som studeras mellan 1960-2016 

återfinns en kontinuerlig debatt om invandring. Bestående ämnen i debatten är kostnader, 

politik och samhällsproblem i relation till Sveriges välfärd.  

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke 

till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke 

den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den 

starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, 

samarbete, hjälpsamhet. 1 

Sedan Per Albin Hanssons kända folkhemstal har välfärden varit en viktig beståndsdel i det 

svenska samhället. Genom att kombinera högerns nationalism med vänsterns tankar om 

jämställdhet skapades idéen om folkhemmet, en välfärdsstat som innefattade alla. Det blev en 

opolitisk symbolisk markör för svenskhet (Johansson Heinö, 2015:147). Denna symboliska 

markör har blivit så stark att den under inga omständigheter får utmanas då välfärden och 

folkhemmet anses utgöra Sveriges ryggrad. 

                                                 

1 Per Albin Hansson, 1928. Del av folkhemstal. 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det talats och debatterats om invandring samt 

invandrare ur ett historiskt perspektiv och hur diskursen har förändrats med tiden med tiden. 

Målet har varit att genom analys av tidningsartiklar från 1965 till 2016 systematisera 

invandringens diskurs. Genom att analysera debattartiklar framställs de föreställningar som 

förekommit om invandring under utvalda tidsperioder. 

Debatten om invandring och invandrare är ingenting nytt, utan den har funnits sedan invandrare 

först började söka sig till Sverige på 40-talet och är även i dagens samhälle ett aktivt diskuterat 

ämne. Det är därför sociologiskt intressant att undersöka detta område då det kan ge kunskap 

om en framtida debatt. Det ger i sin tur en djupare kunskap om samhällets konstruktion, samt 

varför invandringsdebatten har varit bestående genom Sveriges moderna historia. 

För att kunna studera ämnet har vi valt att analysera debattartiklar från tre olika årtionden. Valet 

av tidsperiod är baserade på andra historikers särskiljning av den svenska invandringens 

historia. Det första nedslaget är 2010-2016, för att få en förståelse om dagens rådande debatt. 

Nedslag nummer två är 1985-1995, då invandringens karaktär förändrades från 

arbetskraftsinvandring till flykting- och anhöriginvandring. Det sista nedslaget är 1965-1975, 

vilket är något senare än när arbetskraftsinvandringen tog sin början, och valdes eftersom 

debatten skulle ha hunnit etableras i media. På grund av detta har vi valt att inte studera tidigare 

nedslag än 1965, inte på grund av bristande debatt utan på grund av hur aktuellt ämnet var. 

Vilket leder oss fram till studiens problemformulering som är följande: 

Hur har invandringens diskurs förändrats sedan arbetskraftsinvandringen på 60-talet till år 

2016? 

- Vilka mekanismer kontrollerar diskursen? 

 

 

 

 

 



 

2. Tidigare forskning 

Svensk forskning gällande hur debatten om invandring sett ut ur ett historiskt perspektiv är 

relativt tunn. Den forskning som finns berör snarare kvantitativ folkopinion i förhållande till 

invandring och invandrare, om främlingsfientlighet, eller enbart om hur Sveriges invandring 

sett ut genom tiden. Det finns dock utländsk forskning inom området och länder så som 

Storbritannien, USA samt Frankrike har utfört ett flertal aktuella undersökningar  

Tony Kushner (2003:253) skriver om hur fientligheten gentemot flyktingar i Storbritannien 

aldrig någonsin tidigare varit så utbredd som den var då artikeln skrevs år 2003. Vidare menar 

Kushner att situationen inte är unik för 2000-talets Storbritannien utan att det var en liknande 

situation under 1920-talet då endast ett fåtal flyktingar togs in i landet och de som togs emot 

deporterades inom kort. 30-talet präglades dock av en mer generös flyktingpolitik (Kushner, 

2003:253,274). 

Kushner visar i sin studie att generositeten ökar men att det paradoxalt finns en ohämmad och 

ihållande främlingsfientlighet gentemot asylsökande (Kushner, 2003:257). Han menar att den 

rådande debatten är en reproduktion av de tidigare och ställer frågan om historian kan ge svar 

samt om denna debatt, liksom många andra, kommer att blåsa förbi. Den historiska debatten 

berör hur invandrare tar arbete och bostäder från de inrikesfödda, hur de underminerar den 

inhemska kulturen, utnyttjar landets resurser och hur de bidrar med med terrorism och 

sjukdomar till landet (Kushner, 2003:258). Kushner understryker att debatten inte är ett nytt 

fenomen; ”These are accusations that go back as least as far as the late nineteenth century and 

have been repeated with boring regularity thereafter to greet every new set o arrivals.” 

(Kushner, 2003:258). 

Liknande studier finns även gjorda i Frankrike. Jacques Barou belyser vikten av att förstå 

Frankrikes integration av flyktingar ur ett ekonomiskt perspektiv då slutsatsen är att det är 

svårare för invandrare att integreras under ekonomiska kriser (Barou, 2014:654). 

Daniel Rauhut har i sin bok I moder Sveas ömma famn skildrat flyktinginvandringen mellan 

1945 – 1970 i Sverige. Han anser att 60-talets debatt om invandring är den samma som idag 

(Rauhut, 2014:60) men detta utan att gå djupare in på likheterna. Vad som presenteras i boken 

är snarare den osäkerhet som råder i Sverige angående hur många flyktingar som egentligen 

migrerar under denna tidsperiod, vart de kom från och hur de integrerats under perioden. Här 

presenteras oklarheten i Sveriges dokumentation gällande huruvida de som kom mellan 1945-
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1970 var flyktingar eller arbetskraftsinvandrare då Sverige i själva verket rekryterat individer 

direkt från flyktingläger in till den svenska industrin. Dessa industriarbetare benämndes sedan 

enbart som arbetskraftsinvandrare (ibid.). 

Flyktingarna som kom under denna period bemöttes inte av “moder Sveas ömma famn”, anser 

Rauhut. Detta eftersom målet under denna period var att flyktingarna skulle assimileras från sin 

egen kultur för att på så vis på så vis bli accepterade av den svenska befolkningen (Rauhut, 

2014:100-117). Vissa invandrargrupper blev mer accepterade än andra beroende på vilket land 

de kom från och hur de anammade den svenska kulturen. Det var exempelvis ett större ogillande 

gentemot balter i svensk opinion än vad det var gentemot Sudettyskar. 

I boken Sverige åt svenskarna (2014) redogör Marie Demker om hur främlingsfientligheten 

inte vuxit de senaste åren, utan att den med hjälp av sociala medier mobiliserats. Materialet i 

studien bygger på SOM-institutionens undersökningar, vilket är en undersökningsorganisation 

vid Göteborgs universitet vars syfte är att klarlägga svensk opinion och samhällsutveckling. 

Demker har med hjälp av SOM-undersökningar och annan tillgänglig statistik klarlagt den 

svenska befolkningens attityd gentemot flyktingar från 50-talet fram till dagens rådande debatt. 

Med hjälp av detta redogör Demker för att främlingsfientligheten i själva verket minskat sedan 

50-talet och att generositeten gentemot flyktingar ökat (Demker, 2014:95). Demker belyser 

främlingsfientlighet ur ett statsvetenskapligt perspektiv då hon avvisar vissa etablerade orsaker 

till främlingsfientlighet, exempelvis klass, för att ersätta dessa med Sveriges vänster-höger 

skala (Demker, 2014:109,129). 

Slutligen har Lotta Brantefors bidragit med en studie om huruvida skolans läroplan bidragit till 

att ge främlingsfientliga inställningar och ett “vi och dom”-tänk ur ett historiskt perspektiv. Hon 

har gått tillbaka i tiden och studerat de rådande läroplanerna för att navigera anledningar till att 

skolan skulle bidra med orättvisa kulturella relationer (Brantefors, 2015:302). Utifrån detta drar 

hon slutsatsen att skolan inte bidrar till främlingsfientliga värderingarna utan att det snarare 

beror på överordnade tankar och idéer (Brantefors, 2015:317). 

I och med bristfällig forskningen om invandringsdebatten ur ett svenskt och historiskt 

perspektiv har vi i denna studie hittat en kunskapslucka som vi ämnar fylla. Den svenska 

forskning som i dagsläget existerar är mer inriktad på exempelvis rasism och 

främlingsfientlighet än den sakligt förda debatten, eller är den helt inriktad på ett specifikt 



 

område. Förutom ovanstående forskning nämns ytterligare tidigare forskning under 

uppsatsens avsnitt berörande historisk översikt. 
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3. Analytiska verktyg 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter som använts för att besvara 

uppsatsens frågeställning. Begreppen som använts i denna studie baseras på Michel Foucault 

och Karl Marx teorier. Användningen av Foucault har varit nästintill oundviklig på grund av 

vårt metodologiska val att göra en diskursanalys. 

Trots att Foucault använder ett historiskt perspektiv i sina studier, det arkeologiska 

angreppssättet, kommer detta kompletteras med Marx historiska materialism. Detta för att 

konkretisera välfärden, integrationspolitiken och invandringens historia i förhållande till 

invandringens diskurs. 

3.1 Foucaults diskursanalys 

Michel Foucault är mest känd för sin typ av diskursanalys som sammankopplar historia med 

makt. Då detta både är en metod och teori kommer enbart den teoretiska delen förklaras under 

detta avsnitt, metoden presenteras senare under tillvägagångssätt.  

Begreppet diskurs har i Foucaults mening en vidgad betydelse, då det är en del av alla sociala 

fenomen. En diskurs är en sammansättning outtalade och historiska regler som tillsammans 

bildar ett regelmässigt schema. Detta regelmässiga schema producerar en viss typ av yttranden 

i ett givet sammanhang (Foucault, 1972:133). 

Foucaults maktbegrepp innebär inte makt i den bemärkelsen att det finns osynliga krafter en 

individ eller grupp kan utöva över andra. Det handlar snarare om en makt som är utbrett över 

olika sociala praktiker som utgör och kontrollerar diskursen (Winther Jørgensen & Philips, 

2000:20, Foucault, 2002:103ff). Makt är det som utgör Foucaults metodologiska begrepp 

genealogi. 

Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av 

styrkeförhållanden som finns inneboende i - och organiserar - det område där de fungerar; 

det spel som genom kamp och oupphörliga konfrontationer omvandlar dem, förstärker 

dem, kastar om dem: stöden, som dessa styrkeförhållanden finner i varandra, så att de 

bildar kedja eller system (Foucault, 2002:103). 

När diskurser skapas kontrolleras människor vilket utvecklas till makt i den givna sociala 

praktiken. Och där makt finns, finns det alltid motstånd. För att upprätthålla styrkeförhållandet 



 

används talet som ett taktiskt element. Dessa taktiska element består av när något görs förbjudet, 

till en sanning, rätt eller fel (Bergström & Boréus, 2012:361). Detta kontrollerar vad som får 

respektive inte får sägas i ett givet sammanhang, därav kan tystnad även vara ett taktiskt 

element. Foucault menar att det finns en paradox med tystnad. Det paradoxala med att inte få 

tala om ett specifikt ämne är att tala om det. Foucault ger exempel på kön, ju mer man upplyser 

om att könet är förbjudet att talas om desto mindre blir tystnaden om könet. Det får alltså en 

motverkad effekt (Foucault, 2002:51). Talet måste uppfattas som en rad åtskilda segment, som 

varken är stabilt eller enhetligt (Foucault, 2002:43, 110). 

Man måste räkna med ett komplicerat och ostadigt spel, där talet kan vara 

maktinstrumentet och makteffekt på en och samma gång, [...]. Talet innehåller och 

producerar makt; det stärker makten men undergräver den också (Foucault, 2002:110) 

Vad som både innefattar och kontrollerar en diskurs enligt Foucault är släktskapslinjer, med ett 

annat ord trajektorier. För att kunna förstå de förutsättningar samt dimensioner en diskurs har 

bör forskaren spåra dessa trajektorier vilket synliggörs i makt-vetanderelationerna (Foucault, 

2002:108- 109). I boken Sexualitetens historia tar Foucault upp lust, kunskap och makt som 

släktskapslinjer som skapar förutsättningar för diskursen om kön (Foucault, 2002:91). “Ingen 

“lokal härda”, inget “omvandlingsmönster” skulle kunna fungera om de inte genom en rad 

successiva sammanlänkningar till slut infogades i en samlad strategi.” (Foucault, 2002:109). 

Trajektorier är alltså de drivande hållplatser som påverkar diskursen. 

Enligt Foucault är även vetande, eller kunskap, en typ av maktinstitution. Det är den procedur 

som skapar sanningen som i sin tur, genom makt, upprätthålls genom ritualer (Foucault, 2002: 

74-75, 79). Vetandets-institution är ofta en diskurs som genom att säga sanningen upprätthåller 

och förverkligar sig själv. Därför var Foucault skeptisk mot vetenskaper som tro sig säga 

sanningen och han riktade stor kritik gentemot, bland annat, rättspsykiatrin (Ritzer, 2011:501). 

Vidare menar Foucault att dessa motsättningar mellan trajektorierna verkar dynamiskt. 

Vetande-maktrelationer upphäver inte varandra utan samexisterar och triggar varandra 

(Foucault, 2002:69). 

3.2 Marx historiematerialism 

Karl Marx är berömd för sin kritik gentemot kapitalismen och dess framtid. Marx grundade 

denna kritik på historiska företeelser då han anser att det går att, genom att studera historia, 
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förutse framtiden. Dock inte i deterministisk mening då inget sker med nödvändighet eller 

orsaksmässigt. Detta är utgångpunkten i hans dialektiska metod vilket han praktiserar i 

verkligheten med hjälp av den historiska materialismen (Ritzer, 2011:43, 59). 

Historiematerialismens huvudpåstående grundas på människors strävan att uppfylla sina 

materiella behov, vilket är orsaken till deras relationer, idéer och sociala institutioner. “Det 

materiella livets produktionssätt är bestämmande för det sociala, politiska och andliga 

livsprocessen överhuvudtaget.” (Marx, 1970:9). När människor försöker uppfylla dessa behov 

uppstår motsättningar. Det är, enligt Marx, dessa motsättningar som leder till att historian förs 

framåt då ett uppfyllt behov leder till ett annat. Exempel på detta är den tidiga kapitalistiska 

industrin som krävde att mannen skulle arbeta hela dagarna och då också lämna hushållet, vilket 

i sin tur bidrog till en förändrad familjestruktur (Ritzer, 2011:59). 

Enligt Marx dialektiska metod verkar motsättningar och förändring dynamiskt då sociala 

influenser aldrig färdas i enbart en riktning. Dessa är i själva verket komplicerade då sociala 

fenomen ständigt agerar och reagerar. Trots att Marx menar att framtiden kan förutses av 

nutiden och dåtiden, sker detta inte med nödvändighet (Ritzer, 2011:44- 45). 

3.3 Teoretisk tillämpning 

De bärande begreppen i denna studie är till för att förstå invandringens diskurs, vilka 

mekanismer som styr den och hur den har förändrats. Som nämns tidigare utgörs en diskurs av 

en sammansättning historiska och outtalade regler om vad som får och inte får sägas i en given 

situation. Därför använder vi oss av debattartiklar från de olika nedslagen för att lokalisera 

dessa historiska och outtalade regler. Eftersom att debatten endast är en del av en diskurs som 

samverkar i varandra har vi valt att kombinera Foucaults teorier om hur man förstår en diskurs 

med Marxs historiematerialism.  

Både historiematerialismen och Foucaults diskursanalys har ett stort fokus på det dynamiska. 

Marx menar att historia går framåt på grund av motsättningar, dessa är dynamiska. Foucault 

däremot menar att motsättningar snarare leder diskursen till förändring än framåt.  

Foucaults metod, teorier och begrepp har inte enbart ett tillämpningssätt utan ska ses som en 

verktygslåda där studiens syfte och problemformulering väljer vilka olika verktyg som lämpar 

sig bäst. För att förstå motsättningar i debatten, för att kunna förstå förändringen i diskursen 



 

har följande begrepp från Foucault använts: makt och vetande, trajektori, talets taktiska 

element, ritualer samt subjektsposition, vilket beskrivs senare under avsnittet tillvägagångssätt.  

Marx teori om historiematerialismen däremot, används på ett mer konkret sätt än Foucault. 

Genom att med hjälp av att se hur vissa faktorer förändras ger det oss en inblick i att förstå 

motsättningar och förändringar i diskursen. I vårt fall gjorde vi en historisk översikt över 

välfärden, invandringen och invandringspolitiken, dels för att förstå debatten och de argument 

som presenterades men även för att kunna få en röd tråd över vilka ledande mekanismer som 

styr diskursen samt hur invandringens diskurs har förändrats. 
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4. Historisk översikt  

I detta avsnitt presenteras en historisk översikt över invandring, invandringspolitik och 

Sveriges välfärd. Detta i enlighet med historiematerialismen som diskuteras ovan. 

4.1 Sveriges välfärd 

Det finns en viss oklarhet gällande när Sverige egentligen började bygga upp sitt 

välfärdssystem. Vissa menar att det kan spåras tillbaka till medeltidens fattigvård (Qvarsell, 

2013:66), medan andra menar att det var i samband med landsfadern Per Albin Hanssons 

folkhemstal i riksdagen år 1928 (Edebalk, Swärd & Wadensjö, 2013:18). Oavsett uppfattning 

är man överens om att den välfärdsstaten Sverige har idag började utvecklas i början av 1900-

talet och var starkt influerad av Bismarcks socialförsäkringar i Tyskland (Edebalk, 2013:185). 

Välfärd är ett brett begrepp som behöver definieras. Roger Qvarsell menar att definitionen bör 

vara obunden till en specifik historisk tidsperiod. “[V]älfärd och välfärdspolitik uppfattas som 

en benämning på sociala, ekonomiska och etiska system som anger hur specifika problem ska 

hanteras.” (Qvarsell, 2013:64). Detta kan innebära omsorg, försörjning, vård och 

omhändertagande etc. 

De senaste 100 åren har Sveriges ekonomiska tillväxt varit stark och präglats av en positiv 

ekonomisk utveckling, med korta avbrott (Wadensjö, 2013:44). Framförallt under 

efterkrigstiden tog denna ekonomiska tillväxt fart. Perioden präglas av en snabb tillväxt i 

industrin och urbanisering vilket bidrog till ett nytt samhälle med en ny arbetsmarknadsmodell, 

med en solidarisk lönepolitik och aktiv arbetsmarknadspolitik (Edebalk, Swärd & Wadensjö, 

2013:18f). Den ekonomiska tillväxten och låga arbetslösheten bidrog till att socialförsäkringar 

förstärktes under 60-talet och början av 70-talet. En mer generös välfärdsstat utvecklades som 

innefattade allt fler områden och ett starkt samhälle som skyddade individen i livets olika 

skeden. 

Under början av 70-talet inträffade den första oljekrisen vilket i sin tur ledde till devalvering av 

den svenska kronan, trots detta gick fortfarande svenska industrin med vinst (Wadensjö, 

2013:57). Tillväxten var positiv eller nära noll, med fortsatt hög inflation, vilket följde med in 

i 80-talet samt början av 90-talet och därför präglades välfärdsstaten av eftertanke och 

utredningar (Edebalk, Swärd & Wadensjö, 2013:19f). Arbetslösheten var hög, närmare 10 %, 

och en rad reformer utfördes men så att säga i fel ordning, vilket i sin tur ledde till minskat 



 

bostadsbyggande, bankkris och en minskad efterfrågan på inhemsk arbetskraft (Wadensjö, 

2013:57- 58). Detta ledde i sin tur till att det sena 90-talet präglades av omprövning. Det skedde 

bland annat sänkningar i ersättningsnivån inom olika socialförsäkringar, fokus låg vid att 

minska kostnader och inte att utföra fler kostnadskrävande reformer. 

Vid sekelskiftet hade Sverige tagit sig ut ur krisen dock har denna tidsperiod, fram till idag, gått 

samma riktning som vid 90-talet. Välfärdsstaten präglas av omprövning med skärpta 

ersättningar och privatisering (Edebalk, Swärd & Wadensjö, 2013:20). 

Sveriges välfärdsstat började som sagt ta sin form i början av 1900-talet med en rad olika 

kommittéer inriktade på områden så som arbete och pension. År 1913 skapade Sverige världens 

första universella socialförsäkring i och med den allmänna pensionsförsäkringen (Edebalk, 

2013:184f). En socialförsäkring som omfattar alla är det som den danske sociologen Esping-

Andersen menar utgör den socialdemokratiska välfärdsregimen. 

Den socialdemokratiska välfärdsregimen är en av Esping-Andersens tre typer av 

välfärdsregimer och används främst i norden. Denna typ av regim präglas av avvarufiering 

vilket innebär att en enskild individs beroende av arbetsmarknaden minskas (Esping-Andersen, 

1990:27). Staten, den offentliga sektorn, är drivande för välfärden, familj och marknaden är 

inte lika betydelsefulla. Arbetskraften är hög, vilket den offentliga sektorn ser till, för att 

skatteintäkter ska kunna gå till välfärden. Detta system präglas av ett universellt 

socialförsäkringssystem inriktade på att skydda individen (ibid.). 

4.1.1 Folkhemmet 

Begreppet folkhemmet har kommit att associeras med Per Albin Hanssons folkhemstal och 

Socialdemokraterna. Det var ett försök att sammanföra de borgerligas idé om en nationell 

sammanhållning med vänsterns idé om jämlikhet. De nationalistiska idéerna förlorade i 

samband med detta den politiska laddning de en gång haft och folkhemmet blev inte bara ett 

uttryck utan en symbol för svenskhet (Johansson Heinö, 2015:33). Den starka homogeniteten 

mellan medborgarna höll samman folkhemmet. Det var tack vare den kulturella, etniska, 

språkliga och religiösa gemenskap, och framförallt den politiska enigheten från både högern 

samt vänstern som gjorde folkhemmet till en stark markör (Johansson Heinö, 2015:147). 
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4.2 Invandring och invandringspolitik  

Sverige har en lång historia av utvandring, främst till Amerika, detta fortskred fram till början 

av 1930-talet, efter andra världskriget, då invandringen tog fart. Mellan åren 1946 och 2003 har 

drygt 2,3 miljoner personer invandrat till Sverige medan 1,3 miljoner människor utvandrade 

från Sverige under samma period (Lundh, 2005:13f). I och med den växande invandringen 

aktualiserades invandringspolitiken, vilket medförde kontinuerliga ändringar i bland annat 

utlänningslagen. 

Efter andra världskriget rådde det stor brist på arbetskraft i och med den industriella 

expansionen, det var i samband med detta som invandringspolitiken ändrades från restriktiv till 

öppen (Lundh, 2005:23). En av anledningarna till detta var på grund av det växande behovet av 

arbetskraft (Boguslaw, 2012:31). I början av 1950-talet började en ny tidsepok av invandring i 

Sverige, denna benämndes som arbetskraftsinvandringen och varade till slutet av 1960-talet.  

Innan den första restriktionen av invandring infördes år 1968 var arbetskraftsinvandringen fri. 

Den statliga inblandningen var minimal då invandrare spontant skulle assimileras in i det 

svenska samhället (Lundh, 2005:51- 53, Rauhut, 2014:100ff). De nya riktlinjer som kom år 

1968 ledde till att Sverige och dess arbetsmarknad blev tvungen att se över det inhemska 

behovet innan utländsk arbetskraft fick tillåtas. Riktlinjerna förespråkade att innan utländsk 

arbetskraft avreste till Sverige var arbete och bostad tvunget att redan vara ordnat (Boguslaw, 

2012:34). Trots restriktioner slöt Arbetsmarknadsstyrelsen rekryteringsavtal med andra länder 

och därför fortsatte arbetskraftsinvandringen fram till början av 1970-talet. Efter det bromsades 

arbetskraftsinvandringen ner i och med lågkonjunkturen (Lundh, 2005:30- 32). På grund av den 

ökade invandringen blev det svårt för Sverige att bedriva en assimilationspolitik och invandrare 

krävde rätt till att bevara sitt kulturella och språkliga arv (Lundh, 2005:51). År 1965 talades det 

för första gången om invandrarnas anpassning i riksdagen, politiker hade därför innan dess inte 

haft invandrares rättigheter i åtanke. Målet med debatten var att belysa de kulturella och sociala 

anpassningsproblem invandrare hade (Boguslaw, 2012:234). 

Åren mellan 1970-1985 kan ses som en övergångsfas från arbetskraftsinvandring till anhörig- 

och flyktinginvandring. På grund av restriktionerna som gjordes i samband med 

lågkonjunkturen hämmades arbetskraftsinvandringen (SCB, 2004:24). Dock bedrevs en mer 

generös politik gentemot de invandrare som redan befann sig i Sverige. År 1972 infördes betald 

svenskundervisning på arbetstid och år 1976 infördes lagändringar i både utlänningslagen och 



 

rösträttsreformen för invandrares rätt att rösta. Dessutom var 1976 det år som utlänningars fri- 

och rättigheter skrevs in i grundlagen. Fortsättningsvis ersattes bosättningstillståndet med 

permanenta uppehållstillstånd (Boguslaw, 2012:36). Sverige bytte ut sin assimilationspolitik 

mot integrationspolitik (Lundh, 2005:51). 

Under 1980- och 1990- talet dominerades invandringen av flykting- och anhörighetsinvandring. 

I början av 1990-talet invandrare bland annat 40 000 krigsflyktingar till Sverige (Svanberg & 

Tydén, 2005:342). Ansvaret för mottagandet av flyktingar förflyttades år 1985 från 

arbetsmarknadsmyndigheten till statens invandrarverk vilket innebar att mottagandet av 

flyktingar blev ett gemensamt ansvar för stat och kommun. SFI blev ett kommunalt ansvar. 

1985 var även det år som utlänningslagen om permanent uppehållstillstånd ändrade. Detta 

kunde ges redan vid ankomst om hen hade ambitioner att bosätta sig permanent i Sverige 

(Boguslaw, 2012:38). 

Sedan millenniumskiftet har Sverige gått mot en mer generös invandringspolitik. Detta beror 

delvis på ett fördjupat samarbete med EU (Boguslaw, 2012:41- 43). Generositeten innebar 

bland annat vidgade asylskäl. Sverige har sedan 2010 anpassat sig mer till EU:s asylpolitik 

(ibid). I och med detta vidgades även statens ansvar för nyanlända, syftet var att stärka deras 

etablering. 

2000-talet har liksom 90-talet präglats av flyktinginvandring. Under 2015 sökte 162 877 

personer asyl i Sverige. Den generösa invandringspolitiken fortsatte fram till 2016 då 

flyktingkrisen krävde restriktiva åtgärder, bland annat tillfällig gränskontroll och år 2016 gick 

Sverige från att ha den mest generösa flyktinginvandringen till ha som mål att på tre år 

anpassa sig till EU:s minimumnivå (Migrationsverket, 2016). 
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5. Tillvägagångssätt 

Genom att studera invandringens diskurs med hjälp av att analysera debattartiklar från olika 

tidsperioder ger detta en bild av vilka föreställningar och åsikter om samhället som fanns under 

respektive tidsperiod. Det ger även klarhet i vilka relationer som fanns mellan de olika 

subjektspositionerna, hur dessa grupperas och framställs. För att kunna utföra undersökningen 

har artiklar från två typer av tidningar analyserats, en morgon- och en kvällstidning med 

avstamp i olika politiska ståndpunkter. Dessa tidningar är Aftonbladet (AB), vilket är en 

obunden socialdemokratisk kvällstidning, och Dagens Nyheter (DN), vilket är en obunden 

liberal morgontidning. 

Vi valde att studera debatten som rådde i respektive tidsperiod för att spegla vilka argument 

och teser som fördes om invandring. Vi var inte ute efter att studera folkopinion, alltså attityder 

i den kvantitativa bemärkelsen, utan vi ville få en större förståelse för respektive tidsperiods 

föreställningar om det svenska samhället och invandrare. 

Text är centralt för samhällsvetare att studera då det förekommer som en naturlig del av 

vardagen och i alla sammanhang (Boréus, 2011:131- 132). Text påverkar samhället då den 

formar människors föreställningar och värderingar om det. Den påverkar även relationer mellan 

människor och grupper då text kan vara identitetsskapande. Genom att använda textanalys som 

metod kan alltså relationer mellan grupper, föreställningar om samhället och upprätthållanden 

av identiteter studeras. Även texter som uttryck för föreställningar kan studeras, vilket kan bli 

extra intressant om det sätts in i ett historiskt perspektiv (ibid.). 

Det finns olika typer av textanalys och det är vilka frågor som ställs till texten som utgör vilken 

typ av analys som ska bedrivas (Boréus, 2011:135ff). För att besvara problemformuleringen 

hur invandringsdiskursen förändrats sedan 1965 till idag, samt vilka mekanismer som har 

påverkat diskursen, har följande analysfrågor ställts till texterna: 

1. Vad påstås uttryckligen? 

2. Anspelar den som skrivit texten på något ethos? 

3. Vilka kategorier av människor omtalas i texten? 

- Hur framställs de? 

- Hur framställs relationerna mellan människorna i texten? 



 

4. Vilka argument finns för respektive mot? 

- Vad är det förnuftiga i argumentet? 

- Vad vädjas känslomässigt till? 

Vad är tesen? 

5. Vad underförstås i sammanhanget? 

- Vilka diskurser utmanas inte i sammanhanget, vad är skribenterna överens om? 

6. Vad stängs ute i texten? 

- Vilket motstånd finns? 

Utifrån dessa frågor lämpade sig bäst en diskursanalys i foucauldiansk anda. Vi valde dock att 

kombinera diskursanalysen med en förenklad typ av argumentationsanalys eftersom Foucaults 

diskursanalys inte förklarar hur texten i sig ska bearbetas. Argumentationsanalysen föll även in 

som en naturlig del i vår metod då vi valde att analysera debattartiklar. 

5.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen betraktar språket som en central del av samhällsfenomen men menar inte att 

språket helt återger verkligheten, utan bidrar till att forma den (Bergström & Boréus, 2012:354). 

Genom att kombinera föreställningar och idéer med faktiska aspekter i samhället kan samhället 

studeras. Det finns olika typer av diskursanalyser, denna studie har tillämpat diskursanalys 

utifrån ett foucauldianskt perspektiv. 

Vad som utmärker Foucaults typ av diskursanalys är delvis hans definition av diskurs, vilket är 

ett breddat begrepp som förenar sociala praktiker och språk. Dessa begränsas inte till en viss 

del av ett socialt system utan är en del av alla sociala fenomen (Bergström & Boréus, 

2012:357ff). Det foucauldianska perspektivet är alltså brett och går ut på att finna ett 

regelmässigt system som producerar en viss typ av yttrande. Detta genom att forma ett 

regelmässigt schema (Foucault, 2002:82). Diskurs är även dynamiskt då regelsystem är i 

ständig förändring. Det essentiella, menar Foucault, är att lägga tonvikten på det gemensamma 

och sammanhållna i diskurser snarare än dess skillnader och motsättningar. Istället för 

motsättningar ligger fokus på förändring och vad som accepterats som sant vid en viss tidsepok 
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(Bergström & Boréus, 2012:362). Detta skiljer sig från andra typer av diskursanalys då dessa 

tenderar att ha en stramare definition av begreppet diskurs. 

Foucaults metodologi utgår från två centrala idéer, vetandets arkeologi och maktens genealogi. 

Det arkeologiska angreppssättet är det Foucault kallar den uppsättning regler som avgör vad 

som får sägas vid en specifik tidpunkt och i en viss diskurs (Bergström & Boréus, 2012:359). 

Enligt Foucault är det inte enbart viktigt att analysera vad som får sägas samt vad som inte får 

sägas utan även vem, när och var det får sägas. Detta innebär att även tystnad, alltså när något 

inte talas om, kan vara viktigt (Foucault, 2002:43,52). Det är dock inte nödvändigtvis intressant 

att föra en diskussion om vilka eller vem i historiska kontexter som sagt vad, utan det intressanta 

är diskursernas inre former vilket bidrar till att få en helhetsbild över de generella uttrycken och 

synsätten för en viss tidpunkt (Bergström & Boréus, 2012:359). Det är alltså inte intressant att 

studera enskild individs agerande utan det intressanta är utifrån vilken subjektsposition denna 

uttrycker sig. Med subjektsposition menas den “uppsättning regler som diskursen 

tillhandahåller som talar om hur man förhåller sig i olika sociala sammanhang.” (Bergström & 

Boréus, 2012:359). Vetandets arkeologi är ett verktyg som liknar andra typer av samhälls- och 

historieforskning då den används för empirisk analys av historiska diskurser. 

Det genealogiska angreppsättet utgår från nutidens historia och är ett sätt att kritiskt analysera 

de historiska diskurserna (Bergström & Boréus, 2012:359). Det centrala i det genealogiska 

angreppssättet är Foucaults idé om makt. Detta angreppssätt ser kritiskt på den sanning och 

föreställningar som tillämpades vid en given tidsepok (Bergström & Boréus, 2012:360). 

För att kunna förstå diskurserna och deras dimensioner, i genealogisk mening, menar Foucault 

att forskaren bör spåra `släktskapslinjer´, trajektorier, för att förstå de förutsättningar diskursen 

har. Det är dessa trajektorier som utgör förståelsen för olika diskurser. I boken Sexualitetens 

historia lokaliserar Foucault lust, kunskap och makt som styrande trajektorier i könets diskurs 

(Foucault, 2002:91). För att kunna förstå könet måste man även förstå historiken bakom de 

sociala praktiker och formationer som kretsar kring det. 

I denna studie om hur invandringens diskurs har förändrats sedan 60-talet fanns det många 

fördelar med att använda sig av Foucaults diskursanalys. Under de tidsperioder som granskats 

i denna uppsats har det funnits en omfattande debatt om invandring och invandrare, vilket 

kräver både ett arkeologiskt och genealogiskt angreppssätt. Därav ställs analysfrågor som berör 

subjektspositioner och regelsystem för att fånga det arkeologiska. För att fånga det 



 

genealogiska har uppsatsen, tillskillnad från historiska studier, arbetats från nutid till dåtid, 

snarare än från dåtid till nutid. Det är även därför det i denna studie lades stor vikt på att 

lokalisera diskursens olika släktskapslinjer, trajektorier. Eftersom enskilda individers uttalande 

inte är av intresse i en diskursanalys, utan deras subjektsposition, kommer denna studie inte 

behandla enskilda personers namn, identitet eller status. 

5.2 Argumentationsanalys 

Olika texter har olika syften, ett förkommande sätt att förmedla och övertyga i text är genom 

argumentation. Argumentationsanalys lämpar sig bäst i textgenrer så som debattartiklar. 

Argumentationsanalysens grundsyfte är att studera vilka för- och motargument som finns för 

tesen (Boréus, 2011:137). Utöver detta kan denna typ av analys ha tre olika syften. Det första 

syftet är ett deskriptivt syfte då en argumentation inte sker avskilt utan måste sättas i dess 

sammanhang, argumentationen är inte alltid uppenbar utan måste sökas upp och förstås i dess 

större sammanhang. Det andra syftet är ett preskriptivt syfte vilket innebär hur normer levs upp 

till i argumentationen i relation till saklighet och rationalitet. Det tredje och sista syftet är att 

värdera en argumentations beviskraft (Boréus & Bergström, 2012:93). De två syften som nämns 

senast har inte berörts i denna studie eftersom argumentationsanalys enbart använts som ett 

verktyg för att bearbeta texterna och inte för en fullständig analys. De verktyg som vi har 

tillämpat utifrån argumentationsanalysen är pro et contra-analysen och retorikstudier. 

Pro et contra (för och mot) är ett verktyg för att strukturera upp argumentationer för att kunna 

analysera dem. Denna typ av analys har både en preskriptivt och deskriptivt del. Vi fokuserade 

på den deskriptiva delen vilket har som syfte att finna tesen eller teserna samt vilka argument 

som talar för eller mot denna eller dessa och sedan sätta dessa i relation till varandra (Boréus 

& Bergström, 2012:94). 

Det första steget i pro et contra är att finna tesen genom att strukturera upp texten (Boréus & 

Bergström, 2012:95ff). Tesen understödjs eller undergrävs av andra argument i texten vilket 

den kan göra utan att vara synlig. Bearbetningen för att finna tesen kan sedan ske på olika sätt. 

För att urskilja tesen från påståenden och argument radas samtliga påståenden och argument 

upp och tolkas utifrån den språkliga sats de ingår i. Alltså kan bearbetning av texten handla om 

att göra en preciserad tolkning av satser för att få en förståelse för vilka påstående som hänger 

samman och inte. Bearbetningen kan också röra sig om att dela upp meningar vilket tydliggör 

om det finns flera påståenden i en och samma mening. Slutligen kan bearbetningen också ske 
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genom att slå ihop flera olika meningar då de kan vara formulerade olika men i själva verket är 

upprepningar (ibid.). Detta leder i sin tur till att både för- och motargument i en text lokaliseras. 

Genom att finna tesen och vilka argument som stödjer respektive undergräver den kan även 

premissen tydliggöras vilket kan vara uttalad eller underförstådd i en text (Boréus & Bergström, 

2012:102). I denna studie behandlades premisserna delvis med hjälp av diskursanalysen men 

för att bearbeta texterna användes ett pro et contra-perpektiv för att finna teserna.  

I argumentationsanalys kan även retorikstudier tas till hjälp som analysverktyg. Detta 

analyserar i ett bredare avseende hur den som producerat texten försöker övertyga (Boréus, 

2011:137). Retorikstudier analyserar texten som om dem vore talade utifrån aspekterna logos, 

ethos och pathos. Logos syftas på det rationella som argumentet innefattar och studeras genom 

att se över det som påstås i relation till textens övriga struktur. Ethos innebär hur den som 

producerat texten framställer sig, vilket delvis behandlades genom diskursanalysens 

subjektspositioner i denna studie. Slutligen pathos som vädjar till läsarnas känslor för att 

övertyga dem (ibid.). 

Det problematiska i Foucaults metod är att han inte helt och hållet definierar den, han 

tillhandahåller verktyg men hur man faktiskt ska tolka och bearbeta text förklaras inte. Därför 

valde vi att utföra en kombinerad metod av diskursanalys och argumentationsanalys, om än 

ytlig, för att kunna bearbeta de texter vi analyserat. 

5.3 Urval 

I denna studie har ett urval av tidningarna gjorts utifrån deras politiska position men även utifrån 

deras relevans under respektive tidsperiod. Därav användes AB, obunden socialdemokratisk 

kvällstidning, och DN, obunden liberal morgontidning, som grund för vår empiri. 

AB har sedan 40-talet varit den ledande kvällstidningen i Sverige (Gustafsson, 1980:386) med 

viss upp- och nedgång och konkurrens från Expressen. Än idag är AB en stor tidning och har 

flest unika besökare på sin hemsida (Dagspress.se, 2016). Den dagstidning som kommer efter 

AB med flest unika besökare är DN. Liksom AB har även DN idag intagit en roll som en av 

Sveriges ledande tidningar, i form av morgontidning, men inte enbart idag utan DN har även 

en historia av att vara en av Sveriges ledande dagstidning (Linder, 2014). 

I dessa två tidningar söktes ett antal artiklar fram som berörde invandring och invandrare. 

Sammanlagt analyserades 24 artiklar varav 12 var från DN och 12 var från AB, åtta stycken 



 

artiklar per nedslag. I DN, som har ett digitalt arkiv, söktes artiklar fram med hjälp av 

nyckelord så som `invandring´ och `debatt´. AB hade dock inget digitalt arkiv och det var 

därav svårare att finna debattartiklar som berörde debatten om invandring. De äldre 

nedslagen, 1965-1975 och 1985- 1993, söktes i AB med hjälp av mikrofilm. Från 1994 fanns 

tidningen arkiverad digitalt. Detta försvårade vår sökning och vi valde istället för att göra ett 

urval utifrån sökord, att söka på specifika datum. Delvis datum vi var medvetna om att det 

funnits en debatt i DN, exempelvis Sjöbo- omröstningen och statistik om invandrares 

brottslighet. Delvis valdes månader på måfå. Detta kan dock ha givit oss en viss snedvridning 

då vi inte fann lika många renodlade debattartiklar utan fick ta ledare, krönikor och 

nyhetsartiklar där personliga åsikter framställdes. Men då personliga åsikter framkom i 

artiklarna i form av argument i ett pro- et contra perspektiv besvarade dessa ändå uppsatsens 

analysfrågor. Därför ansåg vi att snedvridningen inte utgjorde något större hot för studiens 

reabilitet. 

5.4 Validitet och etiska överväganden 

På grund av att vår empiri bestod av tidningsartiklar från dags- och kvällspress skiljde sig de 

etiska överväganden från en klassisk kvalitativ och kvantitativ studie. Empirin som samlades 

in var olika typer av artiklar, främst debattartiklar. Insändare och skribenter till dessa artiklar 

har själva varit medvetna om vilken typ av exponering dess skrift utsätts för. Eftersom 

skribenten själv valt att publicera sin text i de största rikstäckande tidningarna i Sverige under 

den tidsperioden ansåg vi inte att det var ett etiskt dilemma att använda artiklarna i denna studie. 

Vi har inte heller gått djupare in på skribenternas identitet mer än att nämna dem vid namn vid 

källhänvisning. 

Det större problemet i studien var att föra en diskussion om validitet. Till större delen berodde 

detta på den tolkning som görs i olika typer av textanalyser. Texter har olika genrer beroende 

på deras kommunikativa aspekter. En text kan som exempel ha som avsikt att vara informerande 

eller övertalande. Beroende av vilken typ av kommunikativ aspekt en text har finns olika 

konventioner för hur texten utformas, läses och används. I och med dessa konventioner finns 

vissa förväntningar vid konsumering av text vilket är viktigt att ta till hänsyn till vid tolkning 

(Boréus, 2011:132f). 

Eftersom en av de mest debatterade frågor i Sverige under 2010-talet har varit om invandring 

var det även väsentligt att vara medveten om sina egna föreställningar och åsikter om ämnet. 
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Det finns även vissa svårigheter med att objektivt analysera en diskurs där man själv ingår. För 

att motverka substantiella föreställningar är det viktigt att de byts ut till faktiskt kunskap 

(Becker, 2008:24- 25). En viktig del i arbetet har varit att läsa in oss på fältet historiskt och 

statistiskt för att så sakligt som möjligt kunna återge debatten som rådde vid respektive nedslag 

och även kunna sätta empirin i ett sammanhang. Detta gjordes för att stärka studiens reabilitet.  

Det finns vissa metodologiska svårigheter i förhållande till validitet i en textanalys-studie. 

Taktiken för att motverka detta har varit att med noggrannhet förklara vårt tillvägagångssätt 

och arbetat fram en utförlig och distinkt metoddel för att mottagaren av texten ska förstå vår 

arbetsmetod, valet av metod samt våra slutsatser. Detsamma gäller för tolkningen, där stor tid 

lades på att motivera tolkningarna som gjorts i den här studien för att motverka 

subjektiviteten. Taktiker, som denna, kan göra att intersubjektiviteten i studien höjs som kan 

riskeras i och med diskursanalysen och dess svårtolkade analysverktyg (Kurunmäki, 

2011:206). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Analys 

Samtidigt som det har skett en förändring i invandringens diskurs är vissa delar bestående. Det 

finns ett antal återkommande begrepp, men dess innebörd har förändrats genom tiden. De 

utmärkande mekanismer är trajektorierna, välfärden och etablissemanget, dessa ingår även i 

diskursen. 

Välfärd har under alla nedslag diskuterats i förhållande till kostnader och invandringspolitiken. 

I diskussionerna om välfärd används värdeladdade begrepp som taktiska element. De 

värdeladdade begrepp som använts är solidaritet, humanitet, jämlikhet och liknande, dessa kan 

spåras tillbaka till folkhemmet. Därav har vi i denna studie valt att sammanfoga dessa till ett 

och samma nyckelord: Folkhemmets anda. Detta för att markera den opolitiska kulturella 

markör som har upprätthållit välfärdsstaten sedan i början av 1900-talet (Johansson Heinö, 

2015). Ord grundade på folkhemmets anda används likt en ritual för att upprätthålla välfärden. 

Oavsett om skribenten i de analyserade tidningsartiklarna argumenterat för eller mot invandring 

har begrepp som anspelar på folkhemsandan använts. Välfärden ses som en sanning i 

förhållande till nationens välmående, oavsett om skribenterna är för eller mot invandring 

ifrågasätts inte välfärden. Samtliga är överens om att välfärden inte får utmanas. Vad som kan 

vara utmanade för välfärden skiljer sig beroende på åsikt. Välfärden är en institution som i 

förhållande till att säga sanningen försöker rationalisera och systematisera sig själv, det är en 

vetandets institution (Foucault, 2002). 

Den andra trajektorien är etablissemanget. Detta är en maktens institution som använder sig av 

talets taktiska element för att kontrollera diskursen om invandring. Ordet etablissemang var ett 

återkommande begrepp i de artiklar som studerats. Därav valet att använda begreppen 

etablissemang och opposition för att beskriva den grupp som ansågs besitta makten att styra 

över opinionsbildningen vid respektive nedslag. 

Vad som innefattats i etablissemanget har förändrats genom nedslagen. Genomgående har 

etablissemanget innefattat media, någon typ av politisk ideologi och att dessa har haft en 

opposition som ifrågasatt dem. I nedslag ett innefattades etablissemanget av vänstern och media 

som ansåg att invandring inte för med sig samhällsproblem. Oppositionen bestod av de som 

ifrågasatte vänstern och menar att invandring skapar samhällsproblem. I nedslag två fanns det 

två olika etablissemang, ett moraliskt och ett intellektuellt etablissemang. Det moraliska 

etablissemanget grundar sina åsikter på solidariska och ideologiska tankar, dessa innefattas 
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delvis av media och politiker. Det intellektuella innefattas av staten och media, dessa 

bestämmer vilka etniska minoriteter som det får talas illa om och inte, vad som anses vara rätt 

och fel. Dessa två etablissemang har dock en och samma opposition, vilket innefattas av det 

svenska folket som ifrågasätter dem båda. I det sista och tredje nedslaget utgörs etablissemanget 

av politiker, staten och fackföreningar. De åsidosätter invandrarfrågor så som rätt till kulturellt 

och språkligt arv. Dess opposition består av invandrare som kämpar för sina rättigheter.  

Etablissemangen kontrollerar vad som får och inte får sägas i diskursen med hjälp av taktiska 

element i form av tystnad, rätt och fel. Det är viktigt att poängtera det paradoxala i att påstå att 

något inte får sägas. Foucault menar att när ett specifikt ting görs förbjudet att tala om och när 

det talas om att det är förbjudet att tala om det, upphör det paradoxalt nog att vara förbjudet. 

Oppositionen menar att etablissemanget förbjuder ett visst yttrande om invandring, exempelvis 

i nedslag ett då oppositionen menar att man inte får tala om de samhällsproblem invandring för 

med sig. Att tala om att man inte får tala om invandring som samhällsproblem är att i själva 

verket tala om det.  

Även folkhemmets anda används till viss del som ett taktiskt element för att kontrollera 

invandringens diskurs. Det finns motsättningar i invandringens diskurs som utgörs av 

etablissemanget och dess opposition. Styrkeförhållandet mellan dessa kontrollerar diskursen 

och påverkas av förändring i välfärden. 

6.1 2010-2016 

Under denna tidsperiod präglas debatten av huruvida invandring ska ses som ett 

samhällsproblem. “Vi efterlyser i stället en debatt om orsakerna till de problem vi ser och som 

kan kopplas till invandringen, och hur dessa kan bemötas” (DN, Lundberg & Neuding, 2010:6). 

“De sociala problemen beror på svensk politik och ekonomi, inte migration.” (AB, Svärd, 

2013:6). 

Det är även huruvida invandring är ett samhällsproblem som utgör kärnan för motsättningen 

mellan etablissemanget och oppositionen i detta nedslag. Oppositionen innefattar de som menar 

att invandringen är en utmaning för samhället i och med kostnader för välfärden, bristande 

integrationspolitik som föder utanförskap. Etablissemanget, som består av vänstern och media, 

menar att invandring inte är ett samhällsproblem då det är lönsamt för välfärden och avvisar de 



 

utmaningar som oppositionen menar finns för rasistiska och främlingsfientliga myter samt 

fördomar. 

Välfärdsstaten präglas under detta nedslag av omprövning i form av sänkning i ersättningar från 

socialförsäkringar, privatisering av institutioner och medlemskap i EU (Edebalk, Swärd & 

Wadensjö, 2013). Osämjan i huruvida invandring ska ses som ett samhällsproblem eller inte 

kan spåras till dessa omprövningar. Detta har i sin tur påverkats av att välfärdsstaten inte är lika 

stark i detta nedslag som den var på 60-talet. 

Välfärdsstatens omprövning blir tydlig i förhållande till integrationspolitiken. I och med 

medlemskap i EU anpassades Sveriges asylrätt till dessa. Syftet var att öka statens ansvar och 

reformer infördes för att påskynda etablering av invandrare. Under detta nedslag dominerades 

invandringen av flyktingar från krigshärjade länder. Totalt sökte 162 877 personer asyl i 

Sverige år 2015. Det omfattande antalet medförde att den öppna flyktinginvandringen sakta 

men säkert avvecklades till en restriktiv. Från att ha haft den mest generösa flyktingvandringen 

i EU beslutade regeringen år 201 att Sverige ska anpassa sig till EU:s miniminivå av 

flyktingintag inom tre år (Migrationsverket, 2016). 

6.1.1 Välfärd 

Etablissemanget menar att invandring inte är ett samhällsproblem och avfärdar kritik om att 

invandring är kostsamt för välfärden som rasistisk och främlingsfientlig. Invandringen utgör 

inte ett samhällsproblem för dessa, utan det är den främlingsfientliga retoriken som skapar 

problem. De menar att Sverige inte behöver välja mellan invandring eller välfärd då den ena 

stärker den andra. “Samtidigt har vi haft en generös flyktinginvandring. Det har varit bra för 

Sverige. [...] Varför är det så förtvivlat svårt att förstå att det är retoriken som hotar Europa?” 

(AB, Pettersson, 2014:2). 

Oppositionen menar att kostnader för flyktingmottagandet kan minskas, utan att inskränka på 

asylrätten, vilket skulle vara gynnsamt för välfärden. Detta skulle bland annat ske genom att 

sänka bidragsdelen för flyktingar då de menar att integrationspolitik som förs under denna 

tidsperiod skapar utanförskap, vilket utsätter välfärden för fara. 

För de som betalar priset är dagens nyanlända som fastnar i långvarigt socialt och 

ekonomiskt utanförskap. Och morgondagens asylsökande som riskerar att möta en stängd 

dörr. En integrationspolitik som inte fungerar undergräver migrationspolitikens 

legitimitet. (DN, Hägglund, 2014:6). 



27 

 

“Den accelererande ojämlikheten som sliter itu vårt samhälle beror antagligen till stor del på 

flyktinginvandringen och den misslyckade integrationen de senaste decennierna.” (AB, 

Altstadt, 2016:4-5). Kostnaderna som går till integrationen och integrationspolitiken skulle 

istället kunna investeras i välfärden för att stärka den. Den förda integrationspolitiken fungerar 

inte enligt dessa. Detta har i sin tur lett till omprövningar, Sverige har gått från att föra EU:s 

mest generösa asylpolitik till en restriktiv miniminivå. 

Genom att använda ord som massinvandring, flyktingvåg eller flyktingström betonar 

oppositionen att det är ett stort antal flyktingar som invandrar till Sverige. Detta utgör ett 

problem då antalet flyktingar och invandrare som söker sig till Sverige hämmar utvecklingen 

av välfärden. “Mångfald berikar men invandringen till ett så befolkningsmässigt litet land som 

Sverige måste stå i rimlig proportion till befolkningen.” (AB, Thorén, 2014:6). 

Vi måste lyssna till människors oro och ta oss an de utmaningar som en kraftigt ökad 

invandring för med sig [...] En del kommer till Sverige. En liten procent av de som flyr, 

men ändå ett stort antal. Här blir de en volym. (DN, Hägglund, 2014:6).  

Etablissemanget, som menar att invandring gynnar välfärden, anser att kritik riktad mot antalet 

invandrare och flyktingar i själva verket är grundade på myter. “Två tredjedelar av dem som 

invandrat är självförsörjande efter sju år! En strålande ekonomisk affär för Sverige” (AB, Svärd, 

2013:6). De anser att antalet invandrare inte är ett problem. De menar också att oppositionen 

skapar en konstruerad sanning som menar att Sverige måste välja mellan invandrare eller 

välfärd. “Det underliggande budskapet var ett antingen - eller. Antingen välfärd eller 

invandring. Antingen svenska pensionärer eller kvinnorna i burka. Antingen vi eller dem.” (AB, 

Pettersson, 2014:2). Oberoende av om antalet invandrare är gynnsamt eller ogynnsamt för 

välfärden ifrågasätts inte välfärden. 

Oavsett om skribenterna argumenterar för att invandring stärker eller undergräver välfärden 

används begrepp baserat på folkhemmets anda. Samma begrepp används fast i olika 

sammanhang beroende på vilken åsikt skribenten har. “Ett samhälle där människor betraktas 

som kostnadsposter är inte ett humant samhälle.” (AB, Svärd, 2013:6). “De bättre svaren 

behöver handla om kostnaderna för mottagandet. Det är ett självändamål att ha en human 

migrationspolitik.” (DN, Hägglund, 2014:6). 

Trots omprövning i välfärden är folkhemmets värdeladdade begrepp fortfarande starka, vilket 

bidrar till att välfärden upprätthålls. Därav ses trajektorin välfärd som en naturlig del i 



 

invandringens diskurs. Välfärdens omprövning sätter sina spår i den förda integrationspolitiken 

då dessa diskuteras i samband med kostnader, antal flyktingar och politik. Genom att använda 

begrepp som anspelar på folkhemmets anda som ett taktiskt element och ritual rationaliseras 

och förverkligas välfärden, den ifrågasätts inte och ses som en naturlig del av samhället. Det 

blir ett vetandets institution. 

6.1.2 Etablissemang och opposition 

Motsättningen i nedslaget mellan etablissemanget och oppositionen handlar om huruvida 

invandringen ska ses som ett samhällsproblem eller inte. Oppositionen menar att påståenden 

om att flyktingar och invandrare skulle vara lönsamt för Sverige bara är en konstruerad sanning 

av ett etablissemang kontrollerat av vänstern och media. 

“[N]är de inte syns i medierna eller hörs från vänsterhåll tycks det, för många människor, 

bekräfta SD:s världsbild att det finns ett vänstermedieetablissemang som mörkar sanningen om 

invandringen.” (AB, Alstadt, 2016:4-5). Oppositionen ifrågasätter hur etablissemanget kan 

mena att Sverige vinner på invandrare när dessa är påfrestande för välfärden, då invandrare till 

stor del består av bidragstagare. Det finns en sanning, menar oppositionen, men som mörkläggs 

av etablissemanget då dessa enbart åskådliggör sin konstruerade sanning. 

Både etablissemanget och oppositionen är överens om att det finns ett rätt och ett fel sätt att se 

på invandring. Bägge parter använder detta som ett taktiskt element för att försöka kontrollera 

invandringens diskurs. Etablissemanget anser att deras sätt att se på frågan är den rätta och att 

oppositionen har fel. “Just nu debatterar högern i Sverige invandring. [...] Antingen öppnar vi 

gränserna helt eller så tar vi hand om våra pensionärer. Det är fortfarande ett falskt val.” (AB, 

Petterson, 2014:2).  

Oppositionen menar tvärtom. “Men först måste vänstern och antirasisterna tala öppet om de 

enorma problem som följer med den stora flyktinginvandringen, för hur kan man annars åtgärda 

dem?”(AB, Altstadt, 2016:4-5). Oppositionen är även medvetna om att deras sätt att se på 

frågan ses som fel från etablissemangets sida. “I arbetslivet har jag bidragit med min del till 

integrationen men det spelar ingen roll för det känns inte som att det är politiskt korrekt att 

påpeka att vi inte kan ta emot alla i vårt välmående land” (AB, Thorén, 2014:6). Detta taktiska 

element är drivande i motsättningen. 
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“[Risken] med att stryka allt som stavas invandring och integration är att engagemanget inte 

alls blir större, utan mindre. När ord blir tabu sprider sig rädslan för att säga fel. Då blir det 

svårare att tala.“ (DN, Sandelind, 2016:8). Oppositionen menar att etablissemanget går så långt 

att de genom tystnad tabulägger invandring och integration.  

Ännu ett taktiskt element som oppositionen menar används av etablissemangets sida är tystnad. 

“En öppnare samhällsdebatt hade försvårat SD:s väg från extremrörelse till riksdagsparti. De 

etablerade partierna - och medierna - har misslyckats på två fronter när det gäller att stoppa 

Sverigedemokraternas frammarsch. Dels har det funnits en ovilja att erkänna de specifika 

problem som finns med invandringen och det svenska flyktingmottagandet ” (DN, Lundberg & 

Neuding, 2010:6). Oppositionen menar att invandringsfrågan inte har bemötts på rätt vis av 

etablissemanget. ”[I] dag råder största möjliga tystnad inom Socialdemokraterna om allt som 

handlar om migration och invandring. Tydligen pågår en omvärdering av tidigare 

ståndpunkter.” (DN, Sandelind, 2016;8). Den gemensamma åsikten i dessa artiklar är att 

debatten om invandring måste förändras och att samhällsproblem ska gå att diskuteras utan att 

ses som rasist från etablissemangets sida. Enligt oppositionen måste även etablissemanget börja 

diskutera invandring i förhållande till samhällsproblem. Tystnaden har skapat förutsättningar 

för invandringskritiska partier att växa, då dessa är de enda som vågar tala om vilka problem 

invandring för med sig.  

Etablissemanget menar att invandring inte är ett samhällsproblem. De anser att den kritik som 

riktats mot invandring grundar sig i rasistiska och främlingsfientliga myter och fördomar. Även 

de som riktar kritiken är främlingsfientliga. De menar att oppositionen: “pekade ut enbart 

gruppen invandrare, en utgångspunkt som inte kan beskrivas som något annat än nationalistisk, 

fascistisk och rasistisk. Vi får aldrig tillåta en sådan utveckling i Sverige!” (AB, Svärd, 2013:6). 

Oppositionens påstående om att invandring inte får diskuteras i relation till samhällsproblem 

avfärdas av etablissemanget som främlingsfientligt. “Ett vanligt påstående från de 

främlingsfientliga är att invandringspolitiken inte får ifrågasättas. Det är trams. Få frågor 

diskuteras så mycket som invandrings- och integrationspolitik.” (DN, Ullenhag, 2011:6). 

Oppositionen menar att det inte fås talas om invandring som ett samhällsproblem då 

etablissemanget avfärdar det. Detta blir i sin tur paradoxalt då oppositionen faktiskt redan 

talar om invandring som ett samhällsproblem. Oppositionen tillför makt till etablissemanget 

genom att erkänna dem som en maktens institution. 



 

6.2  1985-1995 

Under detta nedslag är debatten splittrad, det finns en variation av åsikter och inkonsekvenser. 

Invandringen har bytt karaktär från arbetskraftsinvandring till flykting- och anhöriginvandring 

(Lundh, 2005), vilket förklarar inkonsekvensen och variationen i debatten. Sverige stod nu med 

ena foten i 60-talets homogena folkhem och med andra foten i det mångkulturella. 

Välfärdsstatens rekordår har lidit mot sitt slut vilket lett till eftertanke och utredning. I och med 

den ändrade karaktären har även politiken bytt karaktär från assimilation av invandrare till 

integration (ibid.). Diskussionen om integration var fortfarande relativt ny (Boguslaw, 2012). 

Tankar om assimilation och homogenitet övergavs, det talas nu om det mångkulturella Sverige. 

Inkonsekvensen och variationen i detta nedslag präglas av det kluvna Sverige som går från 

homogenitet till mångkultur, från assimilation till integration. Under detta nedslag återfinns två 

skilda etablissemang där det ena anspelar på moral och mångkultur vilket består av politiker 

samt media vilka anser att invandring enbart ska grunda sig på moraliska ideologier. Det andra 

etablissemanget består av media och staten vilket utgör ett intellektuellt etablissemang som 

anspelar på homogenitet, dessa ursäktar en viss typ av rasism. Det finns dock enbart en 

opposition, vilket består av det svenska folket.  

Det gemensamma som genomsyrar detta nedslag är hur välfärdsstaten ska anpassas till 

mångkulturen samt hur folkhemmets anda ska bevaras. “Den svåra utmaningen gäller i stället 

hur samhällssolidaritet och känsla av gemenskap skall skapas i den multietniska staten. Att 

diskutera den frågan är inte rasism.” (AB, Elfverson, 1995:4). Välfärdsstaten står inför en 

identitetskris, alla är överens om att en förändring bör ske. Motsättningen ligger i hur 

förändringen ska ske och det är denna som påverkar diskursen i nedslaget. 

Välfärdsstaten präglas under detta nedslag av eftertanke och utredning efter 60- 70-talets 

rekordår (Edebalk, Swärd & Wadensjö, 2013). Sverige går in i en kris där arbetslösheten är 

närmare 10 %. Som följd av detta utförs en rad reformer i fel ordning vilket snarare stjälper än 

hjälper. Fokus läggs istället på att spara pengar än att utföra fler kostsamma reformer. Under 

90-talet står välfärden inför omprövning med sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringar. Från 

och med 1993 präglades dock Sverige återigen av en hög tillväxt (Wadensjö, 2013). Splittringen 

och det inkonsekventa i detta nedslag beror på den skillnad i välfärdens välmående samt styrka 

då den skiljer sig från nedslagets början till dess slut. 
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På grund av Sveriges lågkonjunktur minskade behovet av invandrad arbetskraft. Restriktioner 

vidtogs för att dämpa arbetskraftsinvandringen (SCB, 2004). Trots strängare regler för 

arbetskraftsinvandringen utvecklades Sveriges flykting- och invandringspolitik till mer 

generös. Ett tydligt exempel på välfärdens eftertanke. 

Invandringen bytte karaktär till att domineras av flyktinginvandring bland annat på grund av 

den rådande krisen i Sverige men också på grund av krig runt om i världen. Bland annat 

färdades 40 000 flyktingar till Sverige i början på 1990-talet (Lundh, 2005). 

6.2.1 Välfärd 

Som nämnts tidigare finns det en stor variation i detta nedslag. Detta blir tydligt i de åsikter 

som riktas mot invandring, men också då det finns två olika sorters etablissemang. Den 

gemensamma nämnaren i debatten är dock folkhemmets anda. Begrepp från folkhemmets anda 

är starkt implementerad. Detta talas om i relation till kulturell identitet, integration och 

välfärden. 

I och med att invandrare nu integreras in i samhället talas det också om mångkultur. Vissa 

menar att det är Sverige som ska anpassa sig till mångkulturens olika identiteter, medan andra 

menar tvärtom. 

Sverige är helt enkelt numera det mångkulturella land som en omfattande invandring 

medför [...] Denna åtskillnad mellan invandrare och svenskar måste göras. Var och en 

måste dömas efter sina förutsättningar. Annars blir vi just olika inför lagen! Och visst 

måste vi ändra i vår lagstiftning allteftersom den kulturella situationen ändras. Annars 

uppstår ohyggliga krockar och konsekvenser. (DN, Robleus, 1990:4). 

Skribenten åsyftar att Sverige inte kan fortsätta vara ett jämlikt land och bevara folkhemsandan, 

om inte en förändring utförs, vilket i detta fall innebär en ändring i lagstiftningen. Det är alltså 

inte invandrare som behöver anpassa sig, utan det är Sverige och välfärdsstaten.  

Det vore naturligtvis naivt att tro att Sverige skulle förbli intakt efter en sådan stor 

kvantitativ förändring. [...] Men trots dessa förbättrade förutsättningar vore det 

lika naivt att tro att de olika minoritetsgrupperna skulle kunna bibehålla och 

utveckla den ursprungliga identiteten utan påverka från majoritetskulturen. Det 

som sker i dagens Sverige är en långsam och ömsesidig omvandling. (DN, Sener, 

1989:4). 



 

Det handlar inte enbart om att Sverige ska anpassa sig helt till det nya mångkulturen, utan att 

denna anpassning kommer ske ömsesidigt mellan såväl invandrare som svenskar.  

Citatet nedan visar att även invandrare som kom till Sverige under arbetskraftsinvandringen 

under 1960-talet har blivit starkt präglad av den homogeniteten och assimilationen som 

utmärkte landet då. Denna starka prägel etablerades och påverkade även synsättet under detta 

nedslaget. Hen menar att invandrare som kommer hit måste anamma folkhemmets anda för att 

kunna integreras i samhället. Det finns en historisk splittring som gör att det finns vissa som 

vill hålla kvar i det gamla homogena Sverige. De menar därför att det inte är Sverige och 

välfärden som behöver anpassa sig, utan invandrare. 

Men han anser också att de som kommer hit måste dra sitt strå till stacken. Lära sig 

språket och lagarna, samarbetsformerna och njuta av den kultur som bjuds. 

- Det går inte att låtsas att man fortfarande är i Grekland. (AB, Rydman, 1988:4). 

På grund av den historiska samhällsförändring som skedde i detta nedslag var 

integrationspolitiken relativ ny, och ännu inte etablerad. Detta blir tydligt i förhållande till hur 

det talas om flyktingar och flyktingpolitik. Då integrationen ses som kostsamt för välfärden är 

det bättre att flyktingar inte stannar i Sverige utan återvänder till sina hemländer när situationen 

stabiliserats.   

När dessutom mellan var fjärde och femte i arbetsför ålder står utanför den ordinarie 

arbetsmarknaden är det självklart att vi inte kan ha en så stor invandring som den 

nuvarande. Därför måste vi satsa på ett system som innebär att när förhållandena ändrats 

så att skyddsbehov inte längre finns, skall flyktingarna återvända och med vår hjälp delta 

i återuppbyggnaden och utvecklingen av sina hemländer. (AB, Elvferson, 1995:4). 

De flyktingar som tas emot i Sverige skulle i stället ges temporärt arbets- och 

uppehållstillstånd – som efter några år kunde omprövas – så att de kunde arbeta för sin 

egen försörjning i väntan på att förhållandena i hemlandet normaliseras så mycket att de 

kunde återvända hem eller sändas tillbaka dit och därigenom lämna plats till nya 

flyktingar vilkas liv är i fara. (DN, Schwarz, 1988:5) 

Det finns en osämja angående huruvida integration eller assimilation ska bedrivas. Då det 

intellektuella etablissemanget uppvisar en viss rädsla inför de förändringar nya kulturer för med 

sig. Det talas inte enbart om integration som en nackdel i förhållande till kostnader utan även i 

förhållande till kulturell förändring i Sverige.  
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“hemspråk och kulturarv för privat bruk”, [...] handlar föga om integration i egentlig 

mening, utan snarare om en tvångsassimilation med krav på att invandraren ska utplåna 

sin tidigare identitet och sitt kulturarv eller åtminstone hålla dem hemliga inom hemmets 

fyra väggar. (DN, Sener, 1989:4) 

Trots att vissa menar att invandring utgör onödiga kostnader för välfärden måste Sverige ändå 

visa solidaritet, folkhemmets anda som ritual är starkt etablerad. 

En sådan aktiv svensk rädda maximalt antal liv-politik skulle utgöra en signal till världens 

förtryckarregimer att vi i Sverige - inte bara i ord utan också i handling – är beredda att 

visa vår solidaritet med förtryckets offer. (DN, Schwarz, 1988:5). 

Det förespråkas en mer restriktiv invandring, men Sveriges öppenhet och generositet måste 

bevaras. “[M]en det finns en allmän kritik mot bristande humanism och generositet i den 

gällande invandringspolitiken. Balansen mellan behovet av nya åtgärder och kravet på 

solidaritet är givetvis svår.” (DN, Diaz, 1994:4). I detta årtionde präglas välfärdsstaten av 

eftertanke och utredning. Samhället färdas från det gamla homogena till det nya mångkulturella 

och vet inte hur det ska hanteras. Välfärden står inför en identitetskris. 

Välfärdens identitetskris synliggörs i nedslagets inkonsekvens och variation vilket beror på dess 

historiska kontext som den befinner sig i. Identitetskrisen avslöjas även i hur begreppen 

invandrare och invandring används. Invandring utgör ett problem men det finns en otydlighet i 

vad det egentligen innebär. Det talas bland annat om att det är antalet som utgör ett problem i 

förhållande till kostnader, välfärden eller Sveriges kvalitet. “[O]m invandringen fortsätter som 

hittills, kommer de etniska svenskarna att bli en minoritet i mitten av 2000-talet. Jag gjorde 

beräkningen för att visa att Sverige kommer att bli ett extremt mångetniskt samhälle.” (AB, 

Elvferson, 1995:4). “Seriöst samhällsarbete som försöker anpassa invandringspolitiken till en 

tid med nya problem och villkor”, (DN, Diaz, 1994:4). Detta beror egentligen på invandringens 

och integrationens byte av karaktär då välfärdsstaten inte vet hur den ska anpassa sig till en 

mångkulturell identitet. Men samtliga är överens om att välfärdsstaten måste fortskrida, som 

ett vetandets institution får välfärden inte utmanas. 

6.2.2 Etablissemang och opposition 

Det finns två olika sorters etablissemang under detta nedslag. Det första etablissemanget är det 

intellektuella som innefattar staten och media. Dess mål är att kontrollera opinionsbildningen 

med hjälp av taktiska element som tystnad och vad som anses rätt och fel i invandringens 



 

diskurs. Etablissemanget bestämmer vilka etniska minoriteter som det får talas illa om och inte, 

vad som är rätt och fel. Detta ifrågasätts av en opposition. “Men justitiekanslern kommer inte 

att bedöma hennes uttalanden som otillåtna. Det är inte hets mot folkgrupp i lagens mening 

såsom om orden gällt annan etnisk minoritet. [...] Det avgörande är att det inte är något folkdjup 

som rasismen ursäktas. Det är staten och det intellektuella etablissemanget som ursäktar.”(AB, 

Guillou, 1991:5). Det finns ett etablissemang som skyddar en viss typ av rasism med hjälp av 

tystnad. Detta gäller främst människor från mellanöstern. Det intellektuella etablissemanget: 

“har emellertid skändat araber [...] ”Islam är en barbarisk religion” och ”en fara för 

demokratin”.” (AB, Guillou, 1991:5). Det finns även en rädsla gentemot den kulturen dessa 

människor för med sig då den av detta etablissemang uppfattas som våldsam. “Den egentliga 

oron bakom frågan är de våldsamma muslimska protesterna i England [...] och en överhängande 

fara för liknande etniska konflikter i Sverige.” (DN, Sener, 1989:4).     

Den andra typen är ett moraliskt och solidariskt etablissemang. En moralelit som inte säger 

sanningen om de problem som invandring för med sig.  

En majoritet av svenska folket anser att vi tar emot för många invandrare och att reglerna 

för invandring måste bli strängare, enligt forskarna. En liten exklusiv minoritet, den 

självutnämnda moraliska eliten, anförd av dominanta journalister/kulturpersoner och 

med politiker i strypkoppel, har drivit fram en flykting/invandringspolitik som går stick 

i stäv mot svenska folkets vilja. Ifrågasättanden stämplas som abnormiteter och 

oliktänkande hängs offentligt (DN, Hawthorne, 1994:4).  

Detta moraliska etablissemang påverkar media, forskning och politiker till en åsiktsbildning 

grundade på moral samt ideologi som inte överensstämmer med hur medborgare i den faktiska 

verkligheten upplever det. De menar att deras syn är den rätta. Detta leder i sin tur till att 

medborgare säger ifrån men avfärdas då som rasister av moraleliten, de skräms till tystnad. 

“Moralismen medverkade till att den sociala dimensionen i kritiken aldrig togs på allvar, genom 

att den nonchalerade eller rasiststämplade avvikande synpunkter. Politikerna skrämdes till 

tystnad eller dubbelmoral.” (DN, Diaz, 1994:4). Taktiska element används även här i form av 

tystnad, sanning, rätt och fel. 

Trots att dessa två etablissemang skiljer sig består deras opposition av samma subjektsposition, 

det svenska folket. Oppositionen är i detta nedslag dem som faktiskt ifrågasätter 

etablissemangen som maktens-institution och i vissa fall även handlar mot dem. Ett tydligt 

exempel är den kommunala folkomröstning i Sjöbo år 1988 som handlade om huruvida de 
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skulle ta in fler invandrare eller inte, detta illustrerar hur oppositionen handlar mot 

etablissemanget. 

Den flyktingaltruism som en del publicister och intellektuella gör sig till massmedialt 

språkrör för, bygger på ideologiska och moraliska ställningstaganden som ej finner en 

motsvarighet i de krav och villkor som invandringen ställer på människornas praktiska 

liv i det civila samhället. (Diaz, 1994:4). 

“Sjöbo är klassikern [...] När en klar majoritet i folkomröstningen avböjde att ta emot flyktingar 

i kommunen tog den självutnämnda moraliska eliten Sjöboscenen i besittning för egna ändamål. 

Vad Sjöboborna själva tyckte och hade för motiv var ointressant. Att de var oroliga för 

lokalsamhället utan att för den skull vara främlingsfientliga förstod man inte. “ (DN, 

Hawthorne, 1994). 

6.3 1965-1975 

Under detta nedslag präglades invandringen av arbetskraft. Sverige var ännu ett homogent land 

i och med den assimilationspolitik som fördes. Men den ekonomiska tillväxten och den ökade 

efterfrågan av export gjorde att industrins behov av arbetskraft växte kraftigt (Lundh, 2002, 

Rauhut, 2014). Den inhemska befolkningen räckte inte till, därför vände sig Sverige till 

utländsk arbetskraft. Synen på invandring var neutral, problemet i sig var inte antalet som kom 

till Sverige utan debatten handlade om de praktiska problem som uppstod. Exempel på problem 

var hur många timmars undervisning i svenska invandrare skulle bli berättigade, samt vem som 

skulle ha ansvar för detta (ibid.). “Hittills har uppmärksamheten främst inriktats på att ta hand 

om och hjälpa de många människor som sökt sig till vårt land i hopp om försörjning, mat och 

bostäder.” (DN, 1975:2). 

Motsättningen mellan etablissemanget och oppositionen handlar om hur invandringspolitiken 

ska bedrivas. Etablissemanget, som består av staten, fackföreningar och politiker, menar att 

invandringspolitiken för med sig rent praktiska problem som måste prioriteras före exempelvis 

invandrares rätt till att utöva sin medförda kultur. Oppositionen som består av invandrare eller 

“andra klassens medborgare”, menar att Sveriges homogenitet stänger ute dessa från välfärden. 

Sveriges tillväxt är under detta nedslag i sina rekordår. Den låga arbetslösheten och den höga 

ekonomiska tillväxten bidrog till en starkare och generösare välfärdsstat. Det talas om det starka 

samhället som skyddar individen då socialförsäkringar förstärktes, välfärdsstatens olika 



 

områden utvidgades och en ny solidarisk och aktiv arbetsmarknadsmodell utvecklades 

(Edebalk, Swärd & Wadensjö, 2013). Det var en positiv tillväxt under detta årtionde med 

undantag för oljekrisen 1973. 

Välfärden var dock inte anpassad för den omfattande arbetskraftsinvandring som industrierna 

faktiskt krävde och den politik som fördes förespråkade snarare assimilation före integration 

(Lundh, 2005). Staten tog inget ansvar för invandringen och förväntade sig att invandrarna 

skulle assimileras in i samhället på egen hand. Sveriges invandring var oreglerad fram till år 

1968, då en reglering av den spontana arbetskraftsinvandringen infördes. Nya riktlinjer i 

utlänningslagen gjorde att bostad och arbete var tvungen att vara anordnat innan avresan till 

Sverige (Boguslaw, 2012). Även om restriktioner implementerades för att i slutet av 1960-talet 

minska arbetskraftsinvandringen slöt bland annat arbetsmarknadsstyrelsen rekryteringsavtal 

med andra länder (Lundh, 2005). 

6.3.1 Välfärd 

Folkhemmets anda var stark i det tredje och sista nedslaget, dock var inte invandrare 

inkluderade. “Talet om jämlikhet och annat sådant kanske inte gäller dem? Den svåruppnåeliga 

idealtillvaro kanske enbart är avsedd för de “vita”[...] I hur många fackföreningsstyrelser sitter 

det invandrare?” (AB, Kujala, 1971:2). “[V]idga begreppet svensk gemenskap och skapa ett 

nytt kultursamhälle där samarbete mellan landets inhemska befolkning och de invandrade 

ersätter den nuvarande kontaktlösheten och splittringen” (AB, Hedin, 1965:25). Detta är 

exempel på den förda diskussion om hur den svenska gemenskapen inte inkluderade 

invandrare, som sågs som andra klassens medborgare.  

Detta är ett tydligt exempel på att Sveriges välfärd fortfarande var homogent och inte anpassat 

till mångkultur, att den förespråkade assimilation. Att tala om folkhemmets anda sågs i detta 

nedslag som en ritual som enbart inkluderade den inhemska befolkningen. 

Den förda invandringspolitiken i Sverige gick ut på att mätta industriernas behov och det 

homogena Sverige var inte anpassat till den omfattande invandringen. “Man har förutsatt att 

alla svårigheter löser sig om endast invandraren får ett arbete som han kan försörja sig på. Ännu 

kan man knappast urskilja konturerna av en framtida positiv utlänningspolitik” (DN, 1965:2). 

Till exempel användes begreppet “anpassning” för första gången i samband med invandring år 

1965 i en riksdagsdebatt. Detta för att belysa invandrares sociala och kulturella 

anpassningsproblem (Boguslaw, 2012). “[S]om det står i förarbetena till nya utlänningslagen - 
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“sammansmälta de nya folkelementen med landets befolkning”.” (AB, Hedin, 1965:25). 

Invandrare var förbittrade på Sverige i och med den assimilation staten och myndigheten 

bedrev. “[M]ånga minoritetsgrupper i landet under stora uppoffringar byggt upp egna 

samfundsliv med egna kulturella aktiviteter, egna skolor, eget föreningsliv och fritidsliv.” (AB, 

Hedin, 1965:25). 

Som nämnts tidigare var trycket på arbetskraften hög i detta nedslag vilket ledde till att samtliga 

var överens om att invandringen var behövlig, framförallt för utvecklingen av välfärden. 

Välfärden är stark och varken ifrågasätts eller utmanas. Det är en vetandets institution. Sveriges 

homogenitet och assimilation av invandrare leder till en så stark välfärd att den inte kan 

utmanas.  

Industrin ropar efter arbetskraft. Alla är överens om att utlänningarna gör en mycket stor 

insats i vårt arbetsliv och har räddat produktionen för många företag. Men trots att 

invandringspolitiken är en av dagens mest brännande frågor, är det ingen i hela 

Utrednings-Sverige som riktigt vet vad en utländsk invandrare ”kostar” Sverige (DN, 

1965:6). 

Arbetskraftsinvandringen är ett måste för svensk industri men det finns många frågor som 

kommer med en ökad arbetskraftsinvandring, till exempel kostnader i form av utökad 

infrastruktur. Arbetskraftsinvandringen var inte genomtänkt, menar etablissemanget, då 

Sverige och välfärdsstaten fortfarande var anpassade till den homogena befolkningen. 

“[O]m vi skickade hem alla utlänningar skulle visserligen arbetslösheten teoretiskt sett 

försvinna. Men samtidigt skulle en 300 000 - 400 000 jobb bli ogjorda. Och hur skulle det gå 

då med välfärden?” (AB, Kujala, 1971:2). “[V]år egen arbetsmarkand behöver fler 

utlänningar när de inhemska reserverna minskar. Vi har inget val. Att förebygga den sociala 

infektionshärd som ett utläningsproletariat skulle utgöra är värt snart sagt vilka snträningar 

som helst” (DN, 1965:2). Det framgår tydligt att invandring i sig inte var ett problem då den 

bidrog till välfärdens utveckling. Det fanns dock en osäkerhet i de praktiska behov som 

invandringen förde med sig. 

6.3.2 Etablissemang och opposition 

Assimilationen och bristen på anpassning ledde till att invandrare upplevde det som att politiker, 

staten och fackföreningarna åsidosatte invandrarfrågor. “[F]ackföreningsrörelsen, partifolket 

och “gemene man” börjar acceptera tankegången. Är den svenska varianten av apartheid på väg 



 

att växa fram?” (AB, Kujala, 1971:2). Detta nedslag genomsyras av tystnad som till viss del är 

medveten och till viss del omedveten. Den omedvetna tystnaden berodde på att Sverige inte var 

anpassat för den omfattande arbetskraftsinvandring som industrins tillväxt förde med sig. Därav 

prioriterades vissa åtgärder före andra av ett etablissemang som utgjordes av politiker, 

fackföreningsrörelse samt den inhemska befolkningen. Frågor som etablissemanget ansåg vara 

viktiga var exempelvis hur det svenska språket skulle läras ut, vilket var viktigare än att få utöva 

sin medförda kultur. “Vi står inför ett kulturellt, språkligt och socialt assimilationsproblem, som 

andra länder med omfattande invandring ofta skändligen misslyckats att lösa” (DN, 1965:2). 

Detta upplevdes som tystnad då invandrare blev underrepresenterade i många sammanhang, 

men var omedvetet från etablissemangets sida. Invandrare hade ännu inte rösträtt i Sverige, utan 

det infördes först år 1976, vilket gjorde att de innan dess inte kunde göra sina röster hörda. 

Vidare handlade den medvetna tystnaden om att invandrare blev exkluderade från den 

homogena välfärden och folkhemmets anda. 

Genom medveten och omedveten tystnad skapar etablissemanget en andra klassens 

medborgare som utgörs av invandrare, dessa utgör även oppositionen i detta nedslag. 

Oppositionen upplever att etablissemanget generaliserar invandrare: “Vad är det egentligen 

för likhet mellan en sydamerikan, en islänning och en fransman? Jo, råkar en av dem begå ett 

brott här i Sverige är han genast klassad som en av `dessa djävla utlänningar´” (DN, 1968:8). 

“Vi får inte låta det gå så långt att vi i detta samhälle får en grupp andra klassens medborgare, 

hänvisade till de sämsta jobben, de undermåliga bostäderna och den enklaste undervisningen.” 

(AB, Kujala, 1971:2). Oppositionen handlar mot etablissemanget, men till ingen nytta då de 

inte uppmärksammar dem. Bokförlaget Prisma gav exempelvis åtta invandrade författare 

möjligheten att skriva en bok om Sverige, när de sedan såg resultatet ville de inte längre 

publicera boken. “Artiklarna som invandrarförfattarna skrivit blev inte någon hyllning till 

Sverige. De handlar om ett utbrett utlännings- och rashat.” (AB, Hagström, 1975:6). 

Exkluderande och assimilation av invandrare var djupt rotat under denna tid, därav bemötte 

etablissemanget oppositionen med tystnad när de sa ifrån. En andra klassens medborgare 

skapas i och med etablissemangets tystnad vilket utgör ett taktiskt element för att upprätthålla 

maktens institution. 

6.4 Sammanfattning 

Sedan 60-talet har invandringens diskurs genomgått en förändring, men vissa delar är 

bestående. De mekanismer som kontrollerar invandringens diskurs är trajektorierna, välfärden, 
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etablissemanget och oppositionen. Dessa är enhetliga under samtliga nedslag men vad de består 

av förändras under varje given tidsperiod. Det tycks finnas ett behov att upprätthålla 

välfärdsstaten oavsett om man tillhör etablissemanget eller oppositionen. Trots en viss 

förändring av motsättningar i nedslagen, återknyts dessa gång på gång till välfärden. 

Som både Foucault (2002) och Marx (1970) nämner verkar motsättningar dynamiskt, vilket 

innebär att de verkar i, med och runt varandra. Nedan visas en dynamisk modell över 

invandringens diskurs. 

I och med att välfärdsstaten genomgått en förändring från det tredje nedslaget till det första har 

även invandringens diskurs förändrats. Dessa förändringar är det som kontrollerat 

motsättningarna och debatten mellan etablissemanget och oppositionen i den dynamiska 

modellen. Det oförändrade i diskursen är diskussionen om invandringens kostnad, vilket antal 

de utgör och bevarandet av folkhemmets anda. 

I nedslag ett, år 2010-2016,, år 2010-2016, diskuteras invandring i förhållande till 

samhällsproblem, välfärdsstaten är under omprövning och den ekonomiska tillväxten är inte 
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lika stor som den en gång varit. Integrationspolitik och mångkultur är etablerade begrepp men 

en diskussion förs huruvida dessa utförs på rätt sätt. Det finns en oro för det omfattande antal 

flyktingar som sökt sig till Sverige därav införs restriktioner. Sveriges asyl- och 

invandringspolitik förändras och går från att vara generös till restriktiv.  

Under nedslag två, år 1985-1995, diskuteras invandring i förhållande till kulturell identitet, 

välfärdsstaten slits mellan det första nedslagets omprövning och det tredje nedslagets 

homogenitet och tillväxt. Invandringens karaktär förändrades från arbetskraftsinvandring till 

flyktinginvandring. Många frågor aktualiserades i samband med den nya situationen, vilket 

visar debattens inkonsekvens. Den assimilationspolitik som tidigare förts byttes ut mot 

integrationspolitik. Det erkändes att homogeniteten hade börjat luckras upp. Mångkultur och 

integration var ännu inte etablerade begrepp. Sverige stod med ena foten kvar i det homogena 

Sverige och med andra foten i diskussionen om mångkultur. 

Det tredje nedslaget, år 1965-1975 diskuteras invandring i förhållande till invandringspolitik, 

alltså mer praktiska förändringar och problem, välfärdsstaten är under detta nedslag enbart 

anpassat till ett homogent land där andra kulturer inte får plats och därav förespråkas 

assimilation. Sverige hade tidigare varit ett utvandringsland men i och med den växande 

industrin räckte inte den inhemska befolkningen längre till. Detta ledde till att utländsk 

arbetskraft rekryterades och Sverige blev ett invandringsland. Det var en ny situation för 

Sverige vilket bidrog till att nya frågor om invandringspolitiken aktualiserades. 

Dessa dynamiska motsättningar i samtliga nedslag är de mekanismer som kontrollerar 

diskursen, och även debatten mellan etablissemanget och oppositionen. Välfärden har alltså 

gått från 60- 70-talets rekordår, till 80- 90-talets eftertanke och utredning, till slutligen 

sekelskiftets och dagens omprövning. Integrationspolitiken har gått samma väg, från att vara 

öppen men präglad av assimilation, till att vara eftertänksam men generös till att slutligen vara 

omprövande och restriktiv. Det är detta dynamiska samband som utgör invandringens diskurs. 

Figuren nedan beskriver förändringarna grafiskt. 



41 

 

 

Figur 2. Schema över förändring. 

Motsättningarna är alltså även det som driver förändringen i diskursen. Etablissemanget och 

oppositionen är bestående men förändras under samtliga nedslag då de utgörs av olika 

subjektspositioner. Det har skett en historisk förändring i välfärden då den gått från att vara 

homogen till mångkulturell, från att bedriva assimilation till integration, från att ha stark tillväxt 

till svag. Även om historiska förändringar skett är bevarandet av välfärden oförändrad i 

diskursen. 

Välfärdsstaten har i och med sin socialdemokratiska välfärdsregim (Esping-Andersen, 1990) 

och det opolitiska begreppet folkhemmet som en markör för svenskhet (Johansson Heinö, 2015) 

lyckats etablera sig. De begrepp som utgör folkhemmets anda används som en ritual för att 

upprätthålla välfärdsstaten. Välfärden är så stark att den bildar en vetandets-institution som 

skapar en sanning som under inga omständigheter får ifrågasättas eller utmanas. Därav tränger 

den sig även in i invandringens diskurs och blir en mekanism som både kontrollerar, förändrar 

och utgör diskursen. 

Etablissemanget och oppositionen debatterar de motsättningar som välfärden står inför. Detta 

leder i sin tur, tillsammans med dess historiska kontext och integrationspolitiken, till förändring 

i diskursen. Etablissemanget blir en maktinstitution som styr vad som får sägas och inte i 

diskursen, och vad som anses vara sanningen. 

Det regelmässiga schema som har förändrat och upprätthållit invandringens diskurs utgörs av 

följande: 



 

1.                Genom ett etablissemang som kontrollerar vad som får sägas och inte om 

invandring. Som kontrollerar sanningen, rätt och fel. Detta innefattar även en opposition som 

ifrågasätter etablissemanget och ibland handlar mot det. 

2.                Genom att använda värdeladdade begrepp kopplade till folkhemmets anda 

upprätthålla och stärka välfärdens diskurs. 

3.                Genom att erkänna välfärdsstaten som en naturlig del av samhället som inte kan 

ifrågasättas eller utmanas. 
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7. Slutsats 

Så, hur har invandringens diskurs förändrats sedan arbetskraftsinvandringen på 60-talet till 

idag? Och vilka mekanismer kontrollerar diskursen? 

De mekanismer som kontrollerar diskursen är välfärden och etablissemanget. Trots att dessa 

två är en bestående del av diskursen så är de även dem som driver förändringen i invandringens 

diskurs. Förändringen utgörs av motsättningen mellan etablissemanget och oppositionen, vilket 

skapar en dynamisk modell. Trots att motsättningen mellan etablissemanget och oppositionen 

har förändrats genom respektive nedslag, är dessa ändå starkt knutna till välfärden. Genom att 

studera välfärdens förändring synliggörs också invandringens diskurs. Välfärdens diskurs 

präglades vid det tredje nedslaget av rekordår, det andra nedslaget av eftertanke & utredning 

och första nedslaget av omprövning. I samband med detta präglades invandringens diskurs vid 

nedslag tre av öppenhet och assimilation, vid nedslag två av eftertanke och mångkultur, och vid 

nedslag ett av samhällsproblem och reglering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Diskussion 

Anledningen till att vi valde att använda oss av begreppen etablissemang och opposition som 

en styrande trajektori beror enbart på att dessa var återkommande begrepp i de artiklar vi 

analyserat. Vi insåg inte konsekvensen av ordens innebörd då de idag är förknippade med 

högerpopulistiska åsikter. Detta kan i sig ifrågasätta studiens objektivitet men då studiens syfte 

var att återberätta debatten så sakligt som möjligt valde vi att använda dessa begrepp i ett försök 

att utveckla dem till våra egna.  

Det som varit mest utmanande i denna studie var processen att söka fram artiklar. Det var något 

enklare i DNs digitala arkiv, än vad det var att studera ABs arkiv som var i mikrofilm. Trots att 

det funnits artiklar i AB som berör invandring och invandrare har inte dessa varit rena 

debattartiklar, vilket försvårat analysen och bidragit till att informationen har tagit längre tid att 

hitta. Detta får oss att reflektera över om AB var rätt plattform att historiskt studera. Svenska 

Dagbladet kanske hade varit mer passande för denna studie. 

Då det finns vissa som menar att folkhemmet och välfärdsstaten håller på att luckras upp 

(Johansson Heinö, 2015) hade det varit intressant att på nytt studera det första nedslaget, 2010-

2016, om några år för att kunna se om detta stämmer. Vi kan till viss del hålla med om denna 

uppluckring av folkhemmet, men inte välfärden. Genom denna studie presenteras den starka 

välfärdsstaten som utgör en diskurs som genom sitt vetande upprätthåller sig själv. I detta fall 

innebär det att diskursen hittar nya sätt att upprätthålla sig själv genom att förändras och 

anpassas till varje givet sammanhang. Välfärdsstaten luckra inte upp, den förändras även om 

det innebär att den har mindre inflytande. 

Vidare hade det varit intressant att utföra en studie med syfte att jämföra hur det ser ut i andra 

socialdemokratiska välfärdsregimer (Esping-Andersen, 1990). Studien hade kunnat baseras på 

jämförelser mellan olika nordiska länder med utgångspunkt i hur invandringen sett ut och hur 

stark välfärden är i respektive land. Exempelvis hur det skiljer sig mellan Sverige, ett generöst 

invandringsland, och Finland, som har en restriktiv invandringspolitik. 

Utgångspunkten för denna studie var egentligen att analysera invandringens diskurs utifrån 

Durkheims religionsstudier. Vi menar att välfärdsstaten kan ses som en religion som tillbes av 

ett kollektiv, samtliga svenska medborgare, och som upprätthålls av vissa ritualer i form av 

folkhemmets anda. Det hade även varit intressant att föra in Durkheims totemism i studien, 

främst i förhållande till nationalism. Vi valde dock att inte fortsätta med denna teori som 
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utgångspunkt då vi uppmärksammade att Foucaults teorier och begrepp tog mer plats än väntat. 

Det hade dock varit intressant för framtida forskning att utveckla. 

Slutligen skulle framtida forskning också kunna fokusera på specifika grupper av invandrare 

som sökt sig till Sverige då detta inte behandlas i vår studie. I och med dagens rådande debatt 

i media hade det varit intressant att studera hur man talat om romer ur ett historiskt perspektiv. 

Detta eftersom de har en lång historia av invandring till Sverige. 
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