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ABSTRAKT 
 

Integration och invandring har debatterats flitigt i samhällets olika arenor, och inte minst tack 

vare den plötsliga volymökningen av asylsökande som kom till Sverige under 2015. 

Forskning har tidigare undersökt mediers påverkan och gestaltningar i olika frågor - så även i 

denna, men då framförallt fokuserat på nyhetsartiklar. Mitt tillskott till den vetenskapande 

verksamheten är därför att studera specifikt debatt- och ledarartiklar från de två största 

morgontidningarna i Sverige: Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Med avstamp i 

gestaltningsteorin har jag genomfört en kvalitativ textanalys av totalt 21 artiklar som berör 

problemområdet, publicerade mellan 1 januari 2016 till och med 30 april 2017. Resultatet 

visar tre teman: (i) invandrare som okvalificerade för en svensk arbetsmarknad; (ii) det 

svenska bidragssystemet som alltför generöst och passiviserande; samt (iii) den stora volymen 

asylsökande som resulterat i en ”ny invandrargrupp” som ökat den kulturella skillnaden i 

landet. Det saknas genomgående en explicit definition av integration, men implicit antyds en 

”ekonomisk integration”. Vidare gestaltas invandrare oftast negativt: mer specifikt som 

besittande av egenskaper och beteenden som inte är typiskt ”svenskt”. 
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1. INLEDNING 
	  

De senaste åren har vi kunnat skåda hur miljontals människor varit på flykt och hur Europa 

fått utstå ett tufft flyktingtryck. År 2015 var ett år som kom att gå till historien som det år som 

Sverige tog emot flest asylsökande någonsin, hela 162 877 personer sökte asyl i landet 

(Migrationsverket, 2016-01-01). År 2016 blev ett betydligt lugnare år för Migrationsverket då 

betydligt färre sökte asyl, 28 939 (Migrationsverket, 2017-01-01). Den närmsta tiden och åren 

kommer enligt regeringen därför att präglas av att många nyanlända skall etablera sig i 

Sverige (Regeringen, 2016-09-20). I rapporten SKL:s agenda för integration om 

asylmottagande och nyanländas etablering understryks även det nu återstår stora utmaningar 

som handlar om arbete, utbildning och bostäder för de nyanlända som skall etablera sig i 

landet och ett misslyckande med integrationen kan generera ett ökat utanförskap samt 

motsättningar mellan olika grupper i landet (SKL 2017, s. 5).  

Vi har även kunnat se att det höga flyktingtrycket i Sverige haft sitt avtryck i väljaropinionen. 

I en mätning av DN/Ipsos om vilken samhällsfråga eller politisk fråga som är viktigast för 

svenska väljare svarade 40 procent att integration och invandring var den viktigaste 

samhällsfrågan, vilket var en ökning på 20 procent i jämförelse med mätningen från 2015 

(Dagens Nyheter, 2016-02-08).  

Som det framgår råder det ingen tvekan om att integrationspolitiken har kommit att bli ett 

viktigt och högaktuell ämne som debatteras i samhällets olika arenor, inte minst i massmedia.  

Dock finns det en rad olika föreställningar om vad som utgör ett integrerat samhälle. 

Integrationsbegreppet är mångdimensionellt som kan betyda olika saker för olika personer, 

myndigheter, politiker etcetera. Det finns även en bred uppfattning om att 

integrationspolitiken är ett misslyckande. Enligt Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, 

är det just att det inte finns en entydig definition av vad som avses med ”integration” vilket är 

en bidragande orsak (Beckman 2011, s. 11-12).  

Enligt Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap, 

är det idag omöjligt att undvika medierna och dessa genomsyrar hela vår tillvaro. Genom 

medierna kan allmänheten hålla sig uppdaterade och informerande om vad som pågår bortom 

ens egen vardag (Strömbäck 2009, s. 15, 75). Därmed kan man säga att medierna har en effekt 

på allmänhetens verklighetsbild genom vad de sätter i dagordningen och hur saker och ting 

gestaltas (Ledin & Moberg 2010, s. 153).  
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1.1 Problemformulering  

Medierna brukar benämnas som den tredje statsmakten med uppgift att granska och kritisera 

samhällets institutioner och sociala företeelser vilket erbjuder allmänheten ett offentligt och 

demokratiskt rum för debatt. Man kan se medierna som ett instrument för maktutövning men 

även som en maktfaktor.  Genom att medierna sätter dagordningen får allmänheten en bild av 

vad som är viktigt men de påverkar även hur vi tänker beroende på hur olika frågor debatteras 

och vilka aktörer som får komma till tals (SOU 2005:56, s. 127, 130).  

Enligt gestaltningsteorin kan en artikels utformning gestalta verkligen olika beroende på de 

problem, orsaker, värderingar och/eller lösningar som lyfts fram i den (Strömbäck 2009, s. 

121). I och med att gestaltningen fungerar som ett ramverk som sätter gränser för hur vi tolkar 

verkligheten innebär det att medierna påverkar till viss del hur vi tänker gällande integration 

och invandrare. Tidigare forskning konstaterar även att mediernas bild av invandrare ofta är 

negativ, då de antingen beskrivs som hot eller problem samt att de sällan beskrivs som 

individer utan som en homogen grupp (SOU 2005:56) (Graf 2015 s. 342). Vilket kan ses som 

att medierna motverkar integrationen genom att ”knyta kategorin invandrare till problem och 

genom att gestalta vissa grupper och områden som skrämmande” (Sandström 2004, s. 72). 

Att många dessutom uppfattar det som medier förmedlar som givna fakta innebär att media 

kan ses som en källa för strukturell diskriminering, då beroende på hur de gestaltar 

verkligheten påverkar hur allmänheten uppfattar och förhåller sig till den (SOU 2005:56). 

Tidigare forskning gällande mediernas rapportering och gestaltning av invandrare är inte 

ovanligt, men har generellt utgått från att analysera nyhetsartiklar. För denna uppsats har jag 

därför istället valt att fokusera på debatt- och ledarartiklar.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka gestaltningen av integration och invandrare i 

svensk media. Genom att undersöka debatt- och ledarartiklars gestaltning av problem, orsak 

och lösning identifiera hur integration och invandrare framställs. För att tillgodose syftet 

används följande frågeställningar: 

• Vilka diskurser förekommer i integrationsdebatten? 

• Hur gestaltas invandrare i relation till integrationsdebatten?  
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1.3 Avgränsningar  

I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till integrationen i Sverige gällande invandrare, 

vilket även omfattar nyanlända. Som beskrivet i problemformuleringen är fokus för studien 

alltså gestaltningen av integration och invandrare i den mediala debatten med fokus på debatt- 

och ledarartiklar. Generellt har tidigare forskning kring ämnet fokuserat på nyhetsartiklars 

rapportering som anses vara neutrala, med målet att beskriva verkligheten objektiv tillskillnad 

från debatt- och ledarartiklar som inte syftar till att vara objektiva. Valet av debatt- och 

ledarartiklar grundar sig just i att författarna inte hävdar neutralitet i sin beskrivning – tvärtom 

har denna empiri ett garanterat opinionsbildade syfte där skribenten tydligt tar ställning i olika 

frågor för att skapa åsikt och debatt. Kopplat till tidigare forskning om medial påverkan så 

anser jag det vara ett intressant sätt att studera hur media gestaltar representationen av 

immigration för den allmänna opinionen.   

 

Nästa steg var att avgränsa vilka mediala källor som skulle användas. Valet föll på två 

dagstidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter vilka är Sveriges största 

morgontidningar. Det finns en allmän uppfattning att morgontidningar har en större 

trovärdighet och förhåller sig mer etiskt korrekta än exempelvis kvällstidningar (t.ex. 

Aftonbladet och Expressen). Exempelvis beskrivs kvällstidningar i Nationalencyklopedin som 

en ”lösnummerförsåld tabloidtidning med inriktning på sensationella nyheter, bilder, sport 

och nöje” och som vanligtvis håller en mindre strikt utformning i jämförelse med 

morgontidningar (Nationalencyklopedin, kvällstidning). Den politiska hållningen mellan de 

två utvalda morgontidningarna skiljer sig dessutom åt: Dagens Nyheter är uttalat oberoende 

liberal, medan Svenska Dagbladet identifierar sig som oberoende moderat. Detta motiverar 

samtidigt valet genom att vi teoretiskt även kan anta oss få ett material som speglar olika 

politiska vinklingar, och därmed bör vi även få en representativ bild av den allmänna 

opinionsbildningen.  

 

I och med att det de senaste åren skrivits flitigt om ämnet integration har det krävts ytterligare 

en avgränsning vad gäller tidsram då det annars blivit ett allt för omfattande material. Denna 

tidsram är avgränsat till artiklar publicerade mellan 1 januari 2016 och 30 april 2017. Valet av 

denna tidsperiod var att flyktinginvandringen till Sverige under 2016 ”avtagit” i volym i 

jämförelse med tidigare år och fokus inte längre vara den stora andelen asylsökande som kom 

utan hur samhället skulle hantera utmaningarna med integrationen.  
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1.4 Disposition  

I detta inledande kapitel har studiens problemområde, syfte med frågeställningar samt 

avgränsningar presenterats. Kapitel 2 består av Tidigare forskning som ansågs vara relevant i 

relation till denna studie. Under kapitel 3, Teori, presenteras det teoretiska ramverk som bland 

annat ligger till grund för analysen av det empiriska materialet. I kapitel 4, Metod & Material, 

redogörs för studiens tillvägagångssätt, såsom de olika val gällande metod och material. 

Under kapitel 5 presenteras Analys och resultat som redovisas under problem, orsak och 

lösning.  Avslutningsvis presenteras i kapitel 6 uppsatsens slutsatser, vidare förs en diskussion 

som kopplar resultatet med tidigare forskning och slutligen ges förslag på fortsatt forskning.   
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2. TIDIGARE FORSKNING 
	  

2.1 Integration som begrepp  

Då fokus i denna uppsats ligger på integrationsdebatten och jag utgår från att det finns olika 

uppfattningar om vad integration innebär anser jag att en diskussion kring begreppets 

tvetydighet är på sin plats.  

Enligt Ludvig Beckman (2011) har begreppet integration kommit att bli en samlande 

beteckning för vad som bör åstadkommas i samhället och för den politiska inriktningen i 

Sverige. Vidare understryker Beckman att politikern för integration enligt många är ett 

misslyckande, dock råder det olika uppfattningar om i vad detta misslyckande beror på.  

Enligt några handlar integration om deltagande på arbetsmarknaden; enligt 

andra är integration en fråga om social harmoni och avsaknad av konflikter; 

ytterligare andra anser att integration är detsamma som avsaknad av 

diskriminering. Och andra uppfattningar förekommer givetvis (Beckman 2011, 

s. 11). 

Det ovanstående illustrerar att det existerar olika uppfattningar om vad integration innebär 

och många hävdar just att en bidragande orsak till att integrationspolitikern är ett 

misslyckande är att begreppet är mångdimensionellt, det vill säga det finns ingen tydlig 

definition om vad som avses med integration. I sin mest abstrakta mening handlar integration 

om hur olika delar förhåller sig till en enhet, det vill säga integration är relationell där 

relationerna mellan olika delar kan vara mer eller mindre integrerade med varandra. 

Integration i ett samhälle syftar därmed till relationerna mellan individer och grupper i 

samhället, och att integration är relationell glöms ofta bort när det exempelvis talas om att 

”invandrarna behöver integreras” menar Beckman (2011, s. 29). Vidare hävdar han att det 

egentligen inte är begreppet integration som är problemet utan dess innebörd det vill säga vad 

som egentligen avses med integration (Beckman 2011). Integrationsforskaren Stephen Castels 

påstår att integration ’betyder vadhelst folk vill att det skall betyda’ (Beckman 2011, s. 32). 

Att begreppet integration kan betyda vad som helst och ingenting håller Beckman inte med 

om, ”[…] att det helt saknas en minsta gemensam förståelse av de förhållanden som 

integration kan beteckna är en närmast orimlig föreställning” hävdar Beckman (2011, s. 32). 

Vidare understryker han att det bästa sättet för att klargöra integrationens innebörd är att 

undersöka de problem som begreppet är tänkt att svara mot (Beckman 2011, s. 33). 
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2.2 Från invandrarpolitik till integrationspolitik: Bara ett namnbyte? 

År 1997 beslutade riksdagen övergå från invandrarpolitik till integrationspolitik. 

Integrationspolitiken målsättningar skulle gälla alla samhällsområden och nivåer därmed 

skulle man komma bort från den politik som kommit att förstärka uppdelningen av 

befolkningen i ett ”vi” och ett ”dem” som invandringspolitiken gett upphov till.  I en rapport 

från Riksrevisionen (RiR 2005:05) framgår det att innebörden av integrationspolitiken samt 

regeringens styrning upplevs som otydliga av myndigheter då de saknar tydlighet i de 

övergripande integrationspolitiska målen och vägledning för att implementera de mål/uppdrag 

som anges (RiR 2005:05, s. 10). Vilket medfört att myndigheter i stor omfattning fortsatte 

utforma sitt arbete efter de mål och utgångpunkter för invandrarpolitiken vilket innebär att 

integrationspolitiken snarare enbart blev ett namnbyte då arbetet inte ändrat riktning (RiR 

2005:05).  

Karin Borevi diskuterar, bland annat, detta i sin avhandling Välfärdsstaten i det 

mångkulturella samhället och hävdar att ”Målen för integrationspolitiken var i stort sett 

desamma som i den gamla invandringspolitiken – dvs. jämlikhet, valfrihet, samverkan – men 

klädda i en annan språkdräkt” (Borevi 2002, s. 125). Det som för i övrigt skiljde den nya 

integrationspolitiken från invandringspolitiken var att den syftade till att omfatta ”alla” 

därmed inte enbart riktad till invandrare, vilket just var ett försök att komma bort från den 

stigmatiserande politiken som pekat ut vissa befolkningskategorier i samhället (Borevi 2002, 

s. 126, 128) 

Även Beckman (2011) poängterar att många påstått att den nya integrationspolitiken var bara 

ett namnbyte för dess föregångare, invandrarpolitiken som hade fått utstå kritik för att öka 

stigmatiserings tänkandet av ”vi” och ”dem”. Assimilation syftar till ensidig anpassning 

medan integration är en ömsesidig anpassning, vad vid bägge begreppet syftar till att svara på 

hur samhället skall förhålla sig till invandring och etnisk mångfald (2011, s. 67). Trots att det 

går att skilja på de olika begreppen så uttrycks de i praktiken på ett felaktigt vis. Exempelvis 

kan politiker påstå sig företräda integration men i själva verkat rör det sig om 

assimilationspolitiska tankar som är fördolda bakom integrationsbegreppet menar Beckman 

(2011).  

I rapporten Den segregerade integrationen diskuterar Masoud Kamali (2006) att 

integrationspolitiken snarare skapat ett segregerat samhälle i och med att integration inte 

betraktas som ett samhällstillstånd som inkluderar alla utan snarare enbart berör personer med 
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invandrarbakgrund (2006. s. 341). Att integrationspolitiken har kommit att bli en politik för 

personer med invandrarbakgrund är en bidragande orsak till att det är ett misslyckande menar 

Kamali:  

Integrationstänkandets problematiska grundtagande är att det finns två 

essentiellt skilda grupper i Sverige, nämligen ”svenskar” och ”invandrare”. 

[…] Ett sådant integrationstänkande motverkar sitt syfte och förstärker 

paradoxalt nog ett vi-och-demtänkande som är en av orsakerna till den 

misslyckade integrationspolitiken (Kamali 2006, s. 341). 

Grundantagandet att svenskar är integrerade och att integration därmed berör enbart personer 

med invandrarbakgrund innebär att det är ett exkluderande tillstånd för ”de andra” det vill 

säga invandrarna. Därmed har integrationstänkandet kommit att handla om en politik för 

invandrare vilket i sig självt riskerar utgör ett hinder för integrationen i och med den 

förstärker föreställningen om ”vi” och ”dem”, samt inte heller tar hänsyn till den 

strukturella/institutionella diskrimineringen som finns i samhället (Kamali 2006, s. 341-342).   

 

2.3 Massmedier och strukturell diskriminering  

I och med att denna uppsats syftar till att undersöker hur integration och invandrare gestaltas i 

media är en inblick i massmediernas roll, som verkare och skapare, av strukturell 

diskriminering relevant.  I Statens offentliga utredning Det blågula glashuset – strukturell 

diskriminering i Sverige (SOU 2005:56) studeras strukturell diskriminering som finns på 

grund av etnisk eller religiös tillhörighet i Sverige inom sju olika samhällsområden, och ett av 

dem massmedier.  

 

Medierna har en betydande roll i allmänhetens vardag, då det utrymme vissa specifika frågor 

får samt i vilket sammanhang dessa diskuteras i medierna får konkreta effekter i samhället. I 

rapporten poängteras att det som medier offentliggör i vissa fall uppfattas som ”givna fakta”, 

det vill säga att det accepteras utan någon vidare tanke (SOU 2005:56, s. 129-130).  

 
En slutsats som kan dras är att medierna får en avgörande roll för hur 

verkligheten beskrivs och hur till exempel sociala ordningar uppfattas, t.ex. hur 

grupper som ”svenskar” och ”invandrare” beskrivs och sammankopplas med 

egenskaper (SOU 2005:56, s. 132).   
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Genom de ramverk medierna använder påverkar i sin tur hur allmänheten tolkar och uppfattar 

saker och ting. I och med att medierna producerar det många anser vara ”självklara 

sanningar” påverkas allmänhetens verklighetsbilder och åsikter av bland annat invandrare och 

invandring, vilket gör att medier har en betydande roll i utvecklingen av strukturell 

diskriminering (SOU 2005:56, s. 133). 

  

Det framgår i rapporten att mediernas bild av invandrare i största grad är negativt utformade, 

genom att invandrare antingen beskrivs som hot eller problem (SOU 2005:56, s. 147). 

Nyheter om invandrare och flyktingar kopplas generellt till olika samhällsproblem, 

exempelvis arbetslöshet, fattigdom och boendesegregation. Invandrare framställs även som 

”avvikande och icke önskvärt beteende: exempelvis kvinnoförtryck, skattefusk, 

bidragsberoende, social turism, kriminalitet, fundamentalism och oärlighet” (SOU 2005:56, 

s. 148). Det konstateras att överlag skapar svenska medier en indelning av ”Vi” och ”Dem”. 

Det skapas en ”svenskhet” genom att gestalta invandrarna negativt där de tillskrivs allt som 

svenska inte är, och därmed skapas bilden av invandrarna som ”de andra”. Ett exempel är när 

män med invandrarbakgrund tar till våld mot kvinnor förklaras som en orsak av en 

kvinnoförtryckande kultur, tillskillnad från svenska mäns våld mot kvinnor som förklaras på 

en individuell och psykologisk nivå som saknar ett maktperspektiv. Det finns en tendens hos 

media att likställa invandrarnas sociala och strukturella problem som en orsak av kulturella 

problem, det vill säga det är inte ett svenskt strukturellt problem utan invandrarnas problem. 

Enligt rapporten är just kulturrasism den allra vanligaste formen av rasism i Sverige, där 

kultur associeras med exempelvis bidragsberoende, patriarkala värderingar, utanförskap och 

kriminalitet (SOU 2005:56, s. 24, 127, 158).   I rapporten illustreras problematiken av bilden 

medier ger av invandrare och svenskar, i ett segregerat samhälle där många från 

majoritetsbefolkningen inte personligen känner människor som invandrat, är just bilden som 

ges av medierna av stor betydelse för hur personer med invandrarbakgrund kommer uppfattas, 

bemötas samt behandlas (SOU 2005:56, s. 134). 

 

Vidare konstateras det att ”invandrare” inte definierar alla människor som invandrat utan att 

det främst det rör sig om grupper ”som utifrån religion, kultur eller utseende uppfattas vara 

mycket annorlunda än det upplevt svenska” (SOU 2005:56, s. 157), det vill säga ”Dem” som 

uppfattas som mest annorlunda och avvikande från det som karakteriserar det ”svenska”.  
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2.4 Mediernas konstruktion av invandrare 

Enligt Ylva Brune, doktorand i journalistik och masskommunikation, har det i svenska 

nyhetsmedia rapporterats flitigt om flyktinginvandring, flyktingpolitik, invandrares ställning i 

samhället och främlingsfientlighet de senaste två decennierna. Vidare menar Brune att 

rapporteringen av dessa frågor visat sig ha genomslag av vissa kategoriseringar, definitioner 

och tolkningsramar vilket med stor sannolikhet har någon form av påverkan på allmänheten 

(Brune 2004a, s. 55-56).   

 

Medierna har en central roll i att strukturera allmänhetens förståelse av omvärlden då vi ser en 

del av verkligheten så som medierna presenterar den men även eftersom medierna alltid finns 

omkring oss. Bakom den strukturering och gestaltning som framträder i nyhetsrapporteringen 

finns en arbetsprocess, dels för journalisten måste förhålla sig inom vissa gränser då 

rapportering måste ge en realistisk återgivning av verkligheten inom en begränsad yta vilket 

innebär att val måste göras som bland annat influeras av skribentens individuella åsikter, 

erfarenheter, tankemönster och berättelsemönster (Brune 2004a, s. 56-58) (Brune 2015, s. 

433-434).  

 

Genom nyhetsinstitutionens arbetssätt, tankemönster och berättelsemönster är rapporteringen 

av asylsökande och invandrare ofta diskriminerande (Brune 2015, s. 360). Enligt Brune har 

termen ”invandrare” fått ett annat innehåll genom mediernas sätt att rapportera:  

 
Termen är från början avsedd att beteckna människor som är födda utomlands 

och som lever i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svenska 

medborgarskap samt deras barn. Nyhetsmedierna har emellertid gett innehåll åt 

begreppet med olika medel. Dels genom att skapa stereotyper, bestämda roller 

med reducerade egenskaper, där ”invandrarna” i återkommande berättelser 

kontrasteras mot dominerande normer och ideal (Brune 2015, s. 348). 

 

Ofta rapporteras det om invandrarnas ”brister” och ”svårigheter” vilket förstärker idén om ” 

[…] ’vår’ modernitet och överlägsenhet” (Brune 2004a, s. 86). De strukturella 

samhällsproblemen förklaras snarare som problem hos invandrarna, som beror på deras 

svårigheter eller deras egenskaper. Ofta presenteras invandrare som en kategori med 

utgångspunkt i problem där man ställer invandrare i relation till svenskar och pekar på 

”bristerna” hos invandrarna, vilket enligt Brune skapar den ”avvikande kategorin” alltså 

invandrarna (Brune 2004a, s. 87). Genom att invandrare ställs i kontrast till svenskar 
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konstrueras på så sätt ett ”Vi” och ”Dem”, exempelvis genom att ”dem”, invandrarna, blir 

föremål för gestaltningar som ställs i motsatsförhållande till ”vi”, svenskar. Ett 

motsatsförhållande som konstrueras genom att texten pekar på skillnader där ”vi” utgör 

normen - det vill säga ”dem” är det ”vi” inte är (Brune 2004b, s. 35-36, 48).   

 

Brune (2015) kallar den tankekonstruktion som medierna skapar av invandrare för 

”begreppslig invandrare”. Genom medierna rutinmässigt använder sig av olika tekniker för att 

konstruera och befästa kategorin invandrare skapas den hon benämner som ”begreppslig 

invandrare” (2015, s. 348-349). Medierna skapar en generaliserad bild av invandrare genom 

att de bland annat reducerar bilden av invandrare till kollektiva egenskaper som till slut har en 

stigmatiserande effekt. Medierna använder ofta förklaringsmodeller som är kollektiva för 

invandrare, som till exempel när invandramäns våld förklaras som en orsak av kultur medan 

svenska mäns våld mot kvinnor förklaras på individnivå, det vill säga att olikheter mellan 

kulturer översätt till egenskaper på individnivå hos invandrarna (Brune, 2015, s. 255-259).  

 

2.5 ”Invandring på ledarsidorna i svensk nationell dagspress 2010-2015” 

I Migrationen i medierna – men det får en väl inte prata om? (2016) presenterar Niklas Bolin, 

Jonas Hinnfors och Jesper Strömbäcks deras forskning där de studerat hur ledarsidor skriver 

om invandring och integration samt de skillnader som finns mellan olika tidningar. 

Författarna har analyserat ledarsidorna för de fyra största svenska dagstidningarna, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet under tidperioden 2010 till 

och med halvårsskiftet 2015, totalt har 1000 artiklar som behandlat ämnet invandring 

och/eller integration analyserats. 

Beroende på hur medierna väljer uppmärksamma vissa frågor och inte andra utövar de en viss 

inflytande över de samhällsfrågor som anses viktiga vilket i sin tur har en påverkan på 

opinionsbildningen och opinionen men även hur medierna väljer gestalta olika aktörer, frågor 

och processer (Bolin, Hinnfors & Strömbäck 2016, s. 196, 199). Författarna kan notera i sin 

analys att överlag har båda de politiska områdena invandring och integration fått lika mycket 

utrymme i de ledarsidor som studerats. Men under mitten av år 2014 kan de notera ett 

trendskifte gällande artiklar som berör både invandring och integration, i jämförelse med de 

tidigare åren som analyserats i studien.  

Vid frågan hur invandring och integration relateras till de politiska partierna visar resultatet 
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att majoriteten av de analyserade artiklarna kan de inte fastställa någon specifik dominerande 

partikonstellation. Sverigedemokraterna var det parti som förekom oftast i samband med 

dessa ämnen fram till år 2014. Under 2015 var den borgerliga sidan mest förkommande, 

genomgående är samtidigt det rödgröna blocket det block som i minst uträckning dominerar 

ledarartiklar om invandring och integration. (Bolin, Hinnfors & Strömbäck 2016, s. 196-199). 

Författarna kan efter deras analys notera att majoriteten av samtliga ledarartiklar kan 

kategoriseras som neutrala. Av de artiklar som inte kategoriserats som neutrala var det väldigt 

få ledarartiklar som förmedlar en positiv gestaltning av invandring och integration då 

merparten av dessa artiklar gestaltade de negativa sidor och problem som förknippas med 

invandring och integration. De kunde även notera att det i slutet av år 2014 skedde ett 

trendbrott där invandring och integration gavs en negativ gestaltning i högre uträckning än 

tidigare. Vilket enligt författarna var ett oväntat resultat med tanke på påståendet som ibland 

framförs just kring mediernas ovilja att rapportera problematiska aspekter kopplade till 

invandring och integration. Författarna kunde konstatera att det fanns en skillnad i den 

uträckning man gav en negativ gestaltning beroende på tidning, exempelvis Svenska 

Dagbladet var den tidning som gestaltade invandring och integration negativt oftast där 30 

procent av deras artiklar hade en dominerade negativ gestaltning av invandring och 

integration, motsvarade siffra för Aftonbladet var endast tre procent (Bolin, Hinnfors & 

Strömbäck 2016, s. 203-205).   

Författarnas forskning illustrerar hur man kunnat se en förändring av hur man skrivit om 

integration och invandring, och att det framförallt fanns en ökning år 2014-2015 i deras 

undersökning tyder på att det skrivit mer flitigt då det är den perioden man börjat notera de 

miljontals människor som var på flykting i världen och många tog sig till Europa och Sverige. 

Att man kan se sådana paralleller med flyktingkrisen och hur dessa frågor debatterats allt mer 

på ledarsidor gör det relevant att koppla till denna studie.  
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3. TEORI 
	  
I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska ramverk. Det empiriska materialet, det vill 

säga de debatt- och ledarartiklar som valts, kommer bearbetas och analyseras med hjälp av det 

teoretiska ramverket.  

	  

3.1 Gestaltningsteori 

Inom forskning vad gäller sambandet mellan journalistikens och människors bild av 

verkligheten finns två centrala teorier; dagordningsteorin (agenda setting) och 

gestaltningsteorin (framing). Enkelt kan skillnaden mellan dessa två teorier förklaras genom 

dagordningsteorin intresserar sig för vad som befinner på dagordningen medan 

gestaltningsteorin intresserar sig för hur något framställs eller uppfattas (Shehata 2015, s. 353, 

360).  Då syftet med denna uppsats är att delvis studera hur debatt- och ledarartiklar framställt 

integration samt vilken gestaltning som tilldelas invandrare är gestaltningsteorin att föredra.  

 

Gestaltningsteorin är en relativ ny teori som snabbt växt till en av de mest använda och 

citerande teorierna med relevans för den politisk kommunikation och mediernas makt om hur 

verkligheten uppfattas (Strömbäck 2004, s. 40) (Strömbäck 2009, s. 118-119). 

Utgångspunkten är att vi kommunicerar med varandra genom meningsskapande processer 

vilket innebär att gestaltningsprocesser är ofrånkomliga då vi alltid gestaltar det vi vill ha sagt 

på något sätt.  Gestaltningsteorin handlar om den roll kommunikationen har för hur människor 

förstår sin omvärld (Shehata 2015, s. 360) (Strömbäck 2009, s. 119). Faktumet att 

gestaltningsteorin blivit väldigt populär på så kort tid är troligen en av förklaringarna till att 

den saknar en enhetlig definition (Strömbäck 2004, s. 40). Trots att det finns olika definitioner 

av gestaltningsteorin har de några gemensamma och centrala element skriver Strömbäck: 

”gestaltningar är uttryck för specifika sätt att medvetet eller omedvetet organisera 

information, och gestaltningar formas genom val av ord, fakta, perspektiv, källor och 

betoningar” (Strömbäck 2009, s. 121).   

 

Den vanligaste citerade definitionen av gestaltningsteorin är den Robert Entman definierade 

år 1993 i artikeln Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm: 
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To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular 

problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described (Entman (1993) i Shehata 2015, s. 

361). 

 

Inom gestaltningsteorin kan man skilja mellan politiska aktörers gestaltningar, medborgarnas 

gestaltningar och mediernas gestaltningar (Strömbäck 2009, s. 124). I det fall det handlar om 

mediernas gestaltningar handlar det om hur skribent genom urval, betoningar samt det som 

väljs att exkluderas i en kommunicerande text gestaltar ett fenomen på ett specifikt sätt. På 

detta sätt framträder vissa specifika problembeskrivningar, orsaksförklaringar till problemet, 

värderingar och/eller lösningar för problemet genom skribentens gestaltningar av fenomenet i 

fråga (Strömbäck 2009, s. 121). Gestaltningsteorin utgår från att mediernas rapportering inte 

utgör en direkt avspegling av verkligheten, utan de (re)konstruerar verkligen genom val, 

exempelvis genom hur de väljer gestalta något och vad de inte väljer att framföra. Genom de 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar och lösningar som presenteras exempelvis i en 

artikel gestaltar skribenten ett fenomen på ett specifikt sätt, medvetet eller omedvetet.  

(Strömbäck 2009, s. 120-122). Gestaltningsteorin handlar inte enbart om hur vår verklighet 

påverkas av den verklighet medierna gestaltar utan även på de sätt de reproducerar och sprider 

olika betraktarsätt av verkligheten vilket i sin tur påverkar människors åsikter och syn om ett 

fenomen då vissa aspekter av problem framhävs och inte andra. Gestaltningsteorin intresserar 

sig även för mediernas innehåll och vad det egentligen representerar (Strömbäck 2009, s. 

119). Därmed kan gestaltningar studeras utifrån olika syften, exempelvis kan målet vara att 

beskriva och förklara hur ett fenomen gestaltas i medier och/eller fokusera på vilken effekter 

mediernas gestaltning har på opinionen (Shehata 2015, s. 361).  

 

Enligt Paul D’Angelo och Jim A. Kuypers förekommer gestaltningar genom många olika 

former; tal, skrift, bilder och inte minst massmedier. Men oavsett hur gestaltningen utförs har 

den en betydande effekt genom att det påverkar hur vi tänker om ett fenomen men även hur vi 

kommer förstå och diskutera världen omkring oss. Gestaltningsstudier har påvisat att det 

förekommer variationer av ett och samma fenomens problembeskrivning, det vill säga att ett 

och samma fenomen kan innehålla olika gestaltningar (D’Angelo & Kuypers 2010). 

Mediernas olika gestaltningar av ett och samma fenomen leder därmed tankarna i olika 

riktningar, man kan säga att det vägleder, genom medvetna eller omedvetna val, läsarna att 



16	  

tänka på visst specifik sätt. Ett exempel på hur något kan beskrivas på olika sätt är om glaset 

som kan beskrivas som antingen halvtomt och halvfullt. Trots att i de bägge beskrivningar av 

glaset är det lika mycket vätska i uppfattas det vid beskrivningen som halvtomt att den bör 

fyllas på medan vid beskrivningen av halvfullt glas finns än tillräckligt, detta illustrerar hur 

gestaltningen av något påverkar vår uppfattning om det beskrivna (Strömbäck 2009, s. 122). 

 

Gestaltningsteorin kommer i denna uppsats fokusera på mediernas gestaltning av integration 

och invandrare där genom de problem, orsaker och lösningar som presenteras undersöka hur 

integration och invandrare gestaltas i debatt- och ledarartiklar. I denna uppsats har jag valt att 

fokuserar på debatt- och ledarartiklar vilket inte har något syfte att ge en objektiv 

verklighetsbild utan har just avsikten att driva opinionen åt sitt eget intresse är det intressant 

att studera hur gestaltning sett ut i artiklarna. Eftersom gestaltning kan fungerar som ett 

strategiskt instrument för exempelvis politiska aktörer, då aktör gestaltar sina åsikter och 

skapar stöd för sina förslag genom hur det ramar in ett problem vilket påverkar allmänhetens 

åsikter och värderingar (Strömbäck 2009, s. 124). Målet i denna uppsats är inte att studera 

vilken effekt skribenternas gestaltningar kan tänkas ha hos läsarna utan enbart hur man väljer 

gestalta integration och invandrare i debatt- och ledarartiklar.  
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4. METOD OCH MATERIAL  
Ambitionen med detta kapitel har varit att så utförligt som möjligt beskriva hur jag gått 

tillväga under uppsatsen, genom de olika val som utförts samt hur materialet valts och 

bearbetas för att ge läsaren förståelse och insikt hur de slutsatser som denna uppsats kommit 

fram till. Detta är även en förutsättning för granskning av dess trovärdighet. Nedan redogörs 

för uppsatsens tillvägagångsätt, urval och material och avslutningsvis en metoddiskussion.  

 

4.1 Forskningsstrategi  

Olika forskningsproblem kräver olika upplägg och angreppssätt. Vanligtvis skiljer man 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategier. I grova drag kan man särskilja mellan 

kvalitativa och kvantitativa forskningar genom att kvalitativa är mer inriktade på ord medan 

kvantitativa på siffror (Bryman 2008, s. 39-40, 342). Med avstamp i uppsatsens 

problemformulering var en kvalitativ forskningsstrategi att föredra. Enligt Skärvad och 

Lundahl (2016) har kvalitativa forskningar som mål att beskriva, analysera, tolka och förstå 

sociala fenomen med ambitionen att få en djup förståelse av fenomenet som undersöks där 

fokus ligger på språk och texter (2016, s. 117-118).  

Då syftet med denna studie är att undersöka hur integration och invandrare gestaltas i debatt- 

och ledarartiklar valdes en kvalitativ textanalys som tillvägagångssätt. Debatt- och 

ledarartiklar är skrivna av skribenten med syftet att framföra sin mening och åsikt gällande ett 

specifikt fenomen och med utgångspunkt i att läsaren påverkas av vad som framförs var 

därmed en kvalitativ textanalys ett givet val i analysen av materialet för att kunna besvara 

studiens syfte.  

	  

4.2 Kvalitativ textanalys 

I en kvalitativ textanalys riktas fokus på de idéer och mening som framförs i texter då man 

utgår just från att all mening har effekt därmed är man inte intresserad om det som beskrivs i 

texten är korrekt eller idéerna sanna (Esaiasson et al. 2017, s. 212). Bergström och Boréus 

(2005) beskriver texter som ett ”[…] resultat av att en eller fler personer velat förmedla 

något till andra. Då de läses och refereras får de konsekvenser för vad människor tänker och 

vad de gör” (2005, s. 13). Hur massmedia specifikt beskriver och vinklar ett fenomen, 



18	  

samtidigt som andra betraktelsesätt försvinner kan därmed ses som en form av maktutövning 

från mediernas sida (Bergström & Boréus 2005, s. 14). Texter utgör aldrig en direkt 

avspegling av något utan är en representation som konstrueras av skribenten. Texten är en 

avspegling av det vi vill framföra vilket görs genom en aktiv handling om hur vi väljer 

uttrycker oss i den, exempelvis genom olika val, ställningstaganden och vilka påståenden som 

framförs istället för andra (Ledin & Moberg 2010, s. 153).  

Den som producerar en text gör det i ett sammanhang med en viss inramning 

och utifrån ett visst perspektiv. Den som läser en text skapar en bild av 

innehållet utifrån sina referensramar. Den mening som skapas är en 

konsekvens av hur något representeras, vilka tecken, ord, former skribenten 

valt (Ledin & Moberg 2010, s. 153). 

Den kvalitativa textanalysen utgår från att texter skapar sin betydelse med läsaren i en viss 

kontext, och skribenten konstruera sin text utifrån specifika syften som man vill framföra. 

Kvalitativ textanalys innebär att man på ett systematiskt sätt analyserar texter med syftet att ta 

fram det väsentliga innehållet som i vissa fall kan ligga dolt under ytan genom att ställa frågor 

till texten. Det kräver en noggrann och aktiv läsning av texten som helhet och dess 

beståndsdelar samt den kontext den hör till (Esaiasson et al. 2017, s. 211). Eftersom man 

utgår från att texter skapas genom att satser länkas ihop för att uppfylla en funktion genom att 

den exempelvis riktar sig till vissa individer och/eller grupper samt att personer, tid och rum 

gestaltas på så sätt skribenten anser hjälper läsaren att orientera sig i den verkligheten denne 

vill framföra (Ledin & Moberg 2010, s. 155).  Debatt- och ledarartiklarna som ligger till 

grund för denna studie har lästs flera gånger såsom snabbt och översiktligt samt långsamt och 

noggrant vilket är en förutsättning för förståelsen av artiklarnas övergripande poäng det vill 

säga vad den vill förmedla, hur man argumenterar och gestaltar för sin sak samt på vilka 

premisser slutsatserna vilar på (Esaiasson et al. 2017, s. 212-213).  

För att besvara uppsatsens övergripande problemställning har det krävts att denna 

konkretiseras till specifika frågor som i sin tur ställts till textmaterialet, det vill säga debatt- 

och ledarartiklarna. Frågorna som ställt till artiklarna har utgjort analysredskapet vid 

bearbetningen av artiklarna (Esaiasson et al. 2017, 216-219). Analysfrågorna har utformats 

med avstamp i det teoretiska ramverket, gestaltningsteorin. Genom artiklarnas inramning av 

problem, orsak och lösning har debatt- och ledarartiklar undersökts för att ta fasta på deras 

gestaltning av integration och invandrare. 
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Analysredskapet består av följande frågor: 

• Vilka problem gestaltas i artiklarna?  

- Vilka problembeskrivningar förekommer gällande integration? 

- Vilka problembeskrivningar förekommer i relation till invandrare? 

• Hur presenteras orsaken till problemet?  

- Vem och/eller vad presenteras vara orsaksförklaringar till problemet? 

• Vilka lösningar presenteras?  

- Vilka problemlösningar förekommer?  

Debatt- och ledarartiklarna har bearbetats och analyserat med hjälp av analysfrågorna som 

möjliggjort att de kunnat kategoriseras i analysredskapet på ett systematiskt sätt. 

Analysredskapet har även underlättat den vidare bearbetningen av analys och resultat-delen då 

den på ett överskådligt vis gett mig en helhetssyn av vad som framförts i artiklarna i 

förhållande till analysfrågorna. Tabellen nedan (tabell 1) visar hur analysredskapet är 

utformat. I analysredskapet framgår titel, författare samt var och när den är publicerad, 

därefter presenteras det identifierade utifrån problem, orsak och lösning. Samtliga artiklar 

som ingått i denna uppsats har bearbetats på samma vis och kategoriserats under de uppsatta 

kategorierna, i den mån det varit möjligt. I de fåtal artiklar det inte gick att finna någon 

presenterad orsak och/eller lösning har respektive ruta lämnats därhän. Analysredskapet 

bestående av samtliga artiklar som utgör det empiriska materialet i denna uppsats finner man 

under bilagor.  

Tabell 1. Analysredskap  

Nr Titel, 

författare & 

publicerad 

Problem  Orsak  Lösning  

1     

2     

	  
	  

4.3 Urval & material 

Det optimala är att analysera allt material som kan anses relevant för ens undersökning men 

med hänsyn till studiens tidsram och omfattning blir ett urval och avgränsning nödvändigt 
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(Esaiasson et al. 2017, s. 225-226). Eftersom jag utfört en kvalitativ textanalys vilket krävt 

noggrann och aktiv läsning hade detta inte varit möjligt med ett allt för omfattande 

textmaterial inom denna uppsats tidsram. Därför har jag avgränsat mig till enbart debatt- och 

ledarartiklar och valt bort nyhetsartiklar, notiser etcetera. Ytterligare ett urval gjordes gällande 

de mediala källorna, vilka var Sveriges två största morgontidningar, Dagens Nyheter 

(hädanefter DN) och Svenska Dagbladet (hädanefter SvD). Artikelsökningen avgränsades till 

debatt- och ledarartiklar publicerade mellan perioden 1 januari 2016 och 30 april 2017. 

Motiveringarna kring dessa urval har presenterats utförligare i inledningskapitlet. 

Därmed består det empiriska materialet i denna studie av debatt- och ledarartiklar publicerade 

mellan 1 januari 2016 till och med 30 april 2017 i morgontidningarna DN och SvD. 

Artikelsökningen gjordes med hjälp av sökdatabasen Mediaarkivet. Mediaarkivet innehåller 

artiklar från ett hundratal svenska tidningar där sökningar kan begränsas till källa, datum 

och/eller nyckelbegrepp/sökord. Då syftet med denna studie är att undersöka hur invandrare 

gestaltas i samband med integrationsdebatten har det i artikelsökningen används nyckelord 

som kunnat frambringa material som är relevant utifrån uppsatsens syfte, det vill säga 

artiklarna som behandlar integration i relation till invandrare och nyanlända. Artiklarna har 

därmed sökts med följande kombinerade nyckelord/begrepp: integration och invandrare 

(Integration AND invandrare) samt integration och nyanlända (Integration AND nyanlända), 

genom detta erhölls ett sökresultat med artiklar där nyckelorden/begreppen förekom.  

Totalt för bägge dessa sökningar erhölls ett sökresultat bestående av ett stort antal artiklar som 

kunde passa in i ämnet. Vidare avgränsades mängden då uppsatsen enbart fokuserat på debatt- 

och ledarartiklar. Alla dessa artiklar lästes till en början på ett översiktligt vis för att 

identifiera de som vara relevanta för denna studie. De valda artiklarna markerades och 

sparades för utskrift för att därefter läsas och analyseras utifrån de utformade frågorna i 

analysredskapet, vilket gav en djupare förståelse över texten och dess relevans för denna 

studie. Detta resulterade att de 49 debatt- och ledarartiklar1  minskade till totalt 21 artiklar 

som utgör det empiriska materialet som ligger till grund för analysen i studien.   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 25 artiklar från SvD och 24 artiklar från DN. 
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4.4 Metoddiskussion 

En undersöknings kvalité diskuteras ofta i förhållande till begreppen validitet och reliabilitet. 

Validitet syftar till om de slutsatser och argument som förs i undersökningen är giltiga och 

relevanta (Ekström & Ledin 2010, s. 14-15). Denna studies validitet kan diskuteras i relation 

till det valda analysredskapet som används vid bearbetningen av det empiriska materialet, det 

vill säga om analysfrågorna som ställts till debatt- och ledarartiklarna är rimliga ”empiriska 

indikatorer” för att kunna undersöka hur gestaltningen av integration och invandrare sett ut 

(Esaiasson et al. 2017, s. 222). Analysredskapet som bestått av analysfrågor har haft sin 

utgångpunkt i gestaltningsteori - problem, orsak och lösning. Genom att kunna identifiera 

dessa har jag även kunna ta fasta på vilka gestaltningar som förekommer gällande integration 

och invandrare. I och med att jag fokusera på att studera hur medierna gestaltat detta och inte 

vilken effekt de kan tänkas ha anser jag analysfrågorna fångar det uppsatsen avser studera och 

därmed besvara dess syfte.  

 

Om ens undersökning uppnår en god reliabilitet innebär det att uppsatsen anses vara giltig och 

tillförlitlig. Därmed handlar giltighet och tillförlitlighet (reliabilitet) om uppgifterna och 

slutsatser som dras i undersökningen stöds och byggs upp med hjälp av undersökningens 

empiriska material är riktiga, vilket förutsätter att man på ett tydligt och noggrann sätt 

redovisar hur man kommit fram till de slutsatser man gjort. Metod och material kapitlet har 

haft som ambition att redogöra för att alla val och steg som gjorts under forskningsprocessen 

vilket bland annat är en förutsättning för andra att kunna bedöma studiens tillförlitlighet 

(Bryman 2008, s. 355). Bergström och Boréus (2005) menar att själva tolkningsaspekten i en 

textanalys utgör en reliabilitetsfråga – oavsett vilken typ av textanalys som används måste en 

tolkning ske för att närma sig texten (2005, s. 35). Eftersom textanalys går ut på att tolka och 

analysera innebär det samtidigt att det inte är självklart att ens redovisade material hade 

uppfattats och tolkas på samma vis av andra personer. Även om man strävar efter att vara 

objektiv kan man inte bortse från att alla individer formas och påverkas av ens egna 

individuella erfarenheter och därmed sker tolkningsarbetet utifrån ens egna referensramar. 

Trots att jag läst debatt- och ledarartiklarna noggrant och flera gånger samt utgått från 

problem, orsak och lösning just för att kunna bearbeta materialet på ett systematiskt vis går 

det inte bortse från att tolkningsprocessen präglas mer eller mindre av min förförståelse 

(Bergström & Boréus 2005, s. 23, 25). Genom att analysredskapet presenteras i bilagor görs 

den disponibel för läsare att själva få bättre insyn i materialet samt underlättas för en eventuell 

granskning av uppsatsens trovärdighet. 
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Vidare kan man diskutera hur valet att av avgränsat mig till två tidningar, SvD och DN, kan 

tänkas ha haft en påverkan på det erhållna resultatet. Både SvD och DN är rikstäckande 

morgontidningar tillgängliga för allmänheten, självklart kan detta problematiseras gällande 

vilka är det som egentligen läser dessa tidningar och att de eventuellt inte når ut till alla 

samhällsgrupper. Vidare kan man diskuteras vilka aktörer som egentligen ”får” uttala sig i 

dessa två morgontidningar vilket med stor sannolikhet kan antas påverkar hur man väljer 

problematisera och beskriva integrationen i Sverige, därmed kan frågan om 

generaliserbarheten gällande resultatet inte säga så mycket om hela integrationsdebatten i 

media utan enbart om dessa två morgontidningar.  
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5. ANALYS OCH RESULTAT 
	  
I detta kapitel analyseras och redovisas resultatet som bearbetas genom analysredskapet. 

Genom analysen av artiklarna har några återkommande diskurser identifierats. De 

identifierade diskurserna redogörs och exemplifieras under tre teman: utbildning och 

arbetsmarknad, bidragssystemet och passivitet samt kulturella skillnader. Under bilagor 

finner man analysredskapet med samtliga analyserade artiklar placerade under problem, orsak 

och lösning.  

 

5.1 Problem 

Vikten av integration framgår tydligt genom analysen av samtliga artiklar. Överlag påvisar 

analysen av samtliga artiklar att i takt med att Sverige mötts av en stor flyktinginvandring de 

senaste åren har integration blivit en viktig samhällsfråga, och att problemen med integration 

aldrig varit så aktuell som nu. Vidare finns en samlad uppfattning om att det idag finns stora 

problem med integrationen i Sverige, och att det hittills varit ett misslyckande samt att det är 

en stor samhällsutmaning. Trots att det i majoriteten av artiklarna inte förekommer någon 

direkt definition av integration går det att urskilja en beskrivning genom artiklarnas 

problembeskrivning. Beckman (2011) understryker att det bästa sättet att klargöra 

integrationens innebörd är just att undersöka de problem som begreppet är tänk att svara mot 

(2011, s. 33).  

 

5.1.1 Utbildning och arbetsmarknad  

Det finns en samlad uppfattning att integration handlar om att få personer in i det svenska 

samhället, en uppfattning är att etablera sig i den svenska arbetsmarknaden är grundläggande 

då arbete är en förutsättning för att komma in och verka i det svenska samhället i stort och på 

så sätt bryta utanförskapet genom egenförsörjning. 

 

”Att få sitt första jobb och sedan även sitt andra och tredje, ger möjlighet att 

utvecklas och att komma till sin rätt. Det ger gemenskap. Det skapar 

självständighet”.  

(Kinberg Batra, SvD 2016-07-09) 
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Uppfattningen om att integrationen är bristfällig illustreras framförallt genom att påvisa den 

höga arbetslösheten bland utrikes födda: 

 
 […] hittills har vi dessvärre lyckats dåligt med integrationen. 

Sysselsättningsgraden för immigranter är låg. Generellt tar det lång tid för 

utrikes födda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det tar åtta åt 

innan hälften är i arbete (Andersson Joona, Calmfors, Desai & Eklund, SvD 

2016-11-24). 

 

Genomgående pekar man på den stora skillnaden som finns mellan inrikes födda och utrikes 

födda gällande förvärvsarbete för att betona misslyckandet med integrationen av invandrare. I 

en artikel för SvD betonar skribenterna detta i relationen till de senaste årens stora 

flyktinginvandring:   

 

”Med ett stort flyktingmottagande förutsätter en väl fungerande integration. 

Tyvärr uppvisar Sverige dåliga resultat i det avseendet. För utrikes födda är 

arbetslösheten mer än tre gånger så hög jämfört med inrikes födda”.  

(Busch Thor, Modig & Pethrus, SvD 2016-07-06).  

 

Trots att som diskuterar för en ekonomisk integration skiljer problembeskrivningen sig åt men 

det handlar om att motverka samma grundproblem - bryta utanförskapet genom etablering på 

arbetsmarknaden. Samtliga artiklar diskuterar just integrationens misslyckande men även 

problematiken med den stora andelen invandrare som tillkommit i följd av flyktingströmmen. 

Det förekommer en uppfattning om att Sverige tagit emot alldeles för många asylsökande, för 

många som måste etableras i relation till våra förutsättningar. I en artikel understryker 

Kinberg Batra och Kristersson (DN, 2016-01-20) att om inte integrationen kraftfullt förbättras 

riskerar ytterligare 90 000 utrikes födda att bli arbetslösa de kommande åren. Ett problem som 

tydligt går att identifiera är att det rör sig om en stor andel lågutbildade som inte är 

kvalificerade för den svenska arbetsmarknaden.  

 

”Dagens stora integrationsproblem gäller därför främst den stora volymen av 

lågutbildade invandrare”. 

(Lindbeck & Persson, DN 2017-04-02) 
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Vidare understryker Lindbeck och Persson att om vi inte lyckas med integrationen av 

invandrare kommer detta resultera i samhälleliga problem: 

 

”Sverige kommer att få allvarliga sociala och politiska problem om vi inte 

lyckas integrera invandrarna. Integration på arbetsmarknaden är särskilt 

viktig; om vi inte lyckas få invandrarna i jobb väntar utanförskap, social oro, 

etniska konflikter och främlingsfientlighet”  

(Lindbeck & Persson, DN 2017-04-02) 

 

5.1.2 Bidragssystemet och passivitet   

Det andra temat som framkom genom analysen var problematiken med regelverken i Sverige 

som anses vara allt för generösa framförallt när det gäller bidragssystemet. Det råder en 

uppfattning om att bidragssystemet är så pass generöst att det i vissa fall inte lönar sig att 

försvärsvarbeta. Men även att det finns en så kallad passivitet hos invandrare. Det görs tydlig 

att förvärvsarbeta är att göra rätt för sig, det handlar om att alla skall bidra till det svenska 

samhället och inte belasta det sociala skyddsnätet.  

 
Sverige ska vara ett land där alla får bidra och arbeta 100 % av sin förmåga. 

Ytterst handlar det om att ta tillvara alla människors inneboende drivkraft.  [---

].  Vi måste påskynda etableringen på arbetsmarknaden samt integrationen i 

svenska samhällen genom att tidigt förmedla de normer och värderingar som 

präglar det svenska samhället. Det är farligt om vi får parallellsamhällen där 

andra lagar och regler gäller (Busch Thor, Modig & Pethrus, SvD 2016-07-06). 

 

Uppfattningen om att det finns en passivitet bland invandrare som gör det ytterst viktigt att 

förmedla de normer och värderingar som gäller i Sverige. I likhet med det ovanstående citatet 

skriver Kindberg Batra att Sveriges styrka kommer från vår sammanhållning och värderingar 

om att vi gör rätt för oss (SvD 2016-07-09). Passiviteten hos invandrarna ställs parallellt med 

normer och värderingar som kännetecknar Sverige. Det handlar om beteenden som inte passar 

in i det svenska samhället vars styrka och sammanhållning utgår från att ”vi gör rätt för oss”. 

Att invandrare ställs emot dominerande normer och ideal är enligt Brune (2015) ett vanligt 

förekommande från mediers sida (2015, s. 348). 
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5.1.3 Kulturella skillnader  

Utifrån resultatet av artiklarna framkom även att den stora flyktinginvandringen Sverige haft 

de senaste åren generat en ”ny invandragrupp” med värderingar och normer som inte går ihop 

med de liberala värderingar som kännetecknar Sverige. Exempelvis betonar Nilsson och 

Rosing invandrarna komma från ”främmande kulturer”: 

 

”Flyktingpolitiken handlar om humanitet. Samtidigt är det berättigat att fråga 

sig hur den stora inflyttningen av människor från främmande kulturer kommer 

att påverka Sverige”.  

(Nilsson & Rosing, SvD 2017-04-26) 

 

Det ovanstående citatet illustrerar hur dessa människor från ”främmande kulturer” ses eller 

kan komma att utgöra ett problem. Det finns en uppfattning att de nya invandrargrupperna är 

mer kulturellt olika även i relation till tidigare invandrargrupper och att det finns en ökad 

kulturell skillnad. Exempelvis betonas i en debattartikel att liberala värderingar trängt bort i 

en del förorter och istället blivit områden präglade av religiös fundamentalism (Björklund, 

Avci, Malm & Nylander, DN 2016-09-22). Lindbeck och Persson poängterar bland annat att 

det kulturella avståndet ökat i Sverige, det handlar om kulturella avståndet mellan svenskar 

och de nya ”invandrargrupperna”, vilket enligt dem även är grupper som blivit allt mer 

svårplacerade i arbetsmarknaden (DN 2017-04-02). I rapporten Det blågula glashuset – 

strukturell diskriminering i Sverige framgår det att medierna tilldelar invandrare en negativ 

gestaltning genom att de beskrivs som ett hot eller problem, och även att de framställs som 

avvikande med icke önskvärda beteenden och egenskaper som till exempel fundamentalism 

(SOU 2005:56).  

 

5.2 Orsak  

5.2.1 Utbildning och arbetsmarknad  

Problematiken med invandrarnas svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden 

handlar om invandrarnas låga utbildningsnivå men även bristen på ”enkla” jobb. Dessa två 

diskuteras utifrån samma utgångspunkt; svårigheterna för invandrarna att etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden. I dagsläget krävs det utbildning för att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden som är väldigt kompetensinriktad. Därmed ställs Sveriges arbetsmarknads i 

relation till invandrarnas utbildningsnivå; invandrarna är inte kvalificerade för den svenska 
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arbetsmarknaden. Enligt Brune (2004a) skapas och förstärks idéer om ett ”vi” som överlägsna 

genom att just gestalta invandrare i relation till ”brister” och ”svårigheter” (2004a, s. 86).  

 

Det är inget nytt fenomen att det är svårt för utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden 

och med de senaste årens stora andel nyanlända finns en stor risk att man kan räkna med att 

många fler kommer bli arbetslösa om man inte åtgärdar integrationsproblematiken. I de 

artiklar där arbete ses som nyckeln till integration beskrivs invandrarnas svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden alltså utifrån två orsaksförklaringar, dels invandrarnas låga 

utbildningsnivå och dels Sveriges kunskapsintensiva arbetsmarknad.  

 
Problemen med att hitta jobb beror delvis på att lägsta lönerna i Sverige är 

relativt höga, samtidigt som en stor del av de flyktingar som kommer hit saknar 

högre utbildning. Sammantaget gör det att många som kommer hit helt enkelt 

inte har en produktivitet som motsvarar lönenivån (Molander, DN 2016-11-

23). 

 

Utbildning krävs för att de skall kunna få komma in på arbetsmarknaden då den inte är 

anpassad till just lågutbildade. Sveriges arbetsmarknad gestaltas som kunskapsintensiv, där 

det mer eller mindre krävs gymnasiekompetens.  

 

Vi har nioårig skolplikt i Sverige, men i praktiken krävs det i dag en 

gymnasieutbildning för att få ett jobb på arbetsmarknad. […] arbetslösheten är 

flera gånger högre för dem som endast har grundskoleutbildning jämfört med 

dem som har gymnasieexamen (Jaara Åstrand, DN, 2016-07-06). 

 

Därmed presenteras genomgående orsaken till problemet att den svenska arbetsmarknaden 

inte går ihop med den stora andelen lågutbildade invandrare. Den svenska arbetsmarknaden 

präglas av arbeten som är kompetensinriktad. Samtidigt som det finns en enighet om 

problematiken med de lågutbildade och den allt för kunskapsintensiva arbetsmarknaden så 

menar en del att en stor andel av de med förgymnasial utbildning aldrig kommer hinna utbilda 

ikapp sig då många av dem är över medelålder. Men även att det skulle ta alldeles för lång tid 

då många har få års erfarenheter vid skolbänken och att ägna närmare ett decennium vid 

skolbänken är inte rimligt.  
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”Genomsnittlig utbildningstid för syrier i etableringsstöd är 6,6 år. Eritreaner 

har i snitt 3,4 års skolgång medan afghanerna har 3,2” 

 (Kjöller, DN, 2016-02-26).  

 

Genomgående handlar problembeskrivningen om invandrarnas svårigheter och brister. Vilket 

just innebär att den stora andel invandrare med låg utbildning inte är rätt kvalificerade, knappt 

för de enklaste jobben, hur skall man förvänta sig arbetsgivaren vill betala samma lön för 

någon som inte besitter grundläggande kvalifikationer som andra.  

   

5.2.2 Bidragssystemet och passivitet  

Det andra temat som kunnat urskiljas genom analysen av debatt- och ledarartiklarna är 

problematiken med Sverige generösa regelverk som framförallt gäller bidragssystem som 

bland annat stärker passiviteten bland invandrare. Sammantaget råder en uppfattning om att 

passiviteten som finns bland invandrare har ”tillåtits” men även stärkts genom samhällets 

omhändertagande förhållningssätt och det generösa välfärdssystemet. Det generösa 

bidragssystemet uppmuntrar inte invandrare att visa sin drivkraft och på något sätt försöka 

bidra till samhället. Vilket gör att bidragssystemet snarare låser ut än släpper in.  

 

I en artikel för DN skriver Molander (2016-11-02) om hur föräldraförsäkringen är ett exempel 

på hur Sveriges generösa välfärdssystem sinkat integrationen och samtidigt blivit en 

kvinnofälla. En föräldraförsäkring som gav nyanlända med barn under fyra år möjligheten att 

vara hemma 480 dagar med sina barn som om de vore nyfödda, istället för att komma ut i 

arbetslivet. Vidare beskrivs även bidragssystemet så generöst att det i vissa fall inte lönar sig 

att arbeta.  
 

Men när bidragssystemet blir allt för generöst och när bidrag staplas på vandra 

så kan det bli mindre lönsamt att lämna utanförskapet för arbete. Idag kan till 

exempel de samlade bidraget för en familj med fyra barn uppgå till ungefär 30 

000 kronor efter skatt. 30 000 kronor är betydligt mer än vad många i Sverige 

har kvar i plånboken efter att ha arbetat och betalat skatt. Det är varken rimligt 

eller hållbart (Kinberg Batra, SvD 2016-07-09). 

 

Skribenten till ovanstående artikel beskriver bidragssystemet som allt för generöst och pekar 

på siffror som belyser vilken kostnad det innebär för det svenska samhället samtidigt som 
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skribenten drar paralleller till det är mycket mer än vad många svenskar har efter arbetat och 

betalat skatt. Frågan lyfts huruvida det är rimligt att de som inte bidragit till den svenska 

välfärden skall få ta del av hela välfärdspaketet. Den svenska bidragspolitiken bidrar till en 

passivitet bland nyanlända vilket i sin tur riskerar att öka främlingsfientlighet bland de som 

betalar för det.  

 

Som redan nämnt, framkom gestaltningen av invandrare som passiva och som ofta befann sig 

just i ett bidragsberoende. Genom samhällets ”ta hand om”-mentalitet och generösa 

välfärdssystem har denna passivitet hos invandrarna ”tillåtits” och stärkts. Passiviteten hos 

invandrarna ställs parallellt med normer och värderingar som kännetecknar Sverige. Det 

handlar om beteenden som inte passar in i det svenska samhället vars styrka och 

sammanhållning utgår från att ”vi gör rätt för oss”. Att invandrare ställs emot dominerande 

normer och ideal är enligt Brune ett vanligt förekommande från mediers sida (Brune 2015, s. 

348). Även i rapporten Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige framgår 

det att invandrare framställs som avvikande och med icke önskvärda beteenden, som bland 

annat bidragsberoende. Genom att tillskriva invandrare egenskaper och beteenden som inte 

kännetecknar det ”svenska” skapas en negativ bild av invandrarna och därmed skapas en bild 

av invandrarna som ”dem andra” (SOU 2005:56).  

 

Att passiviteten och bidragssystemet lyfts flera gånger i relation till att det är oerhört viktigt 

att visa invandrarna vilka normer och värderingar som gäller i Sverige vilket ger bilden av att 

i Sverige försörjer man sig inte genom bidrag och ersättning utan genom att arbeta och bidra 

till samhället. Passiviteten hos invandrarna kan därmed uppfattas vara en orsak av deras egna 

värderingar och normer, det vill säga en orsak av deras kultur. Att media tillskriver 

invandrarnas sociala och strukturella problem som en orsak av kulturella problem är inte 

ovanligt, detta genererar emellertid bilden av att det är invandranas problem och inte ett 

svenskt strukturellt problem (SOU 2015:56). 

 

5.2.3 Kulturella skillnader  

Vidare framgick det vid analysen av artiklarna att finns en uppfattning om en ökad kulturell 

skillnad. Problemet med att det kulturella avståndet ökat i Sverige är en orsak av vad man kan 

utläsa vara just de så kallade nya invandrargrupperna som tillkommit de senaste åren. De så 

kallade ”nya invandragrupper” diskuteras ha en kulturell och religiös livsåskådning väldigt 
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annorlunda det svenska. I en artikel för DN problematiserar Björklund, Avci, Malm och 

Nylander (2016-09-12) flyktingströmmens nya invandrargrupper som personer från 

hederskulturer med starka patriarkala värderingar:  

 

”Många nyanlända kommer från länder som har en helt annan syn på 

jämställdhet, som vuxit upp i hederskulturer där patriarkala värderingar styr och 

där mannan ses överordnad kvinnan. Det skapar utmaningar. Segregationen är i 

dag påtaglig och riskerar att öka”.  

(Björklund, Avci, Malm & Nylander, DN 2016-09-12). 

 

I artikeln problematiserar man religiösa friskolor som kan komma bli en samlingspunkt för 

nyanlända barn där föräldrars religiösa och kulturella livsåskådning främjas. De religiösa 

friskolorna bidrar till att dessa barn isoleras från det svenska samhället just genom att främja 

en religiösa och kulturell livsåskådning som inte är lik de svenska liberala värderingarna. Som 

det tydligt framgår råder en uppfattning att de senaste årens ”invandrargrupper” ökat den 

kulturella skillnaden mellan svenskar och invandrare. En invandrargrupp som gestaltas bestå 

av personer från hederskulturer med starka patriarkala värderingar som även betonas vara 

värderingar som inte går ihop med de svenska.  

 

”Värden som frihet, trygghet och jämlikhet har genom tidigare generationers 

arbete kommit att prägla vårt samhälle. Det är ett arv som vi idag har ett ansvar 

att förvalta”.  

(Busch Thor, Modig & Pethrus, SvD 2016-07-06) 

 

De så kallade nya ”invandrargrupper” gestaltas som ett hot för de svenska liberala 

värderingarna. De kulturella skillnaderna som är en orsak av de nya invandrargrupperna, 

denna kulturella skillnad gestaltas så betydande olikt även i förhållande till vad tidigare 

invandragrupper varit. Exempelvis understryks det i Det blågula glashuset – strukturell 

diskriminering i Sverige att invandrare definierat inte alla som invandrat utan främst de 

invandrare som uppfattas vara mest annorlunda och avvikande från det som karakteriserar det 

svenska gällande till exempel religion och kultur (SOU 2005:56, s. 157).   
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5.3 Lösning 

5.3.1 Utbildning och arbetsmarknad  

Som det framgått uppfattas problematiken med att invandrarnas svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden vara en orsak av bland annat invandrarnas låga utbildningsnivå men även 

Sveriges kunskapsintensiva arbetsmarknad. Det ena problemlösningen som framgått i debatt- 

och ledarartiklarna gällande invandrarnas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden är 

utbildningsinsatser. Att anpassa arbetsmarknaden genom fler ”enkla jobb” och sänka 

minimilönerna är inte rätt väg för integration då detta bland annat kommer öka de ekonomiska 

klyftorna i samhället och därmed är utbildningsinsatser det som kommer löna sig i längden.  

 
Ambitionsnivån för svensk integrations- och utbildningspolitik måste höjas 

rejält. Vi får inte abdikera och nöja oss med att skapa en andra klassens 

arbetsmarknad som består av enkla servicejobb. Då förlorar Sverige sin 

position som kunskapsnation och alla i landet drabbas. Skolan är nyckeln till 

integration. Det är där insatserna ska göras. (Jaara Åstrand, DN 2016-07-06).  

 

Idag finns en lång väntan innan man ens kan ”påbörja” integrationen bland annat behövs det 

arbeta snabbare med exempelvis valideringar och utbildningsinsatser.  Men även större 

satsningar och investeringar på yrkesutbildningar som ser efter arbetskraftsbehovet inom 

vissa yrken och på så sätt ta vara på den arbetskraft som finns i landet. 

 

”Snabb språk- och yrkesutbildning anpassad till bristyrken är helt avgörande för 

Sveriges fortlevnad som välfärdsnation”.  

(Gaversjö, SvD 2016-11-17)  

 

Det andra problemlösningen som framgår tydligt i analysen är att det finns en stark åsikt om 

att arbetsmarknaden måste förändras genom att skapa fler ”enkla jobb”, alltså skapa arbeten 

som inte kräver särskilda kvalifikationer. Bland annat hävdas det att utbildning skulle ta 

alldeles för lång tid då många har väldigt låg utbildningsnivå, vilket gör det orimligt att 

utbilda dessa personer.  Det finns en uppfattning om att invandrarna inte innehar den 

produktivitet som krävs för den svenska arbetsmarknaden, exempelvis understryker Molander 

(DN 2016-11-23) hur de svenska höga lönerna inte går ihop med den låga utbildningsnivån de 

flesta invandrarna har. I en artikel i SvD diskuterar skribenterna för att sänka minimilönerna 

som i dagsläget anses vara alldeles för höga vilket i sin tur skapar fler arbeten (Andersson, 
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Calmfors, Desai & Eklund, SvD 2016-11-24).  Nilsson och Rosing (SvD 2017-04-26) skriver 

att man måste sänka trösklarna till arbetsmarknaden för att anpassa den för de lågutbildade 

invandrana och på så sätt underlätta vägen för invandrarnas integration genom att få arbete 

och skapa en egen försörjning. Oavsett problemlösning utgår de från samma utgångspunkt; 

svårigheterna för invandrarna att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Därmed ställs 

Sveriges arbetsmarknads i relation till invandrarnas utbildningsnivå; invandrarna är inte 

kvalificerade för den svenska arbetsmarknaden, vilket än en gång pekar på deras brister och 

stärkandet av ”vår” modernitet och överlägenhet (Brune 2004a, s. 86).   

 

5.3.2 Bidragssystemet och passivitet   

Problematiken vad gäller den påstådda passiviteten bland invandrare anses bland annat vara 

ett resultat av Sveriges generösa bidragssystem.  Det finns en tydlig och enig uppfattning om 

att bidragssystemet måste begränsas, huvudsakligen genom att införa ett bidragstak och dels 

ersättningar efter prestation. I en artikel i SvD skriver Lönnqvist förutom att bidragsystemet 

generar passivitet risker det även att öka främlingsfientligheten: 

 

”Invandrare är inte dummare eller latare än vi vars förfäder vilar under 

svenska kyrkohällar. Men den nuvarande bidragspolitiken riskerar att 

passivisera dem som kommer hit samt göda främlingsfientlighet bland de 

infödda som ska betala kalaset”.  

(Lönnqvist, SvD 2016-04-06) 

 

Det ovanstående citat illustrerar hur det exempelvis finns ett ”vi” och ”dem” tankesätt, genom 

att tydligt understryka ”vi vars förfäder vilar under svenska kyrkohällar” men även 

framlägger att det även är ”vi” som betalar för bidragen som invandrarna får. Kindberg Batra 

(SvD 2016-07-09) diskuterar bland annat för bidragstak men även att det måste införas 

obligatoriska samhällsorienteringar för nyanlända, just för att förtydliga att i Sverige gör man 

”rätt för sig” genom att arbeta och försörja sig själva och inte genom att leva på bidrag. Detta 

ger även intrycket att passiviteten är något som uppfattas vara en orsak av deras kultur, just 

genom att betona vikten av samhällsorienteringar.  

 

För att få ta del, av det svenska välfärdsystemet, som tydligt illustreras betalas genom 

skatteintäkter, skall man leverera och bidra till samhället. Att begränsa välfärdstjänsterna och 
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ersättningar är avgörande för att bryta passiviteten. Det förekommer även förslag om att skapa 

ersättningssystem som utbetalas utifrån uppnådda resultat vilket även anses öka 

utbildningarnas effektivitet, genom att fungera som en ”morot”. Men framförallt handlar det 

om att bidragssystemet inte får vara så generöst att det lönar sig att leva på det, den ska inte 

hämma integrationen vilket den uppfattas gör idag. 

 

”Därför bör ett bidragstak införas för dem som har försörjningsstöd och 

etableringsersättning. Det motverkar risken att drivkrafterna till arbete helt 

försvinner när bidragen staplas på varandra”. 

(Kindberg Batra, SvD 2016-07-09)  

 

5.3.3 Kulturella skillnader 

Uppfattningen om att de nya invandrargrupperna kommer från länder med andra kulturella 

värderingar med patriarkala tankar innebär att det tidigt måste förmedlas vilka värderingar 

och normer som gäller i Sverige.  
 

Vi måste påskynda etableringen på arbetsmarknaden samt integrationen i 

svenska samhället genom att tidigt förmedla de normer och värderingar som 

präglar det svenska samhället. Det är farligt om vi får parallellsamhällen där 

andra lagar och regler gäller.  (Busch Thor, Modig, Pethrus, SvD 2016-07-06) 

  
Det handlar alltså inte enbart om att visa vad som gäller i Sverige utan även vad som 

förväntas av dem, bland annat i form av samhällsorientering. Exakt när i 

integrationsprocessen detta ska ske är skribenterna oense: vissa vill att detta ska ske under 

asylprocessen medan andra föreslår det först efter uppehållstillståndet. 

 

I och med att de så kallade nya invandragrupper gestaltas vara personer från hederskulturer 

med starka patriarkala värderingar som riskerar befästas i samhället genom att de får ”leva 

vidare” genom deras barn. Samhällets uppgift är därför att ge dessa barn fler möjligheter för 

att kunna bli en del av det svenska samhället - speciellt i en tid när integration behövs mer än 

någonsin. Därmed bör etableringen av nya religiösa friskolor stoppas samt tillstånd för att 

utöka antalet elever för sådana redan etablerade skolor. Den svenska skolan har som uppgift 

att ge alla barn en likvärdig utbildning och jämna ut förutsättningar. Därmed är det i skolan 
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som integrationen börjar, där barn oavsett bakgrund skall ges samma möjligheter och 

livschanser.  

 
I skolan ska barnen rustas för en framtid som ansvarstagande medborgare med 

de rättigheter och skyldigheter som det innebär att leva i ett demokratiskt land. 

Den svenska skolans värdegrund, som tydliggörs i läroplanen, vilar på värden 

som individens frihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolans 

värdegrund speglar de liberala värderingar som kittar samman vårt samhälle. 

(Björklund, Avci, Malm & Nylander, DN 2016-09-12) 
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6. AVSLUTNING 
Avslutningskapitlet inleds med ett avsnitt som återkopplar resultatet till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Därefter förs en diskussion i relation till den tidigare forskning som 

presenterats i uppsatsen. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur integration och invandrare gestaltades i 

debatt- och ledarartiklar i morgontidningarna SvD och DN. Genom att undersöka de valda 

artiklarnas beskrivningar av problem, orsak och lösning identifiera hur integration och 

invandrare framställs i dessa artiklar. För att tillgodose syftet formulerades två 

frågeställningar, nedan kommer dessa frågeställningar besvaras.  

 

• Vilka diskurser förekommer i integrationsdebatten?  

En samlad uppfattning om problemet som Sveriges står inför gällande integration är den stora 

flyktinginvandringen Sverige mött de senaste åren. Det fanns en stor vilja att hjälpa vilket 

sedan visade sig resultera i praktiska utmaningar för Sverige. Samtliga artiklar är ense att 

integration idag är ett misslyckande och att den stora andelen nyanlända gjort ämnet än mer 

aktuellt.  Trots att samtliga artiklar understryker att integrationen i Sverige inte fungerar finns 

en delad uppfattning om hur man skall råda bot på det. Genom analysen av artiklarnas 

gestaltning gick det att urskilja några återkommande diskurser i integrationsdebatten. 

Genomgående diskuteras invandrarnas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, som 

dels diskuteras utifrån invandranas låga utbildningsnivå och dels Sverige med en 

kunskapsintensiv arbetsmarknad. Det andra temat som framkom i resultatet var Sveriges 

bidragssystem som uppfattas alldeles för generöst och som i sin tur stärker en passivitet bland 

invandrare. Bidragssystemet motverkar på så sätt integrationen genom att den snarare låser ut 

än släpper in invandrarna i samhället. Den tredje diskursen som framkom var att den 

kulturella skillnaden ökat i landet vilket gestaltas vara en orsak av de senaste årens 

flyktinginvandring som genererat en ny ”invandragrupp” från kulturer med värderingar och 

normer som inte går ihop med dem svenska. Oavsett hur man argumenterat för olika 

ståndpunkter och lösningar följer alla samma mönster, det handlar om att invandrarna skall bli 

en del av det svenska samhället – en delaktighet och skyldighet att bidra till det svenska 

samhället.   
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• Hur gestaltas invandrare i relation till integrationsdebatten? 

Utifrån resultatet av debatt- och ledarartiklarna kan det utläsas att invandrare snarare 

gestaltats negativt än positivt, genom att de ofta tilldelades negativa egenskaper och beteende 

som inte går ihop med vad som anses vara typiskt ”svenskt”. Det framgick tydligt i resultatet 

att invandrare oftast gestaltades i relation till integrationsdebatten som ett problem; 

lågutbildade, passiva, bidragsberoende samt med normer och värderingar som inte går ihop 

med de svenska liberala värderingar som kännetecknar Sverige. Sammantaget skapar 

artiklarnas gestaltning en bild av att det handlar om invandrarnas problem genom alla de 

negativa egenskaper och beteenden ”dem” gestaltas ha – det handlar om deras problem och 

svårigheter att integrera sig i Sverige som är ett resultat av deras brister som ideligen beskrivs 

som en orsak av deras kultur.  

 

6.2 Diskussion  

Gestaltningsteorin utgår från att allmänheten påverkas av artiklars gestaltningar, det handlar 

inte bara om vad medierna får oss att tänka på utan det handlar även om hur medierna får oss 

att tänka om det presenterade. Det vill säga det handlar inte bara ge oss uppfattningen om att 

integration är högaktuellt utan även de påverkar hur vi tänker om integration. I likhet med 

Bolin, Hinnfors och Strömbäcks (2016) forskning om hur ledarsidor skriver om invandring 

och integration framgick det i resultatet att även här var gestaltningen av invandrare snarare 

negativt än positivt, genom att de ofta porträtteras med negativa egenskaper och beteenden 

som inte går ihop med vad som anses vara typiskt ”svenskt”. Som det tydligt framgått i 

analysen av materialet gestaltas invandrare oftast som ett problem; lågutbildade, passiva, 

bidragsberoende samt med normer och värderingar som inte går ihop med de svenska vilket 

sammantaget ger uppfattningen om att det handlar om invandrarnas problem. Även i 

rapporten Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56) 

framhävs det att invandrare gestaltas negativt genom att de beskrivs som ett hot eller problem.   

 

I rapporten framhålls även att det finns en tendens hos media att likställa invandrarnas sociala 

och strukturella problem som en orsak av kulturella problem (SOU 2005:56). I debatt- och 

ledarartiklarna gick det att urskilja en bred uppfattning om kulturella skillnader som 

gestaltades som ett problem och som gör det oerhört viktigt att förmedla vilka värderingar och 

normer som gäller i Sverige. Exempelvis diskursen om bidragsberoende och passivitet som 

antyds vara beteenden och egenskaper som inte är typiskt svenskt, utan beteenden som 
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tillskrivs vara en orsak av invandrarnas kultur. Enligt Brune (2004b) skapas just en 

”svenskhet” genom att framställa invandrarna med egenskaper som inte utgör normen i 

samhället, på så sätt konstruerar texten ett motsatsförhållande som genererar ett ”vi” och 

”dem”. Enligt Kamali (2006) är den grundtagande problematiken med integrationstänkandet 

att det finns essentiellt skilda grupper: svenskar och invandrare. Kamali menar att detta 

tankesätt just förstärker föreställningar om ett ”vi” och ”dem” men även genom antagandet att 

svenskar är integrerade och att integration enbart gäller invandrare (Kamali, 2006). Även 

Beckman (2011) problematiserar integrationen och menar att en orsak till dess misslyckande 

är bland annat att det inte finns någon tydlig definition av vad som avses med integration. 

Samtidigt betonar han att det bästa sättet att klargöra integrationens innebörd är att undersöka 

vad den är tänkt att svara mot (Beckman 2011). Genomgående saknas det en explicit 

definition av integration i debatt- och ledarartiklarna, men implicit antyds en ”ekonomisk 

integration”. Sammantaget handlar integration om att få människor med invandrarbakgrund 

delaktiga i det svenska samhället genom att komma in på arbetsmarknaden och få möjligheten 

att skapa en tillvaro i Sverige och på så sätt även bidra till det svenska samhället.  Men det 

handlar även om att skapa en förståelse om vilka normer och värderingar som gäller i Sverige, 

vilket även är en förutsättning för integrationen i det svenska samhället. ”Att hitta eller skapa 

sig en arbetsplats är den absolut viktigaste faktorn för möjligheter att lära sig det nya 

språket, de sociala koderna, och minst att skapa sig en egen försörjning” (Wennerberg & 

Bird, DN, 2016-10-22).  

 

Analysen av debatt- och ledarartiklarna påvisar att det finns tydliga inslag av ”vi” och ”dem”. 

Ofta med en negativ lagd gestaltning av ”dem”, det handlar om deras (invandrarnas) problem 

och svårigheter att integrera sig i Sverige som är ett resultat av deras brister. Därmed kan man 

säga att invandrare skildras som en homogengrupp då man använda sig av 

förklaringsmodeller som är kollektiva.  Genom att reducera bilden av invandrare till 

kollektiva egenskaper skapas en generaliserad bild som till slut har en stigmatiserande effekt 

enligt Brune (2015). Då man inom gestaltningsteorin utgår bland annat från att mediernas 

gestaltning har en effekt på allmänheten genom att reproducerar och sprider olika sätt att 

tänka på som i sin tur påverkar hur vi tänker och förhåller oss till fenomenet kan man med 

stor säkerhet säga att debatt- och ledarartiklarnas gestaltningar förstärker ”vi” och ”dem” 

tankesättet och är en aktiv aktör i den strukturella diskrimineringen av invandrare. I rapporten 

Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56) understryks just 

problematiken att i ett segregerat samhälle där många från majoritetsbefolkningen inte 
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personligen känner invandrare har medierna en stor effekt på hur dessa individer kommer 

uppfattas och därmed bemötas och behandlas.  

 

Då denna undersökning gjorts genom en kvalitativ textanalys innebär det att det gjorts en 

tolkning av det empiriska materialet som denna uppsats bygger på. Trots att jag utgått från 

vissa specifika ramar (problem, orsak och lösning) just för att kunna bearbeta materialet på ett 

mer systematiskt sätt för att därefter identifiera vilka gestaltningar som går att finna kring 

integration och invandrare är det omöjligt att vara fullständigt objektiv. Människor tolkar, 

uppfattar och förstår saker och ting olika.  

 

6.3 Vidare forskning  

Jag vill avslut denna uppsats med förslag på fortsatt forskning. I och med att denna uppsats 

enbart lagt fokus på gestaltningen som framgått i artiklarna och inte haft någon ambition att 

undersöka vem eller vilka författat de så kan en komparativ studie som fokuserar på vilka 

aktörer som uttalar sig och hur gällande ämnet vara intressant. Uppsatsen har blandat annat 

konstaterat debatt- och ledarartiklarna diskuterar att flyktingströmmen genererat ”nya 

invandrargrupper” men även att integrationen gått från brådskande till akut. Vilket väcker 

frågan, kan gestaltningen av invandrare i relation till integrationsdebatten påverkats av de 

senaste årens flyktinginvandring? En studie som fokuserar på att jämföra gestaltningen av 

invandrare innan och efter den så kallade ”flyktingströmmen” nådde Sveriges gränser kan 

därmed även vara intressant och på sin plats.  
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BILAGOR 
	  
	  
	  
 Titel, författare & 

publicerad 
Problem Orsak  Lösning  

1 Så kan vi minska 
flyktingnotan med 80 % 
 
Kjell Nilsson, direktör 
för forskningsinstitut 
Nordregio.  
Annika Rosing, 
Nordiska Ministerrådet  
 
SvD 
2017-04-26 

- Stora utmaning med 
senaste årens flyktingkris.  
-Svårt för invandrare att 
komma in i 
arbetsmarknaden  

Saknar de nätverk och 
kontakter som krävs 
på svensk 
arbetsmarknad  

Sänka trösklarna till 
arbetsmarknaden.  
  

2 Missvisande att hävda 
att integrationen blivit 
bättre 
 
Assar Lindbeck, 
professor 
nationalekonomi 
Mats Persson, professor 
nationalekonomi  
 
DN 
2017-04-02 

Den stora volymen av 
lågutbildade invandrare    

Den svenska 
arbetsmarknaden inte 
anpassad för 
lågutbildade.   

Strukturella reformer av 
arbets- och 
bostadsmarknaden i 
kombination med de 
traditionella åtgärderna. 
Men vilket även kräver 
en mer restriktiv 
invandringspolitik 
under kommande 
decennier 

3 Stora etniska klyftor 
hotar bli större 
 
Li Johansson, 
branschansvarig 
Almega 
Utbildningsföretagen. 
Nima Sanandaji, 
författrare och vd 
ECEPR. 
 
SvD 2017-03-10 

- Kunskapsklyftor mellan 
inrikes- och utrikesfödda. ---
- Hälften av de nyanlända 
har högst förgymnasial 
utbildning. 
 

En kunskapsintensiv 
arbetsmarknad.  
”även de enklare 
jobben blir mer 
kunskapsintensiva” 

-Vuxenutbildning måste 
utvecklas och 
förbättras. 
- Införa 
ersättningsystem som 
ersätter efter resultat för 
att öka utbildningarna 
effektivitet.  

4 Folk är som folk är 
mest 
 
 
DN, oberoende liberal  
 
DN 2017-02-05 

- Integration en 
samhällsutmaning som man 
inte klarar själv. 
- Stor andel flyktingar 
saknar högre utbildning.   

- Ineffektivt 
mottagningssystem. 
- Många reformer 
som borde införts 
tidigare. Tid förspills. 
Kvinnor halkar efter 
pga de kan stanna 
hemma med barnen.  

- Mottagningscenter, 
dvs. att samla alla 
samhällsaktörer om 
behövs för att starta sitt 
nya liv.  
- Lyckad integration 
kräver även att 
människor möts i 
vardagen.  

5 Låt kommunerna ta 
över yrkesskolor 
 
Oliver Rosengren (M) 
kommunalråd, Växjö. 
Josefin Malmqvist (M) 
kommunalråd, 
Sundbyberg. Anna 
Jähnke (M) 

-Flera år innan 
egenförsörjning 
-Arbetslösheten bland 
utsatta grupper ökar.  
- Lågutbildade exkluderas 
från arbetsmarknaden 

Sveriges underskott 
av enkla jobb stänger 
ut personer med kort 
utbildning.  

Yrkesutbildning  
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kommunalråd, 
Helsingborg. Lars 
Rådén (M) 
kommunalråd, Solna.  
 
SvD 
2016-12-23 

6 Vår modell klarar inte 
integration 
 
 
Pernilla Andersson 
Joona, docent i 
Stockholms universitet. 
Lars Calmfors, forskare 
IFN oh professor 
emeritus Stockholms 
universitet. Sameeksha 
Desai, docent Indiana 
University. Johan 
Eklund, vd 
Entreprenörskapsforum 
och professor Blekinge 
Tekniska Högskola  
 
SvD 2016-11-24 

- Stor arbetslöshet bland 
utrikesfödda. 
- Stor flyktinginvandring 
kombinerat med dåligt 
fungerande ekonomisk 
integration  

- Låg andel enkla 
jobb.  
- Höga avtalade 
minimilöner.  
 
 

Utbildning, 
anställningsstöd, lägre 
minimilöner och 
entreprenörskap.  
 

7 I did it my way, sa herr 
Löfven 
 
Matilda Molander, 
ledarskribent  
 
DN 2016-11-23 

-Hög arbetslöshet bland 
invandrare.  
-Många flyktingar med låg 
utbildningsnivå  

Höga löner och låg 
utbildningsnivå går 
inte ihop 

Skapa låglönearbeten   

8 När lyxfällan byts mot 
asylfällan 
 
Matilda Molander, 
ledarskribent  
 
DN 2016-11-02 

-Invandringen först ett 
problem när den blev svår 
att hantera för myndigheter. 
-Svårt att komma in i 
arbetsmarknaden. 

Overkliga åtgärder, 
saknar 
verklighetsförankring.  

Bättre och tidigare 
svenskundervisning, 
öka möjligheten för 
validering av utländska 
utbildningar, lägre 
minimilöner och 
förändra attityder hos 
arbetsgivare. 

9 Stopp för 
anhöriginvandring gör 
att färre hittar 
försörjning.  
 
Karl Wennberg & 
Miriam Bird. Forskare  
 
DN 2016-10-22 

Att stoppa 
anhöriginvandring 
motverkar integration då 
närheten till familj, 
släktingar och bekanta 
påskyndar 
arbetsmarknadsintegrationen 

  

10 Vi vill sätta stopp för 
fler religiösa friskolor i 
Sverige  
 
Jan Björklund (L), 
partiledare. 
Gulan Avci (L), 
ordförande för Liberala 
kvinnor. Fredrik Malm, 
integrationspolitisk 

- Liberala värderingar trängs 
undan.  
Nyanlända med 
hederskulturer och 
patriarkala värderingar   
- Religiösa friskolor blir en 
samlingspunkt för nyanlända 
barn som isolerar dem än 
mer från det svenska 
samhället.. 

”Nya 
invandrargrupper” 

Stoppa nya tillstånd för 
fler religiösa friskolor 
och tillstånd att utöka 
antalet elever.  
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talesperson (L). 
Christer Nylander 
gruppledare och vice 
ordförande 
Utbildningsutskottet 
(L)  
 
DN 2016-09-22 

11 Bryt passivitet under 
asyltiden  
 
Ebba Busch Thor, 
partiledare (KD). Aron 
Modig, 
riksdagsledamot (KD) 
migrationspolitisk 
talesperson. Désirée 
Pethrus 
riksdagsledamot (KD), 
integrationspolitisk 
talesperson  
 
SvD 2016-07-06 

Hög arbetslöshet bland 
utrikes födda. 
Passivitet 

Lång perioder av 
väntan, passivitet.  

- Påskynda etableringen 
på arbetsmarknaden.  
- Tidigt förmedla de 
normer och värderingar 
som präglar det svenska 
samhället.  
 

12 Gymnasieexamen 
vägen till arbete för 
nyanlända  
 
Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande 
Lärarförbundet.  
 
DN 2016-07-06 

Arbetslöshet högre bland de 
som saknar 
gymnasieutbildning  
- Många av flyktingar som 
har kommit tonåringar 

Arbetsmarknad som 
mer eller mindre 
kräver 
gymnasieexamen.  

Gymnasieexamen 

13 Fler måste söderut 
 
DN, oberoende liberal  
 
DN 2016-06-14 

Få flyktingar får jobb under 
de första åren i Sverige. 
Flyktingar skickas till 
arbetslöshet.  

Regionala skillnader i 
jobbchanser. Många 
flyktingar hamnar 
dock i 
avbefolkningsbygder 
med hög arbetslöshet  

 

14 Förklenande och dyra 
bidrag 
 
Jonatan Lönnqvist, 
ledarskribent 
 
 SvD 2016-04-06 

Ett generöst regelverk, 
framförallt när det gäller 
bidrag. Som kan passivisera 
invandrare.  
 

Det svenska 
mottagandet med sitt 
”ta hand om”-
mentalitet. 

(Inga konkreta 
lösningar) Skapa 
möjligheter för de att på 
olika sätt bidra till det 
svenska samhället. 

11 
15 

Sök nya vägar till 
integration 
 
Dan Gaversjö, 
integrationsstrateg. 
 
SvD 2016-11-17 

Att inte ta sig in i 
arbetsmarknaden gör det 
svårt att kvalificera sig för 
en bostad utan arbete. 
Bostadsbrist- trångboddhet 

EBO-lagen gjort att 
fler väljer bosätta sig 
hos släktingar eller 
vänner i segregerade 
förorter.  

Utbildningskommuner. 
Språk- och 
yrkesutbildningar 
anpassad till bristyrken.  

16 Låt oss bidra till ökad 
integration 
 
Karin Wirdheim, 
ordförande för 
yrkeshögskoleförbundet.   
 
SvD 2016-09-01 

Nyanlända svenskar kommer 
inte in i arbete.  
Arbetskraftsbehovet tas inte 
tillvara bättre, och försenas. 
 

 Yrkeshögskoleanordnare 
är bättre lämpade att 
kompetens kartlägga, 
validera och utbilda 
personer med 
odokumenterade 
kunskaper.  
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17 Integration är mer än ett 
jobb  
 
Anna Kinberg Batra (M) 
partiledare.  
 
SvD 2016-07-09 

-Flyktingkrisen kommer 
påverka Sverige länge.  
-Låg tid innan utlands födda 
börjar förvärvsarbete 
-Bidrag staplas på varandra – 
motverkar direvkraftem 

Generösa 
bidragsystem  

- Införa bidragstak.   
- Obligatorika 
samhällsorienteringar för 
nyanlända  

18 Ökad jämlikhet ger ökat 
välstånd  
 
Lisa Pelling, statsvetare 
och utredningschef 
Arena idé. 
Marcus Strinäs, 
nationalekonom och 
utredare Arena idé 
 
SvD 2016-06-21 

- Invandrare svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden.     
- Ojämlikheten ökat i 
Sverige.   

Att ojämlikheten ökat 
är framför allt en 
konsekvens av 
politiska val.  

En politik för 
framgångsrik integration 
måste vara en politik för 
ökad jämlikhet.  
-Rusta nyanlända att ta 
produktiva jobb istället 
för att skapa nya, 
lågproduktiva jobb.  

19 Bidrag kostar också  
 
Hanne Kjöller, 
ledarskribent  
 
DN 
2016-02-26 

Nyanlända: Korta eller inga 
utbildningar därmed svårt att 
komma in på 
arbetsmarknaden  

Kunskapsintensiv 
arbetsmarknad.  

Förändra 
arbetsmarknaden genom 
fler enkla jobb och göra 
det billigare att 
anställda. 

20 Så ska regeringen 
förbättra de nyanländas 
etablering  
 
Stefan  
Löfven (S), statminister. 
Åsa Romson (MP), vice 
statsminister 
 
DN 2016-01-24 

Sverige ett litet land som 
tagit ett större ansvar än 
något annat land i 
västvärlden.  

Fler EU- länder måste 
ta ansvar 

Ett effektivt 
flyktingmottagande och 
en snabb etablering.  

21 Begränsa välfärden för 
de med tillfälliga 
uppehållstillstånd  
 
Anna Kinberg Batra 
(M), partiledare. Ulf 
Kristensson (M), 
ekonomisk-politisk 
talesperson.  
 
DN 2016-01-20 

Höga migrations- och 
etableringskostnader. 
-Hög arbetslöshet bland 
invandrare 

Bidragssystemet – 
låser ut snarare än 
släpper in 

Begränsa 
välfärdstjänster och 
ersättningar  
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