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Abstrakt

Syftet med denna uppsats är att, utifrån debattsartiklar i Dagens Nyheter under januari – juli 2009,  

undersöka vilken social position personer som, av tidningens ledarredaktion, benämns ”flyktingar”, 

”invandrare” eller ”asylsökande” tilldelas av redaktionen i ett av samma redaktion beskrivet socialt 

rum.  Undersökningen  görs  utifrån  redaktionellt  producerade  debattartiklar  innehållande  orden 

integration,  invandringspolitik,  flyktingpolitik,  integrationspolitik,  invandrare,  asyl,  invandring, 

flykting, asylpolitik och med hjälp av Pierre Bourdieus teori om positioner och symboliska krig i det 

sociala rummet. Resultatet belyser att skribenterna ger flyktingar, invandrare och asylsökande en 

låg social position i det sociala rum som beskrivs i nutiden, men spridda sociala positioner i det 

sociala rum som beskrivs i framtiden; gruppen skall upplösas och positionerna spridas. Undantaget 

för denna framtidsvision är en grupp som av skribenterna beskrivs som ”terrorister”. Denna grupp 

ska förbli en grupp, postioneras lågt och/eller uteslutas på så många fält som möjligt. Flera tidigare 

undersökningar bekräftar att invandrare ges låga sociala positioner i media. Att detta inte gäller 

beskrivningar  av  framtiden återfinns  inte  på  samma sätt  i  tidigare  undersökningar.  Detta,  samt 

undantaget  gällande  ”terrorister”  kan  därför  utgöra  en  intressant  grund  för  kommande 

undersökningar.

Nyckelord: invandring, social position, mediabilder
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1. Inledning och syfte

Dagens  Nyheter  är  en  av  de  största  tidningarna  i  Sverige.  Tidningen  beskriver  dagligen  den 

verklighet vi  lever i  – eller  kanske snarare den verklighet vi  föreställer oss att vi  lever i  – och 

tidningen når ut till en stor del av den svenska befolkningen. DN är ingen lokaltidning, även om den 

är Stockholmsbaserad. Den når ut i hela landet och läses av många oavsett bostadsort. Huruvida 

tidningen styr sina läsares sätt att se på världen eller inte låter jag vara osagt, men faktum är att det 

är en tidning som når ut – och till väldigt många dessutom.

Uppsatsen  behandlar  positionering  av  invandrare  i  Dagens  Nyheters  ledare.  Undersökningen 

handlar  inte om klass; det går inte att undersöka en grupps materiella/ekonomiska förutsättningar 

genom att studera tidningsartiklar. Journalister/media och opinionen delar inte heller självklart ”den 

allmänna uppfattningen” i problembeskrivningen kring integration, integrationsproblem, invandring 

m.m.  Undersökningen  handlar  därför  inte  heller  om  vilken  position  invandrare  tillskrivs  av 

samhället  i  stort.  Det  undersökningen handlar  om är  hur  ledarredaktionen på  DN beskriver  ett 

samhälleligt socialt rum samt hur densamma positionerar den grupp människor som omnämns som 

”invandrare”, ”utlänningar”, ”asylsökande” eller ”flyktingar” i detta rum. 

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken social position personer med invandrarbakgrund 

tillskrivs av ledarredaktionen i DN. För att belysa tidningens postionering kommer Pierre Bourdieus 

begrepp att tillämpas. Med utgångspunkt i detta ska därför följande frågeställning belysas:

1. Hur  positioneras  de  som  av  DN:s  ledarredaktion  betecknas  som  ”invandrare”, 

”flyktingar” eller ”asylsökande” i redaktionens beskrivning av det sociala rummet?

Undersökningen avser på intet sätt ge några uttömmande svar av ovanstående frågeställning: den är 

mycket omfattande, och detta är en kandidatuppsats, och uppsatsen måste därmed vara begränsad i 

sin omfattning. Däremot kan frågeställningarna belysas, ge uppslag och underlag för fördjupade 

studier. Jag har därmed ingen ambition av att slå spiken i kistan vad gäller DN:s ledarredaktions 

positionering, men likväl skissera enkla linjer kring hur man kan se på fenomenet.

Vidare är detta ingen värderingsfri undersökning. Bourdieus begrepp är luftiga och kräver tolkning 
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för att kunna användas vid analys. Jag tolkar dessutom hans begrepp utifrån en kritisk-teoretisk 

ansats, vilket är viktigt  att  ha i åtanke vid läsning. Också de artiklar som presenteras i empirin 

kräver tolkning för att kunna sammanfattas, och inte heller detta kan göras helt oberoende av mina 

utgångspunkter (se kapitlet Utgångspunkter). Den som så önskar kan dock själv läsa artiklarna i sin 

helhet på i Dagens Nyheters eget arkiv på www.dn.se, vilket den kritiske läsaren uppmanas att göra.

Det bör vidare påpekas att frågeställningen är av en sådan art  att mycken tolkning är nödvändig. 

Huruvida  en  viss  skribent  positionerar  eller  ej  kräver  en  viss  analytisk  renodling  av 

argumentationen, och komplexiteten går därmed förlorad. Det som blir synligt är de övergripande 

linjerna i  argumentationen,  filtrerade  genom  undersökningens  teoretiska  ramverk  samt  mina 

utgångspunkter – inte argumentationen som sådan. Det är inte möjligt att säga något absolut om 

dylika fenomen. Det är fråga om aspektseende, d.v.s. att se mönster, att lösa problem som vore de 

detektivgåtor, att låta ledtrådarna betyda någonting och att se dem som någonting (Asplund, 1970, s. 

60). Det är alltså hela tiden fråga om tolkningar, att se någonting som någonting annat, och det är 

utifrån dessa tolkningar som jag avser belysa fenomenet positionering av invandrargrupper i Dagens 

Nyheters ledare. Dock bör påpekas att denna undersöknings yttersta anspråk består i att bidra till 

kunskap som kan verka frigörande. Jag tar ställning för att de strukturer jag framledes i uppsatsen 

upptecknar bör motarbetas. Undersökningen bygger således på kritisk teori.

2. Disposition

Ovan,  i  kapitel  1,  presenteras  syfte  och  frågeställning  för  denna undersökning.  Uppföljning av 

frågeställningen  sker  i  kapitel  7.26  Sammanfattning  och  slutsatser. I  kapitel  3  presenteras 

utgångspunkter för undersökningen – d.v.s. grundläggande frågor kring etik och perspektiv som har 

verkat  styrande  för  de  val  som gjorts  kontinuerligt  i  samband  med  undersökningsförfarandet. 

Kapitel 4 har benämnts Begreppsanalytiskt ramverk och är att betrakta som analytiska verktyg vilka 

krävs för att besvara frågeställningarna och analysera empirin. Analysen, med hjälp av ramverket, 

sker i kapitel 7: Positionering i Dagens Nyheters ledarartiklar. I kapitel 5 presenteras näraliggande 

forskning. Denna forskning knyts närmre till föreliggande undersökning i kapitel 8.2: Reflektioner  

kring  undersökningen  och  näraliggande  forskning. I  kapitel  6  presenteras  och  problematiseras 

undersökningens metodförfarande. Detta anknyter i sin tur till utgångspunkterna i kapitel 3, som har 

verkat styrande för förfarandet. Kapitel 7 är undersökningens analysavsnitt, vari de artiklar som är 

föremål för undersökningen presenteras med ett  sammanfattnings- och slutsatsavsnitt  i  slutet  av 
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kapitlet. Kapitel 8 är uppsatsens avslutande och syftar till att knyta ihop trådarna i uppsatsen som 

helhet. Slutsatserna kopplas där till metodologisk problematik, utgångspunkter samt näraliggande 

forskning,  och  möjligheten  att  dra  några  långtgående  slutsatser  av  denna  undersökning 

problematiseras.

3. Utgångspunkter

I  detta  kapitel  presenteras  de  utgångspunkter  som  ligger  till  grund  för  undersökningen  –  de 

fundament  uppå  vilka  såväl  syfte  och  frågeställning  som  hela  uppsatsens  konstruktion  vilar. 

Avsnittet  kan  betraktas  som  uppsatsens  regelverk:  de  spelregler  som  gäller  för  uppsatsens 

tillblivelse och som därmed styr dess slutgiltiga utseende. 

I  kapitel  3.1  presenteras,  till  att  börja  med,  ontologiska  och  epistemologiska  utgångspunkter. 

Grunden för min verklighets- och kunskapsuppfattning verkar i allra högsta grad styrande för de val 

som görs i en undersökning av detta slag, och min position i förhållande till dessa uppfattningar 

presenteras därför. Likaså verkar såväl underförstådda som uttalade krav på forskningsetik styrande 

för de val som görs. Syftet med kapitel 3.2 är dock att lyfta fram så många av dessa krav som 

möjligt i ljuset, för att just undvika det som är underförstått. I kapitel 3.3, slutligen, presenteras 

mina personliga utgångspunkter, vilka har att göra med mina personliga drivkrafter för att skriva 

denna  uppsats  samt  mina  personliga  ideologiska  grundvalar,  vilka  oundvikligen  också  verkar 

styrande då bedömningar av olika slag har skolat göras vid uppsatsens tillblivelse. Avsnittet i sin 

helhet ska därmed betraktas som ett nav av regler som tillsammans avgör beslut och bedömningar 

under hela arbetsprocessens fortlöpande.

3.1 Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 

Ontologi handlar om hur man föreställer sig att verkligheten är beskaffad. Det finns, klassiskt sett, 

två renodlade sätt att se på verkligheten (närmast idealtyper i Webers mening) i detta avseende: 

ontologisk realism kontra ontologisk idealism (Eliasson, 1995, s.  34).  Man kan säga att  de två 

uppfattningarna befinner sig i var sin ända av ett kontinuum, och det finns därför en motsättning 

mellan de två betraktelsesätten. Motsättningen beskrivs av Patel och Davidsson (2003, s. 16 f.) på 
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följande sätt:

”Ontologisk realism innebär att vi tror på att världen existerar oberoende av om vi observerar eller upplever den. Eller  

enkelt uttryckt: om vi skulle stänga av alla sinnesintrycken – hålla för öronen, blunda etc., så skulle världen ändå  

existera 'där ute'  precis som när vi observerade den.  [...]  Motsatsen till  ontologisk realism är ontologisk idealism.  

Denna ontologi innebär att verkligheten inte kan existera oberoende av våra upplevelser av den.”

Verklighetssynen påverkar vilken syn på kunskap – epistemologi – som är möjlig. Också här följer 

traditionellt  två  perspektiv;  av  en  idealistisk  ontologisk  grundsyn  följer  en  realtivistisk 

epistemologisk  syn;  verkligheten  kan  inte,  på  ett  absolut  sätt,  ”fångas”,  utan  förblir  sådan  vi 

föreställer  oss  den.  Av  en  tro  på  en  faktiskt  existerande  verklighet  följer  istället  oftast  en 

rationalistisk  kunskapssyn  –  förenklat:  verkligheten  finns,  alltså  är  det  möjligt  att  nå  fram till 

kunskap om den (Eliasson, 1995, s. 35). Till detta bör dock också tillfogas att den rationalistiska 

verkligheten  också  förutsätter  att  det  finns  tillförlitliga  mätinstrument  som  ska  läsa  av  den 

observerade verkligheten samt att de avläsande sinnena måste tillskrivas en likartad tillförlitlighet.

Min uppfattning är att vi lever i en idealistisk och realtivistisk värld, som vi behandlar som vore den 

det motsatta. Det vi förutsätter vara sant och säkert framställs som det självklara och naturgivna, då 

min  uppfattning  är  att  det  sanna inte  är  något  annat  än  maktens  perspektiv.  Att  relativisera  är 

således  att  undergräva  makt  –  oavsett  vem  som  besitter  den.  (Det  är  exempelvis  möjligt  att 

relativisera – och därmed undergräva – såväl makten i mänskliga rättigheter som i monokratisk 

makt.)  Vidare  tror  jag  att  den  föreställning  den  enskilda  individen  har  om  världen  har  sin 

utgångspunkt i de egna erfarenheterna abstraherade till kunkskap genom och i möte med andra. På 

så  sätt  förstärks  makten  där  makten  finns;  den  som  formas  i  individen  av  individens  egna 

erfarenheter. Här närmar jag mig den kritiska teorin.

Vad kritisk teori ”är” kan inte enkelt sammanfattas på några rader. Teorin har förgrundsfigurer som 

Horkheimer  och  Adorno  (Frankfurtskolan  på  1930-talet)  som  bygger  sina  teorier  på  en 

samhällskritik med utgångspunkt i Karl Marx. Kritisk teori har senare utvecklats (av bland andra 

Malcuse,  och även Habermas kan sägas  vara  en del  av denna tradition)  och har  dessutom fått 

flertalet riktningar – vilket givetvis gör den än ytterligare svårfångad. För att inte tappa bort mig i 

snirkliga vägar av riktningar och varianter kommer jag nedan att ta utgångspunkt Alvesson och 

Sköldbergs (2008) beskrivning av den kritiska teorins ”essens”. Det bör dock påpekas att också det 

nämnda författarparet givetvis har egna utgångspunkter och syften med sin bok. Med detta sagt 

fortsätter jag dock med ett utdrag som jag anser fångar det viktigaste (a.a., s. 288):
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”Kritisk  teori  betonar  att  sociala  förhållanden  är  mer  eller  mindre  historiskt  skapade,  starkt  präglade  av  

maktasymmetrier och särintressen och kan göras till föremål för radikal förändring. Kritisk samhällsvetenskap har till  

uppgift  att  skilja  vad  som  är  socialt  och  psykologiskt  invariant  från  sådant  som är  –  eller  kan  göras  –  socialt  

föränderligt, varvid man koncentrerar sig på det senare- I förhållande till flertalet socialkonstruktivister är KT mer  

maktorienterade och ser dominerande förhållanden (av intresse att fokusera på) som mer djupt problematiska. Man är  

mindre intresserad av lokala konstruktionsprocesser och mer av vad som är skapat och låser fast verkligheten.  […] 

Man kan t.o.m.  säga att  den kritiska teorins  insikter inte utan vidare låter  sig omsättas  i  empirisk forskning  […] 

Ambitionen är att relatera den kritiska teorins metaförståelse till mer konkret empirisk forskning och visa hur element  

från  den  förra  kan  prägla  kvalitativ  metod.  Det  handlar  om att  minska  gapet  mellan  de  de  två  ansatserna  till  

kunskapsproduktion.”

Kunskapen är alltså alltid konstruerad (och grundad i  den perspektiverade verklighet varur den 

uppstått), och den samlade kunskapen speglar alltså rådande maktförhållanden. Detta gäller givetvis 

också massmedialt producerad kunskap – som denna undersökning berör. 

Verklighets- och kunskapssyn påverkar hur en undersökning framställs och presenteras, och det är 

därför  viktigt  att  ha  med  sig  detta  i  den  vidare  läsningen.  Ontologiska  och  epistemologiska 

utgångspunkter  påverkar  emellertid  också  människosynen,  som  i  sin  tur  också  påverkar 

framställningen  av  en  undersökning.  För  mig  ligger,  mot  bakgrund  av  det  ovan  sagda,  den 

människosyn nära till hands som Rosmarie Eliasson (1995) menar anknyter till verksamhets- och 

interaktionsterier  (vilket  jag  menar  bör  läsas  som  den  kritisk-teoretiska  traditionen,  om  också 

Habermas räknas in i denna). Eliasson beskriver denna människosyn, som jag alltså sympatiserar 

med, på följande sätt (a.a., s. 54):

”Vårt handlingsutrymme och omgivningens krav har med samhälleliga förhållanden att göra och varierar med t ex  

klass och kön. Den personlighet vi utvecklar – bland annat en för var och en av oss säregen handlingsberedskap och  

specifika handlingsmönster – är en produkt av vad vi gör just nu och vad vi gjort tidigare i vårt liv. I samspel med vår  

omvärld får vi vår identitet bekräftad.”

3.2 Etiska utgångspunkter

Bernt Gustafsson,  Göran Hermerén och Bo Petersson ger i  skriften Vad är god forskningssed? 

(2004) åtta  råd,  som vid första  anblicken närmast ser ut  som budord,  vilka bör beaktas vid all 

forskning. Dessa råd är följande (a.a., s. 10 f.):

1. Du skall tala sanning om din forskning
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2. Du skall öppet redovisa metoder och resultat

3. Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar

4. Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier

5. Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre medarbetare)

6. Du skall hålla god ordning i din forskning (bl a genom dokumentation och arkivering)

7. Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till skada 

(t ex försökspersoner)

8. Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning

De punkter som främst berör denna undersökning är 1, 2, 4, 6 och 8, vilka jag därför kommer att  

diskutera  närmare.  Vad  gäller  övriga  punkter  kan  bara  kort  konstateras  att  jag  inte  har  några 

kommersiella bindningar,  att  jag arbetar ensam och sannolikt därför inte kan stjäla resultat  från 

någon  annan  samt  att  denna  undersökning  inte  involverar  informanter,  respondenter  eller 

försökspersoner och att denna ickemedverkan inte kan ge upphov till någon skada. När det gäller 

övriga punkter börjar jag med 1 och 8 – om att tala sanning och att vara rättvis i bedömningen av 

andras forskning (a.a., s. 16):

”Ett krav som man kan resa på all forskning är att forskaren vid analys, tolkning och presentation av sina egna resultat  

eller vid citering av andras aldrig förvränger eller förskönar resultaten i syfte att få stöd för sin tes. Forskare bör inte  

heller nöja sig med att enbart referera till forskning eller sådana data som stöder den hypotes de vill driva. Också  

sådant som talar emot – om det är känt – bör redovisas. […] Man bör inte heller förbigå tidigare forskare som lanserat  

samma eller liknande idéer som dem man själv prövar. Kravet på hederlighet kan för forskaren sträckas mycket långt.” 

Så långt  det  är  möjligt  inom ramen för en kandidatuppsats,  har  jag försökt presentera ett  brett 

spektrum av näraliggande forskning i kapitel 5. I uppsatsen avslutande diskussionskapitel diskuteras 

också undersökningens resultat i förhållande till denna forskning – både då slutsatserna ligger nära 

de  som  dras  i  denna  uppsats  och  då  slutsatserna  avviker.  Detta  har  också  med  föreliggande 

undersöknings validitet  att  göra.  Resultat  som avviker  mycket  från tidigare undersökningar  bör 

exempelvis prövas ytterligare innan några långtgående slutsatser dras av dem, och det är därför 

viktigt att vara så tydlig som möjligt med när detta är fallet. På så sätt kan framtida studier verifiera  

eller  falsifiera  resultaten.  Om  det  senare  sker  kan  detta  ha  att  göra  med  att  metoderna  i  

undersökningen varit bristfälliga, vilket anknyter till punkt 2 ovan (a.a., s. 15 f.):

”Metoder som används ska kunna förklaras och det bör kunna visas att vi med dessa metoder skulle kunna nå ett svar  

på frågorna. Metoderna ska hanteras korrekt och kompetent, och projekt som bygger på ett empiriskt material bör  

karakteriseras av en systematisk och kritisk analys av noggrant insamlade data. Argumenten bör formuleras klart och  

ska ha relevans för den slutsats man vill dra. Projektet i sin helhet, dokumentationen och den redovisande rapporten  

bör präglas av klarhet, ordning och struktur. Men kvalitetsaspekten innehåller också sådant som vetenskaplig fantasi  
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och originalitet. Att ett projekt är nyskapande och innovativt i något avseende bidrar i hög grad till dess kvalitet.”

Lägg märke till den inre motsättningen i utdraget: forskaren ska vara stringent och kreativ. Detta är 

förmodligen det svåraste i alla forskning. Jag har, i denna undersökning, strävat efter att redovisa 

mina tankar och mitt tillvägagångssätt i så hög grad som möjligt – men det som gör undersökandet 

lustfyllt är icke desto mindre kreativiteten. Ibland får denna stå tillbaka för stringensens skull, men 

ibland låter jag den ta över på stringensens bekostnad. Jag vill mena att det är omöjligt att låta dessa 

bägge  hållpunkter  vara  lika  viktiga  vid  samma  tillfälle.  Det  handlar  om  avvägningar. 

Förhoppningsvis blir slutresultatet dock acceptabelt ur bägge av dessa aspekter. Stringensen ligger 

nära punkt 6 – ordning och reda – vilken preciseras av författarna på följande sätt (a.a., s. 26):

”Om dokumentation saknas och ingen längre exakt minns vad som gjordes, kan man inte ge ordentliga besked om  

detaljer  i  arbetet,  varken inom gruppen eller  till  utomstående.  Att  i  efterhand försöka rekonstruera vad som hänt  

innebär ett dubbelarbete som kunde ha undvikits. Särskilt viktigt är det förstås med löpande dokumentation när etiskt  

känsliga projekt utförs. Ett ytterligare skäl för detta är att utan ordentliga protokoll och bevarade källdata kan det bli  

svårare att avvisa anklagelser om vetenskaplig oredlighet och att fria forskare från sådana.”

Jag måste erkänna att jag något försummat denna ”löpande dokumentation” som förespråkas, och 

ägnat mig just åt det ”dubbelarbete” som nämns i utdraget. Tanken bakom denna ”försummelse” är 

en föreställning om att ”jag inte kan veta vad jag har gjort förrän jag har gjort det”. Detta nämns 

också av författarna, men de menar att dokumentation just därför är viktigt. På så sätt kan man få 

syn på vad det är som får en att välja nya och andra vägar, vad som får en att fundera i nya banor 

o.s.v. Också detta bör redovisas – vilket inte görs i denna undersökning, vilket läsaren således bör 

vara uppmärksam på. Vad som emellertid görs, och som anknyter till punkt 4 ovan, är följande (a.a., 

s. 14):

”Man förväntar sig också att forskningen och forskaren står fri från yttre påverkan och manipulering, och att forskaren  

inte heller går sina egna privata eller vissa intressenters ärenden, särskilt inte på oredovisade eller omedvetna sätt. Ett  

första steg för  att  uppfylla  detta  är  att  forskaren  försöker  klargöra  för  sig  själv  vilka de egna bindningarna och  

drivkrafterna är.”

Det kapitel  du just nu läser handlar om utgångspunkter,  så detta kanske inte behöver utvecklas 

ytterligare. Vad gäller ”budorden” rent allmänt kan dock påpekas att författarna menar att de för de 

mesta inte utgör något problem i den konkreta situationen; problem uppstår först när råden inbördes 

kommer i konflikt med varandra och avvägningar och prioriteringar måste göras. Avvägningarnas 

inbördes  vikt  står  i  relation  till  forskningstradition  samt  till  forskningens  perspektiv  och 

utgångspunkter, och det kan därför återigen påpekas att det är viktigt att redovisa dessa; då läsaren 
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har tillgång till dessa är det förhoppningsvis lättare att förstå vad som ligger bakom resonemang och 

slutsatser av olika slag – men också att få möjlighet att göra andra bedömningar än jag gör.

3. 3 Personliga utgångspunkter

Mitt  intresse  för  det  som massmedialt  (och  även  akademiskt)  brukar  kallas  ”integration”  och 

”integrationsfrågor” har flera bottnar. Jag har ett personligt politiskt engagemang med socialistiska 

och feministiska förtecken, och det upptar således en stor del av mitt  liv att  hitta vägar till  att 

motarbeta strukturer som begränsar människor i  deras vardag. Därutöver har jag ett  lingvistiskt 

intresse, som – i kombination med det förstnämnda – ofta leder mig in på förutsättningarna att lära 

sig och förhålla sig till det svenska språket i Sverige om man själv har ett annat modersmål. Jag är 

lärare i svenska och samhällskunskap, och har också med mig studier i didaktiska perspektiv på 

svenska som andraspråk i bagaget. Sammantaget skapar detta ett  intresse för hur orättvisor och 

hierarkier  förmedlas,  och  hur  språket  påverkar  hur  vi  uppfattar  orättvisor.  Jag  ställer  mig 

exempelvis  ofta  frågor  om  hur  språkliga  konstruktioner  kan  osynliggöra  mer  grundläggande 

underliggande  orsaker  och  konstruktioner  av  orättvisor.  I  synnerhet  är  detta  intressant  när  det 

handlar  om  människor  som  sedan  barnsben,  av  olika  anledningar,  inte  fått  med  sig  alla  de 

(språkliga) verktyg som krävs för att se igenom eufemismer och språkslott. I denna uppsats står 

dock, positionering genom språket i fokus.

Mina syften med denna uppsats är inte bara att vackert beskriva ett sätt att se på nyhetsförmedlingen 

i DN:s ledare. Jag tar ställning, och jag tar ställning för de människor som drabbas av ett visst sätt 

att förmedla nyheter. Vad som förmedlas ändrar inte i sig en människas förutsättningar. Att bidra till 

en annan bild kan däremot på sikt förändra förhållningssättet hos s.k. ”gatekeepers” – och med detta 

också, för att tala med Bourdieu, den enskildes livschanser.

Även om jag åtminstone själv tycker mig ha goda – i betydelsen ”snälla” – skäl för att skriva denna 

uppsats finns givetvis också egoistiska skäl; jag vill nå fram till en kandidatexamen i sociologi och 

kanske på sikt arbeta med integrationsfrågor i en eller annan form. Jag vill alltså egentligen själv 

”bli  en gatekeeper” i  någon mening. Jag vill  alltså bli  den som står på andra sidan – den som 

definierar människors behov, den som säger vad som är värt att utgå från och vad som inte är det.  

Detta är också vad jag gör i denna uppsats. Jag är det som de flesta menar med ”svensk”. Jag har en 

relativt god social position genom mitt yrke (lärare) och genom mitt politiska engagemang – även 
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om jag fortfarande är ung, och inte åtnjuter den respekt och det erkännande som åldern skänker.  

Oavsett  vad  detta  betyder  är  det  utifrån  denna  position  jag  gör  mina  bedömningar  och  mina 

ställningstaganden som ligger till grund för slutsatserna i uppsatsen. Min så kallade svenskhet är 

kanske här mitt största aber; jag delar inte de förutsättningar och de erfarenheter som kanske krävs 

för  att  jag  till  fullo  ska  kunna  förstå  positioneringen  av  den  grupp  som  i  media  anses  vara 

ickesvenskar.

4. Begreppsanalytiskt ramverk

Nedan presenteras begreppet ”positionering”. Jag avser använda detta Bourdieus begrepp som ett 

ramverk för studien. Jag vill således se hur de texter som studeras kan belysas med detta begrepp.  

Med hjälp av begreppet avser jag således studera vilka sociala positioner som de grupper ges i DN:s 

ledare, som implicit eller explicit betecknas som invandrare av redaktionen.

Bourdieus tankevärld kan betraktas som en ontologi. Ontologin är materialistisk (i marxisk/kritisk 

teori-mening) i den meningen att individerna, hos Bourdieu, betraktar och handlar i världen utifrån 

sina betingelser och möjligheter –  social position – samt utifrån sin individuella historia av olika 

sociala  positioner  på olika fält  vid  olika tidpunkter  (levnadsbana).  Detta  utgör  enligt  Bourdieu 

individens habitus (1995, s. 19) – d.v.s. internaliserade normer och värden. Emellertid skriver han:

”De sociala klasserna finns inte […]. Det som finns är ett socialt rum, ett rum av skillnader, i vilket klasserna existerar  

liksom i virtuellt tillstånd, latent, men inte som någonting givet, utan som någonting som måste skapas.” (a.a., s. 23)

Ibland beskriver Bourdieu detta sociala rum som ett  och samma i  den industrialiserade världen 

(1995, s. 16). Ibland kan det han skriver tolkas som om varje ”samhälle” har sitt sociala rum (a.a., s.  

15). Ibland är fält och socialt rum att betrakta som synonyma begrepp, medan fälten andra gånger är 

just fält (områden, lager eller liknande) i det sociala rummet.

Mot bakgrund av det ovan sagda vill jag påpeka att jag väljer att se den mediala beskrivningen som 

en och samma – d.v.s. att det sociala rum som konstrueras av DN-redaktionen är ett; det handlar om 

en redaktionellt utförd social positionering i ett av redaktionen skapat socialt rum. Fälten väljer jag 

att se som någonting som existerar inom ramarna för denna skapelse. Ett fält kan, i denna tolkning,  

ses  som  en  matta  som  fyller  hela  golvet  –  varje  kvadratmillimeter  –  i  det  sociala  DN-

ledarredaktionsrummet.  Ovanpå  mattan  ligger  en  annan  matta  (ett  annat  fält),  och  ovanpå  den 
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ytterligare  en  o.s.v.  På  så  sätt  menar  jag  att  det  åtminstone  blir  relativt  tydligt  att  fälten  är 

avgränsade från varandra och till viss del sammanfaller i definitionen med det sociala rummet samt 

att positionen i det sociala rummet kan härledas ur positionerna på de i rummet förekommande 

fälten.

Det sociala rummet är en slags summa av alla människors möjliga förståelse av den värld de lever i; 

”Det sociala rummet är verkligen den första och sista verkligheten, eftersom det ytterst bestämmer  

den uppfattning som de sociala agenterna kan bilda sig av det.” (a.a., s. 24). Av detta följer att ett 

fält bör ses som gränserna för all summerad förståelse utifrån några – av alla i världen möjliga – 

förståelsepremisser. Bourdieus begreppsvärld är således lika mycket epistemologi som ontologi.

Det sociala rummet kan vidare sägas vara Bourdieus svar på Marx klassanalys – men då de sociala 

klasserna för Marx är högst reella, är det sociala rummet (och de agenter som i detta kan strida om 

förbättrade  positioner)  för  Bourdieu  en  konstruktion  –  ett  verktyg  för  att  förstå  verkligheten. 

Skillnaden ligger dock också i att sammansättningen av kapitalformer hos Bourdieu är individuell 

och  föränderlig.  Hos  Marx  ligger  medvetandegörandet  i  upptäckten  av  de  gemensamma 

betingelserna – vilka inte existerar hos Bourdieu annat än tillfälligt. Bourdieus ord – ”Att tala om 

ett  socialt  rum innebär  därför  att  man  upplöser  problemet  om  klasser  existerar  eller  ej,  och  

därigenom får man problemet att försvinna.” (a.a., s. 45) – belyser synnerligen tydligt att det som 

för Marx är reellt för Bourdieu är relativt – men för Bourdieu är det sociala rummet reellt på samma 

sätt som samhällsklasserna är det Marx.

Ett fält är ett slags spänningsförhållande mellan olika maktintressen på ett visst område – men det är 

också (underförstått) överenskommet, på ett visst fält, vilka intressen och sätt att agera som är mer 

värda och vilka sätt som är mindre värda (vilket slags ”kapital” som är gångbart på fältet). Varje fält  

har på så sätt sin egen inneboende logik (vilket kapital som är gångbart på fältet), och det är olika 

saker som värderas högt respektive lågt på olika fält (a.a., s. 134). Den som har bra förutsättningar 

(innehav av det kapital som är gångbart på fältet)  och förmåga att nyttja dessa, eftersom andra 

erkänner tillgången som en tillgång, (symboliskt kapital) på ett visst fält har en hög social position, 

och den som har sämre förutsättningar och förmåga har en lägre. En agent kan verka på flera fält,  

och den roll agenten har på ett fält behöver inte motsvara rollen på ett annat. (Fälten har ju olika 

”valutor”.)

För att åskådliggöra det något abstrakta resonemang i föregående stycke kan läsaren föreställa sig 

en matta enligt den princip jag tidigare föreslagit. Denna matta är fullpackad med människor som 
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står  på  den.  För  att  överhuvudtaget  få  lov  att  stå  på  mattan  krävs  att  agenterna  erkänner 

inträdesförutsättningarna för att få lov att stå på den: illusio (a.a., s. 128). Om det t.ex. handlar om 

maktens  fält  krävs  att  man  förstår  och  erkänner  spelreglerna  för  makt  –  oavsett  om  man 

sympatiserar med dessa regler eller ej; man måste ”ta spelet på allvar” (a.a., s. 127). Agenten måste 

också själv ha vad som krävs för att få lov att stå på mattan: libido (a.a., s.128). Om det t.ex. handlar 

om ett medicinskt fält får inte den stå på mattan som inte har kunskaper i medicin.

Låt mig gå vidare med att titta på vilka agenter som placeras på olika ställen på mattan: vilka olika 

sociala positioner agenterna har. Om det handlar om ett medicinskt fält kan man tänka sig att sådant  

som värderas  är  en  utbildning  till  undersköterska,  sjuksköterska,  allmänläkare,  specialistläkare, 

farmaceut, apotekare, akupunktörer m.fl. Man kan tänka sig att det uppstår en diskussion om vilka 

som överhuvudtaget ska få stå på mattan – om de får passera libido – och man kan tänka sig att, när  

man har kommit överens om vilka som ska få vara med och vilka som inte ska få vara med, att en 

del personers kunskaper i medicin kommer att värderas högre än andras. Utbildning och skillnader i 

kunskap spelar in, men en viss utbildning eller en viss kunskap har inget värde om inte de allra 

flesta som står på mattan är överens om detta. 

Utbildning och kunskap är s.k.”kapital” som en agent har nytta av på ett visst fält: Bourdieu brukar 

nämna  utbildningskapital  samt  ekonomiskt,  kulturellt  och  socialt  kapital.  ”Symboliskt  kapital” 

innebär att de andra som står på mattan ger en viss form av kapital ett värde. Detta betyder att 

kapitalet kan användas för ”köp” av en viss plats på mattan (en viss social position), och att de 

andra som står på mattan är tillfreds med detta, eftersom köpet uppfattas som legitimt (a.a., s. 135). 

Den som köper sig en god position får vidare ett ”symboliskt privilegium”, d.v.s:

”att  kunna  vara  som  man  bör  vara,  att  underordna  sig  normen  och  alltså  erhålla  den  symboliska  vinst  som  

normaliteten ger. De som har en 'normal familj' har privilegiet att kräva att också andra skall ha en 'normal familj' [...] 

”detta privilegium är en av de viktigaste förutsättningarna för ackumulation och överföring av ekonomiska, kulturella  

och symboliska privilegier” (a.a., s. 119 f.)

På varje fält utövas också  symboliskt våld. Det är våld som inte erkänns som våld, eftersom det 

handlar om på fältet legitimerat handlande (a.a., s. 155). Våldet tvingar till underkastelse – vissa 

mer än andra – och det kan därför ytterligare förklara agenternas positioner på ett fält. Bourdieu 

beskriver konsekvenserna av våldet enligt följande:

”relatinoner präglade av dominans och underordning förskönas till  affektiva relationer,  att  makten omvandlas till  

karisma eller charm som kan ge upphov till en affektiv mystifiering (t ex relationer mellan chefer och sekreterare).  
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Insikten om skuld  [för att ex. inte kunna återgälda en gåva, min anm.], en varaktig känsla gentemot den som visar  

generositet, en känsla som kan utvecklas till tillgivenhet eller kärlek, vilket är särskilt påtagligt i relationer mellan  

generationer.” (a.a., s. 154)

Alla fält utom det ekonomiska handlar med symbolistiskt kapital. Skillnaden mellan symboliskt och 

ekonomiskt kapital är tabut. På det ekonomiska fältet är en vinst en vinst, en tillgång en tillgång, ett  

intresse ett intresse o.s.v. På övriga fält får detta inte sägas, och varje fält har därför sin logiska 

strategi  för att  dölja intressen av olika slag (a.a.,  s.  175).  Bourdieu menar  att  detta  gör  många 

handlingar diffusa och dubbeltydliga (exempelvis generositet som inte kan återgäldas, vilket leder 

till skuld/kärlek och underordning). Alla fält utom det ekonomiska tillämpar därför språk fulla av 

eufemismer. Genom agenterna på fältets habitus möjliggörs detta, eftersom det genom deras sätt att 

att betrakta världen blir osynligt – och den som ser världen annorlunda har, som jag nämnt tidigare, 

inte tillgång till fältet, eller får åtminstone mycket lite inflytande på det, då dennes strategi inte är 

gångbar på fältet. Allt detta är en del av det symboliska våldet. Detta våld kan inte brytas genom 

medvetandegörande i Marx mening, utan bara genom att fältet självt förändras (a.a., s. 176).

Staten bestämmer, enligt Bourdieu, förutsättningarna för övriga kapitalarter: ”Staten är resultatet av en  

process där de olika kapitalarterna koncentrerats – den fysiska maktens eller tvångsinstrumentens kapital (armé, polis),  

det ekonomiska kapitalet, det kulturella kapitalet eller, närmare bestämt, informationskapitalet samt det symboliska  

kapitalet. Denna koncentration innebär att staten blir innehavare av ett slags meta-kapital som ger den makt över de  

andra kapitalarterna och dess innehavare. […] [D]et uppstår ett specifikt kapital som är just statligt.” (a.a., s. 90)

Jag tror inte att detta ska tolkas som att agenterna på statens fält obehindrat kan röra sig på övriga  

fält, utan som att statens fält är där agenterna på övriga fält kan ”pröva värdet” på det egna fältet 

samt att agenterna på statens fält på eget initiativ har viss makt att göra en sådan värdering. Kanske 

kan nedanstående utdrag underlätta förståelsen något:

”Kulturen skapar enhet: staten bidrar till enheten på den kulturella marknaden genom att göra alla koder enhetliga –  

juridiska, metriska, språkliga koder – och genom att skapa enhetliga kommunikationsformer, särskilt inom byråkratin  

(t.ex. formulär, blanketter, osv). Genom de system för klassificering (särskilt efter ålder och kön), som anges i lagen, de  

byråkratiska procedurerna, utbildningsstrukturerna och de sociala riterna  […]  bygger staten upp mentala strukturer  

och  inför  gemensamma  principer  för  att  betrakta  och  göra  indelningar.  […]  På  detta  sätt  bidrar  staten  till  att  

konstruera den så kallade nationella identiteten.” (a.a., s. 95 f.).

Den nationella identiteten legitimeras enligt Bourdieu genom utbildningssystemet (som är en del av 

staten) – främst genom historieundervisningen, och i synnerhet litteraturhistorien. Bourdieu talar 

här om medborgarreligion – d.v.s. en (viss) nationell självbild (a.a., s. 96). Språket har också en roll 

för självbilden.  Bourdieu menar  att  staten driver  fram en slags process genom vilken ett  språk 
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kommer  att  bli  det  dominerande  och  egentligt  legitima  –  på  andra  språks  bekostnad  –  som 

därigenom kan anses vara mindrevärdiga (vilket således också får genomslag på samtliga fält). Det 

handlar alltså till stor del om förhållandet mellan staten och kulturen (förstått som ”ett sätt att vara”, 

i  antropologisk  mening,  snarare  än  som ”konst”)  –  och det  kulturella  kapitalet  är  gångbart  på 

samtliga fält  (och borde rimligtvis  därför vara särskilt  effektivt  för staten med tanke på statens 

tillgång till meta-kapital). 

Det  kulturella  kapitalet  är  speciellt  då  det  sociala  rummet  är  avhängigt  fördelningen av  denna 

kapitalform mellan agenterna (a.a., s. 31). I reproduktionen av kapitalet spelar dels, som nämnts,  

utbildning roll, men också familjer – corporate bodies – vilka har ett ett intresse av reproduktion. 

Beroende av social position har familjerna olika möjligheter att realisera denna strävan (a.a., s. 31). 

Bourdieu ser alltså statens makt, främst genom kulturen, som stor, men han skiljer mellan å ena 

sidan statens och å andra sidan maktens fält. Dessa är emellertid inte heller  oavhängiga varandra:

”[S]taten konstrueras samtidigt som det växer fram ett maktfält där strider förs och där innehavarna (av olika slags)  

kapital  i  första hand strider om makten över staten, det  vill  säga om det statskapital  som ger makt över de olika  

kapitalarterna och deras reproduktion (särskilt genom skolan)” (a.a., s. 91).

Enligt Bourdieu har maktens fält makt över byråkratins fält och alltså viss makt över staten. Det är 

de  dominerande  som  kan  passera  libido  till  maktens  fält,  och  fältet  kännetecknas  av  ett 

upprätthållande av relationerna mellan andra kapitalarter – en slags växelkurs (a.a., s. 47). Bourdieu 

är något otydlig med vad som är maktens illusio, men det går att tolka det som att det utgörs av  

doxa. Betydelsen  ligger  hos  Bourdieu  nära  doxa  hos  Sokrates  –  en  slags  föreställning  om 

naturlighet  inför  det  egna  sättet  att  betrakta  världen,  eftersom  den  genom  dominans  gjorts 

allmängiltig:

”Doxa är en särskild ståndpunkt, de dominerandes ståndpunkt, som fastställs och genomdrivs som en allmängiltig  

ståndpunkt; det är den ståndpunkt som intas av dem som dominerar genom att dominera staten och som befäst sin  

ståndpunkt som allmängiltig genom att skapa staten.” (a.a., s.109)

Byråkratins fält står i relation till såväl staten som makten. Spelreglerna på byråkratins fält handlar, 

enligt  Bourdieu,  om  univerialisering,  d.v.s.  omvandling  av  intressen  från  sär-,  egen-  och 

gruppintressen till allmänna intressen (a.a., s. 112). Bourdieu har en lång diskussion kring huruvida 

något sådant som allmänintresse ”egentligen” existerar, men denna diskussion lämnar jag därhän i 

sammanhanget;  det  viktiga  är  att  universialiseringsprocesser  är  kontinuerliga  symbolika  strider 

inom detta fält. Det är maktens fält som har makten över växlekursen mellan kapitalarterna, men det 
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är på byråkratins fält som de faktiska växlingarna (administrativt) kan göras (a.a., s. 47). Bourdieu 

drar därför slutsatsen att byråkratins fält lyder under maktens fält. Rimligtvis borde den också lyda 

under statens. Dessa tre fält är beroende av varandra, och de inte är lika autonoma som andra fält. 

5. Näraliggande forskning

I  detta  avsnitt  presenteras  forskning  som anknyter  till  och  ligger  nära  den  undersökning  som 

presenteras  i  denna  uppsats.  Jag  har  valt  att  lyfta  fram forskning  från  flera  olika  discipliner: 

sociologi,  antropologi  och  medievetenskap.  Den  enkla  anledningen  är  att  forskning  kring  hur 

människor med olika nationaliteter uppfattas inte bara bedrivs inom sociologin. Den presenterade 

litteraturen nedan är relevant på flera sätt.  För det första  sätter  den in föreliggande studie i  ett  

sammanhang, eftersom den ger en bild av såväl vad som gjorts tidigare som vad man kan förvänta 

sig av den studie som nu görs. För det andra handlar det om att ge legitimitet till  såväl andras 

studier som till min egen: att presentera tidigare studier är att visa att den studie som nu görs är 

berättigad.  Båda dessa skäl anknyter  till  ett  tredje – d.v.s.  att  möjliggöra för läsaren att  avgöra 

föreliggande studies existens av eller brist på validitet. Mycket avvikande resultat kan tyda på det 

senare – även om detta inte behöver vara fallet. Det kan också tyda på att det har skett förändringar 

sedan tidigare studier gjorts – vilket utgör ytterligare ett skäl att presentera litteraturen nedan.

Avsnitten  nedan  nedan  benämns  5.1  Etnotism,  vari  rasifieringen  av  kulturer  beskrivs,  5.2 

Föreställningar om svenskhet och invandrare,  5.3 Mediavetenskapliga perspektiv,  5.4 Svenskhet  

inom antropologin samt 5.5 Rasismen någon annanstans och hos någon annan. Det bör nämnas att 

samtliga studier inte nödvändigtvis anknyter till de resultat som presenteras i denna undersökning – 

men likväl till potentiella resultat i olika riktningar som jag föreställde mig skulle kunna falla ut i 

inledningsskedet  av  undersökningen.  Förhållandet  mellan  litteraturen  i  detta  avsnitt  och 

undersökningens resultat diskuteras närmare i kapitel 8.2:  Reflektioner kring undersökningen och  

tidigare forskning.

5.1 Etnotism

Etnotism är ett begrepp myntat av Alexander Motturi (2007). Han utgår från Pierre Anrdé Taugieffs 

resonemang  om  att  begreppsparet  kultur/etnicitet  alltmer  kommit  att  ersätta  begreppet  ”ras” 
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”genom att släpa med sig ett slags semantiska rester från övergivna vetenskapliga och politiska  

diskurser” som därigenom ”blivit den funktionella motsvarigheten till begreppet ras” (a.a., s. 20). 

Motturis etnotism avser synliggöra hur detta ständiga fokus på etnicitet och kultur skapar en slags 

kontinuerlig  reproduktion  av  skillnader  och  skillnadstänkande  –  ett  skillnadstänkande  som han 

menar  kan legitimera uteslutningar  och rättighetsundantag av  olika  slag (a.a.,  s.  25 f.).  Vidare, 

menar han, skapar det en grund för att (bort)förklara för samhället icke önskvärda beteenden. Dessa 

beteenden blir på så sätt knutna till vad vi förknippar med en viss ”kultur” eller ”etnicitet”. Med 

andra ord tjänar begreppet etnicitet därigenom samma syfte som begreppet ras gjort i ett tidigare 

historiskt skede.

Att etnicitet i sig laddas med en rad bibetydelser får konsekvenser i den fortsatta reproduktionen av 

skillnader. Som exempel nämner Mottouri att det inte räcker att vara född Sverige för att betraktas 

som  svensk;  etnicitetsbegreppet  bär  på  en  rad  konnotationer  som  låser  in  den  enskilde  i 

ickesvenskhet. Detta understöds vidare av nationalstatstanken. Han tar sin utgångspunkt i Hanna 

Arrendts förklaringsmodell, i vilken nationen och staten ses som olika fenomen som står i konflikt  

med varandra; staten ska skydda mänskliga universella värden medan nationen underförstått ska 

skydda  intressen  för  de  individer  som  verkar  inom  nationens  gränser  och  delar  dess  värden. 

Mänskliga rättigheter har på sätt kommit att bli nationella rättigheter – etniskt knutna och etniskt 

laddade rättigheter, om man så vill, eftersom nationaltanken bygger på tanken om att människor 

inom en nation  har  ett  gemensamt  ursprung.  Reproduktionen  av  rasifierade  egenskaper  genom 

etnicitetsbegreppet skyddar på så sätt en nationalistisk logik, samtidigt som denna logik i sig bidrar 

till att reproducera skillnadstänkande i kulturella och etniska termer. Orättvisor och skilda villkor 

kan på så sätt legitimeras.

Etnoism  täcker  inte  bara  begreppsparet  kultur/etnicitet,  utan  alla  former  av  ”etniskt” 

skillnadstänkande som på ett eller annat sätt bidrar till att reproducera just detta skillnadstänkande. 

Exempelvis är det i offentligheten nu etablerade idiomet ”det mångkultulla samhället” en faktor av 

detta slag. Just eftersom idiomet är etablerat, menar Motturi att det blir någonting att ta ställning till;  

man  kan  vara  för,  och  man  kan  vara  emot  ”det  mångkulturella  samhället”.  Skillnaderna  och 

reproduktionen av dessa byggs in i språket och osynliggör därigenom rasliknande – etnotistisk – 

argumentation – och likaledes möjliggörs ett förande av en sådan argumentation utan att den som 

argumenterar nödvändigtvis behöver ha vare sig åsikter om att rasifiering/etnofiering är något gott 

(kanske till och med motsatsen) eller vara medveten om sin egen reproduktion genom det till synes 

neutrala språket. Dessutom skapas, i föreställningen om ett sådant mångkulturellt samhälle, också 
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en motföreställning om att någonting – någonting heterogent och enhetligt – måste ha föregått detta 

mångkultulla samhälle. Därigenom uppstår en berättelse som inte nödvändigtvis måste ha mycket 

med verkligheten att göra.

Motturi  menar alltså att  etniska skillnader är konstruerade och att  dessa konstruktioner ideligen 

reproduceras. Konstruktionerna som sådana består av en slags semantisk överförd innebörd av det 

som konstruktionen av ras tidigare stod för: exotismen. Som exempel nämner han föreställningen 

om ”den ädle vilden” som har idéhistoriska rötter ända tillbaka till  Roussau, och kanske längre 

ändå.  Översatt  till  etnicitet  innebär  föreställningen  en  längtan  ”tillbaka”  till  ett  ”enklare”  och 

”lyckligare” liv som människor ”i förorten” tycks leva; de är där vi var igår. Vi har kommit ”längre” 

(och här kommer den klassiska föreställningen om en civilisationsstege in), men eftersom de inte 

behöver bekymra sig över sådant de helt enkelt inte förstår har de det bättre. Motturi menar att detta 

är en ”reaktion på demoniseringen som slår över i dess motsats” (a.a., s.50). Han betonar dock att 

modern exotism främsta kännetecken är en fascination  ”över den andres annanhet som sådan” 

(a.a., s. 50), men att detta likväl tar ifrån den enskilde sin individualitet och placerar denne i ett 

mystiskt kollektiv;  vi  är individer –  de är kollektiv. Härigenom möjliggörs etikettering och binärt 

tänkande, vilket ytterligare legitimerar särbehandling och diskriminering.

Som en följd av nationaltanken – att rättigheter är  förbundna med nationalitet – blir,  i  Sverige, 

svenskarna de som ”äger” de ”universella” rättigheterna. Att bli tilldelad en annan etnicitet än den 

svenska innebär  på så sätt  att  rättigheter inte  är någonting man  har;  det är  någonting man  får. 

Motturi  menar att  offentliga integrationsdiskussioner ska ses i  detta ljus. Integration är bra;  det 

innebär att den andre har tagit emot och accepterat gåvan rättigheter. Också civiliseringstanken har 

sin plats här; vi har makt och möjlighet att lyfta dem ett steg på utvecklingsstegen – om de vill och 

om de tar emot vår välvilja.

Etnotismen genomsyrar och konserverar alltså det offentliga samtalet om nationen, enligt Motturi. 

Likväl  betonar  han,  vilket  delvis  redan  framgår  ovan,  ”vår  tids  iver”  att  motarbeta 

skillnadstänkandet (a.a., s. 64) – det binära tänkandet och det det rasistiska arvet till trots. Motturi  

uttrycker  det  som att  etnotismen  därför  bör  ses  som ett  schackmönster  där  motarbetandet  och 

konserverandet är två lika självklara ingredienser, och där det förra – ambitionen till trots – är en av 

processerna varigenom det senare möjliggörs. Detta, menar han, leder till  ”en oro som ibland tar  

form av uppgivenhet, en förtroendekris, en brist på tilltro till de teorier som ligger till grund för  

skillnadstänkandets upplösning” (a.a., s. 64).
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Mot bakgrund av det ovan sagda hävdar Motturi att språket (som osynliggörare och konservator) – 

via inställningen om att  skillnadstänkande bör motarbetas samt via föreställningen om det goda 

mångkulturella samhället – ”upprätthåller sken av klyftor vars existens det inte finns några skäl att  

ta för givna” (a.a., s. 73). Detta tar sig bland annat i uttryck i det ständiga talet om broar mellan 

kulturer, men – som Motturi påpekar – om någonting ska överbryggas måste det finnas skillnader 

att överbrygga, och om skillnaderna inte finns måste de följaktligen skapas. Motturis åsikt är klar: 

skillnader  bör  inte  överbryggas,  utan föreställningen om att  det  överhuvudtaget  föreligger  klart 

avgränsade skillnader mellan grupper av människor som bör upplösas.

Språket  verkar  således  som konservator  –  men språket  kan  inte  i  sig  självt  skapa  en värld  av 

tudelning och social skiktning. Motorn är snarare föreställningen om rasen överförd på den etniska 

identiteten.  Som  ovan  nämnts,  knyts  den  nationalistiska  föreställningen  till  rättigheter  genom 

nationen och dess  tänkta  homogenitet  genom ett  gemensamt  språk  och en  gemensam etnicitet.  

Härigenom uppstår  en  ovilja  att  omdefiniera  nationen;  det  skulle  i  så  fall  utmana  också  våra 

föreställningar om mänskliga rättigheter knutna till densamma. Lösningen blir, såsom jag förstår 

Motturi, att bibehålla en kärna av nationalism – ett vi, en kultur – medan periferin för all del kan få 

bestå av något annat: ett  de, en mångkultur. Genom tudelningen och skiktningen möjliggörs på så 

sätt en bibehållen föreställning om nationens fortlevnad. Till detta kan läggas att man efter andra 

världskriget inte ”får” tala om raser. Att istället tala om kultur och etnicitet blir därför ett sätt att  

både låta bli och fortsätta tala om egenskaper knutna till hela kollektiv. Det vore för mycket sagt att  

påstå  att  institutionaliserade  rasistiska  föreställningar  abrupt  blev  historia  1945.  Den  ofta  goda 

välvilliga  tanken  om mångkultur,  via  det  osynliggörande  språket,  är  därför  samma  tanke  som 

möjliggör såväl nationens, dessa föreställningars som den sociala skiktningens fortlevnad:

”Det är inte tillräckligt att komma med fakta eftersom språket rymmer en maktordning som håller dessa fakta under  

kontroll. Medvetandet kan inte värja sig mot denna maktordning med hjälp av fakta, eftersom fakta inte förmår tränga  

in i en värld där övertygelserna lever sitt eget liv” (a.a., s. 97 f.)

5.2 Föreställningar om svenskhet och invandrare

I Den koloniala bumerangen skriver Michael Azar (2006) att  ”nazismens traumatiserande import  

av den koloniala rasideologins politiska experiment till europeisk mark”  (s. 14) ska ses som en 

bumerangeffekt  som  undergrävde  legitimiteten  för  vetenskaplig  och  politisk  sanktionerad 

rasbiologi. Emellertid ifrågasätter Azar att de strukturer som möjliggjort att nazismens blomstring 
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skulle kunna förintas i stort sett från en dag till nästa. Han beskriver nutiden i termer av ”besatthet” 

av kulturella skillnader, vilket han han menar fyller det tomrum som återstod efter att den nazistiska 

ideologin tabubelagts i offentligheten. Med en biblelreferens menar han att behovet av ”shibbolet” 

således  kvarstår.  Detta  nya  uttryck  för  shibbolet  är  emellertid  mer  subtilt  (åtminstone  för  vår 

samtid), och bygger på en retorik som syftar till att förebygga ”kulturkrockar” innan de inträffat. 

Denna chimär av välvilja förnekar implicit på så sätt sin egen stratifierande och rasistiska karaktär:

”Det kusliga är att denna diskurs har lyckats smyga sig in i samtiden som om vi alla förstod vad den innebar och som  

om den äntligen funnit nyckeln till en förståelse av mänsklighetens inre skillnader.” (a.a., s. 15).

Azar menar, i likhet med Motturi, att nationalstaten är en orsak till att de rasistiska strukturerna 

konstrueras och rekonstrueras. Nationalstaten utgör ramen för en nationell känsla av samhörighet: 

en bild (a.a., s. 23). I modern tid är det dock ”kulturen” som utgör grunden för  ”gemenskapens 

statliga och territoriella inramning” (a.a., s. 90) – eller tydligare: 

”Föreställningen  om  den  äkta  svenskheten  är  omutligt  sammansvetsad  med  den  svenska  nationalstatens  historia  

eftersom konstruktionen av nationen förutsätter en normerande idé, en vision om ett specifikt folk med vissa bestämda  

egenskaper till skillnad från andra bestämda folk med andra bestämda egenskaper (mellan vilka det inte kan råda det  

rena utbytets ekvivalenslogik).” (a.a., s. 91).

Denna inramning är dock inte given en gång för alla, utan kräver ständig återproduktion av denna 

bild av någonting annat – en motbild: en motbild av vad som inte är svenskt. Följden blir ett behov 

av  såväl  förebilder som  avbilder:  bilderna  och  motbilderna  personifierade.  Avbilderna  är  dock 

komplexa eftersom de dels krävs för att möjliggöra existensen av förebilder, men dels finns också 

ett driv i att avliva avbilderna genom exempelvis integration, assimilation, höga trösklar för asyl 

och  invandring  m.m.  ”Frågan om i  vilken  grad den andre  är  (och  kan  bli)  lik  eller  olik  oss  

framträder som en av de politiska institutionernas huvudsakliga uppgifter.” (a.a., s. 15 f.).

Identitet  är för Azar ett ickebegrepp. Han menar att det inte finns några givna identiteter. Om det 

svenska/osvenska som beskrivs ovan skulle fyllas med innehåll skulle det snabbt gå att ifrågasätta 

vad som är respektive inte är det ena eller det andra. Han menar att människan istället endast kan 

förstås ”i termer av ett slags brist på given identitet och att det är just denna brist som framföder  

de ihärdiga försöken att genom identifikationen erhålla och uppnå identitet” (a.a., s. 31). I centrum 

står istället lösenordet – shibbolet. Shibbolet är gränsen som möjliggör såväl projektioner av enhet 

och helhet som ett utpekande av dem som inte är en del av denna enhet och helhet. Också shibbolet  

förskjuts dock  ”i ett antagonistiskt förhållande till den andre”  (a.a., s. 33) – en förutsättning för 
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dess existens är nämligen att inte heller de på insidan riktigt vet vad det består i – endast att det 

existerar och bör eftersträvas. Om det skulle vara uttalat skulle det nämligen vara möjligt att ge 

nyckeln för inträde till dem på utsidan, vilket i sin tur skulle utmana ingruppens uppfattning av sig 

själv som en enhet. Med andra ord skulle det göra den faktiska bristen på identitet tydligare. Man 

kan alltså inte ”sätta” var sak på sin plats: ”det är genom att en viss sak befinner sig på en viss plats  

som det blir till vad det är” (a.a., s. 35). Vi förstår världen utifrån våra materiella förutsättningar.

Azar  talar  också  om  det  symboliska  objektet.  Detta  objekt  blir,  inom den  föreställda  svenska 

gemenskapen, ett metonymiskt tecken för någonting bortom sig själv. Utbyte av symboliska objekt 

länkar  samman subjekt  inom gemenskapen via  tecknet.  Det  kan handla om tecken för  faktiska 

symboler (som korset i den kristna gemenskapen), om symbolhandlingar (t.ex. nationalsången) och 

om benämningar (t.ex. ett visst personnamn eller namnet ”Sverige”). Det symboliska objektet har 

två funktioner: dels  singulaiserar  det  – pekar ut ett subjekt och underkastar det en symbol – och 

dels kollektiviserar det – pekar ut subjektet som genom metonymin gör subjektet till en del av en 

större gemenskap (a.a., s. 80 f.). Att ingå i en större gemenskap handlar därför om att få lov att ta 

del av det symboliska objektet, som genom delning står för helheten (a.a., s. 83). Detta resonemang 

är dock, återigen, endast möjligt genom de gränser som skapas genom de verkande processerna. Det 

handlar inte om att försöka hantera skillnader (tillgång eller icke tillgång till symboliska objekt),  

som den offentliga retoriken ofta kan göra gällande. Uteslutning sker  ”per associaltion” och inte 

”per definition” och denna association är förbunden med föreställningen om nationalstaten (a.a., s. 

91). Det handlar om att uppfinna skillnader för att man ska kunna hantera de likheter som finns:

”[E]n äkta svensk är den som inte är som den som inte är det. I det ögonblick de materiella och symboliska fördelarna  

på insidan trots allt uppfattas som hotade, uppfinner man ännu tydligare shibbolet: de fordrar helt enkelt att de som  

skapar ambivalens om var gränsen ska gå, om vilka som är vilka, skiljs ut med fysiskt och symboliskt våld” (a.a., s. 82).

Azar går så långt att han menar att själva nationalstaten som föreställning verkar som konservator 

för strukturell ojämlikhet. Statens uppgift är att skydda medborgarnas intresse och rättigheter. Den 

svenska statens uppgift – och allt vad vi associerar denna med – är därmed underförstått främst att 

skydda svenskars intressen. Detta utgör i sig en tillräcklig grund för strukturell diskriminering. En 

”invandrare” är någon som inte är svensk, någon som inte kan få del av helheten – och som skulle 

utmana föreställningen om helheten om denne trots allt fick det. Azar menar därför att invandraren 

redan på begreppsplanet blir ett problem som måste åtgärdas. Samtidigt finns dock en föreställning 

om  att  staten  skyddar  universella  intressen  (vilken  kan  skyllas  på  franska  revolutionen, 

upplysningen, levande modernitetsmyter o.s.v.) – vilket således får följden att ju mer partikularistisk 
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politik  som bedrivs  i  en  stat  desto  humanare  kan  den  framstå  (genom begränsningarna  i  vårt 

begreppsliga  tänkande).  En  antagonistisk  och  stigmatiserande  politik  legitimeras  härigenom. 

Behovet  av  att  skydda  de  privilegier  som  det  innebär  att  vara  på  insidan  består  liksom 

antagonistiska begrepp, som betecknar dem på insidan respektive dem på utsidan.

Ivandrare ska vilja bli svenskar. Den exklusiva gemenskapen är en förutsättning för att uttrycka en 

önskan om att detta är vad någon annan bör vilja. Paradoxen är uppenbar. Alla kan inte bli det vi 

föreställer oss att svenskhet är. Då upplöses exklusiviteten. Då upplöses föreställningen om vad som 

är svenskt och vad som inte är det. Delningen genom metonymiska tecken fungerar inte. Till detta 

kan läggas att svenskhet inte kan definieras – bara associeras. Med andra ord flyttas gränsen – 

shibbolet – i takt med att fler gör anspråk på svenskhet. Det krävs strategier för att upprätthålla den 

svenska gemenskapen – och det blir meningslöst att vara svensk om alla är det.

5.3 Mediavetenskapliga perspektiv

”I  nyhetsjournalistiken  framstår  invandrare  och  flyktingar  framför  allt  som  föremål  för  olika  politiska  och  

administrativa åtgärder.  De blir beskrivna i termer av de tekniker som politiker och tjänstemän använder; de blir  

visiterade och utplacerade, utredda, utvisade eller får uppehållstillstånd; de får boende och utbildning; de förs in i  

statistiken  och  beräknas  som  kostnader  hänförliga  till  'invandrare'  och  'flyktingar'  och  deras  brottslighet  och  

arbetslöshet utreds och kommenteras.” (Brune, 1998, s. 9).

I inledningskapitlet till antologin Mörk magi i svenska medier (varur utdraget ovan återfinns) berör 

Ylva Brune många av de problem som redan nämnts i samband med att Micael Azar behandlades 

ovan. Brune – och övriga som medverkar i antologin – fokuserar dock på medias roll i vad gäller de 

problem som berörs  av  Azar.  Brune  nämner  i  inledningen  bland  annat  att  invandrare  i  media 

framställs som ”offer för betongen, som gulligt exotiska eller som bärare av exotiska subkulturer”  

(a.a.,  s.  11). Liksom Azar menar hon att de, genom dylika beskrivningar,  sätts  utanför en tänkt 

normalitet; de innanför normaliteten är ”vi” medan de som står utanför får nöja sig med att vara 

”de”.  Viktigt  är  också  att  Brune  lyfter  fram  att  myndighetspersoner  (lärare,  poliser  m.fl.  - 

respektabla yrken, om man så vill) ingår i ”vi:et”. Normaliteten är därför också en maktsfär som 

utestänger  vissa grupper – och dessa normavvikande och underordnade grupper blir  genom sin 

annorlundahet därför också ett hot mot den makt som skyddas av normaliteten (jmf. återigen med 

Azar ovan).

Som nämnts sätter Brune media i centrum för skapandet av det som hon benämner normalitet. Hon 
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skriver att journalistiken skapar en ”'mörk magi' […] [som] bygger på koloniala känslostrukturer,  

där de Andra blir en projektionsduk för våra egna rädslor och egna undanträngda egenskaper”  

(a.a., s. 11). Brune trycker särskilt på islam som en ritualiserad form av mörk magi. Här lyfter hon 

fram  stereotypernas,  såsom  självmordsbombare,  beslöjade  kvinnor  m.m.:s,  betydelse  (jmf. 

symboliska objekt hos Azar). Brune menar att stereotyperna upprätthåller magin på så sätt att att de 

blir tecken för sanning, gällande myter om muslimer, för en majoritet av alla svenskar.

I samma antologi skriver Christian Catomeris (1998) att antalet personer med invandrarbakgrund är 

starkt underrepressenterade på nyhetsredaktionerna i förhållande till den andel av befolkningen som 

de utgör i stort (s. 18). Ytterst få av journalisterna har rötter utanför Europa. Journalistiken om 

invandrare, svenskar, vad som är svenskt och exotiskt osvenskt skapas således av personer som inte 

har  någon  direkt  anknytning  till  något  annat  än  den  svenska  vardagen.  Det  är  ingruppens, 

normalitetens (eller hur man nu vill benämna det) perspektiv som förmedlas. ”[S]tora grupper av  

människor […] utesluts ur de gemenskaper där samhällets självbilder formas” (a.a., s. 25).

Ytterligare en artikel i antologin är skriven av Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg (1998). Det 

intressanta i denna artikel är det som författarparet benämner retoriska mönster. Det handlar om sätt 

att i dagstidningar tala om flyktingar som verkar ”rimliga” och ”välvilliga”, men som likväl bidrar  

till att upprätthålla rådande strukturer. Man skulle alltså kunna säga att föreliggande undersökning 

har som syfte att undersöka det som hos Lodenius och Wingborg benämns retoriska mönster, med 

fokus på positionering. Kärnan i Lodenius och Wingborgs resonemang är att det finns påståenden 

och myter som återkommer i media, och som ibland också underbyggs med lösryckt statistik. Det 

kan handla om att flyktingar mår bäst av att få hjälp med att återvända till sina hemländer, få hjälp i  

sina hemländer (istället för att komma till Sverige) eller att det kostar si och så mycket att ta emot si 

och så många flyktingar (a.a.,  s. 119). De myter som på så sätt produceras i dagspressen bidrar 

således till en mytbildning som gemene man kan använda för att tolka sin egen verklighet och sin 

egen vardag.

I rapporten ”Integrationsbilder” från Integrationsverket (2002) beskrivs vidare diskrepansen mellan 

mediala bilder och det allmänna opinionsläget. Rapporten slår fast att medier och allmänhet har i 

stort sett samma syn på vilka frågor som är viktiga att uppmärksamma, vilket benämns som medias 

dagordningsfunktion. Däremot är allmänheten inte alltid överens med bilden om vad man bör tycka 

om de  frågor  ”som finns  på  dagordningen”.  I  medierna  bedöms  svåra  integrationshinder  vara 

svenskars  negativa attityder  mot invandrare,  medan opinionen exempelvis anser  att  invandrares 

dåliga språkkunskaper är ett svårt integrationshinder – vilket vid rapportens tillkomst inte var fallet i 
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media.  Det  finns  också  bilder  som  delas  av  allmänhet  och  media  –  t.ex.  att 

arbetsmarknadsdikrimineringen  är  ett  stort  integrationshinder  –  men  poängen  är  att  ”medierna 

spelar en central roll för vilka frågor vi skall ha åsikter om”, men inte för ”vilka åsikter vi har” 

(a.a., s. 82). 

Det  finns  också,  enligt  Integrationsverkets  rapport  (a.a.),  en stor  skillnad  på  vad journalisterna 

själva tycker i förhållande till allmänhetens åsikter. Nu går det inte självklart att sätta likhetstecken 

mellan mediabilder och journalisters åsikter,  vilket också berörs i rapporten, men då åsikterna i 

vissa fall är mycket homogena i vissa frågor hålls det i rapporten ändå för troligt att dessa frågor får  

genomslag i den riktning som journalisternas åsikter pekar (a.a., s. 84 f.):

”[J]ournalisternas inställning kan leda till att flyktingfrågor ges en större uppmärksamhet än som är motiverat utifrån  

en ren professionell nyhetsbedömning, att frågor som hänger samman med 'invandrarna som integrationshinder' ges  

mindre uppmärksamhet eftersom en sådan uppmärksamhet skulle kunna uppmuntra främlingsfientlighet. Och det är  

inte heller troligt att det är journalisternas åsikter och värderingar som ligger bakom den negativt och konfliktinriktade  

invandrarjournalistiken. I det fallet måste förklaringen sökas på annat håll. I samhällsutvecklingen, i opinionsklimatet,  

men också i mediernas speciella arbetslogik [konfliktperspektiv, min anm.].” 

5.4 Svenskhet inom antropologin

Åke Daun (1994) diskuterar huruvida det är möjligt att finna ett kodsystem, antroplogiskt sett, för 

vad  svenskhet  är.  Innebär  svenskhet  verkligen  ett  speciellt  sätt  att  vara?  Finns  det  en  svensk 

kulturell  kod?  Daun  ställer  sig  mycket  frågande  till  detta.  Mycket  kort  menar  han  att  den 

hetorogenitet som insamlade data uppvisar – vilka som helst – i princip omöjliggör ett kvantitativt 

kategoriserande som överhuvudtaget skulle kunna anses som värdefullt. Emellertid betonar han att 

att  svenskar,  och alla  andra människor  också för  den delen,  givetvis  likväl  påverkas  av  ”vissa 

gemensamma förutsättningar i historia, samhällsskick, demografi, social komposition, språk, natur  

m.m.” (a.a., s. 223). Större delen av återstoden av sin bok tillägnar Daun vad dessa gemensamma 

förutsättningar består i, och hur de – hos dem som delar dessa förutsättningar – ger utslag.

Gillis Herlitz (2003) är inte lika restriktiv som Daun i sin framställning av vad svenskhet ”är”. Detta 

kan förvisso bero på att Herlitz delvis riktar sig till en större publik än enbart den akademiska, men 

det ska jag låta vara osagt. För Herlitz är en svensk någon som är nationalistisk genom att inte vara  

det. Paradoxen kan redas ut på så sätt att det handlar om vem som får kritisera vad. Den som i 
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andras ögon anses vara svensk bör ha ett negativ inställning till det som de själva anser vara svenskt 

och de som de själva anser vara svenskhet – t.ex. blyghet, avundsjuka, tystlåtenhet, brist på egen 

kultur o.s.v. (a.a., s. 19 f.). Den som i de flestas ögon inte anses vara svensk lever däremot med ett 

tabu  om  att  fälla  sådana  uttalanden.  Nationalismen  uttrycks  alltså  på  så  sätt  genom  ett 

tabubeläggande  av  vem som får  säga  vad  om Sverige  och  svenskarna  (a.a.,  s.  21,  jmfr.  med 

”shibbolet” ovan).

Herlitz berör också den idéhistoriska teorin om föreställningen om en utvecklingsstege i en tänkt 

europeisk  identitet.  Han  menar  att  hans  atropologistudenter  ofta  anknyter  till  hur  det  var  ”på 

landsbygden förr” då han föreläser om, som han uttrycker det, ”en annan, avlägsen, kultur” (a.a., s. 

33). Vidare menar han, i enlighet med samma tanke, att  ”det är viktigt för svensken att särskilja  

olika utlänningar” (a.a., s. 35). Han använder sig av begreppet hedersutlänning, vilket är en person 

som i svenskens medvetande föreställs stå närmre, på samma nivå eller kanske till och med högre 

än svenskarna på den tänkta utvecklingsstegen. Dessa människor kommer ofta från industrialiserade 

länder, är välutbildade och uppfattas dela det som anses (via associasion, för att anknyta till Azar) 

vara svenska värderingar.  (För att ytterligare anknyta till  Azar – och dessutom till  Brune – kan 

påpekas att dessa personer inte utmanar föreställningen av normalitet. På sätt och vis handlar det 

alltså snarare om klass än den av Azar så föraktade ”etniciteten”. I ett motsatsförhållande till den 

”moderna”  invandraren  står  därmed  den  omoderne  invandraren  utan  ”svenska  värderingar”  i 

”svenskens” föreställningsvärld – d.v.s. den som placeras längre ner på utvecklingsstegen, den som 

ställs  utanför  normaliteten  och  den  som  hotar  normaliteten.)  Någonstans,  menar  Herlitz,  tror 

svensken alltså att denne är bäst.

5.5 Rasismen någon annanstans och hos någon annan

Mattsson och Tesfahuney skriver i Agoras årsbok 2002,  Det slutna folkhemmet, att det i Sverige 

finns en bild av det egna landet som ovanligt jämställt och solidariskt, och – genom denna bild (och 

i avsikt att upprätthålla den) – ett förnekande av att diskriminering och rasism skulle kunna vara 

något  som  existerar  i  ett  ”mänskligt,  välvilligt,  tolerant  och  modernt  samhälle”  (s.  30). 

Författarparet menar att rasismen och diskrimineringen stundom emellertid blir uppenbar: för att 

hantera detta måste därför rasismen och diskrimineringen placeras i vad Mattsson och Tesfahuney 

benämner avgränsade fickor. Dessa fickor har att göra med såväl plaster som personer och grupper. 

Rasismen  finns  i  Sjöbo,  på  landsbygden  och  inom  Sverigedemokraterna:  i  subkulturer,  hos 
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okunniga människor och på vissa platser.

Mattsson och Tesfahuney menar att blindheten för strukturell diskriminering ligger i föreställningen 

om rasism som okunskap kontra antirasism som upplysning och kunskap. Författarna exemplifierar 

med att otaliga reklamkampanjer förts för att ”upplysa bort” rasism. Uppskruvat ett varv till kan 

man säga att det handlar om att individualisera strukturella problem till en fråga om vem som har 

läst vad i vilken bok. Att förneka de fördelar som kommer med att tillskrivas tillhörighet till normen 

samt de privilegier som följer med detta är dock ett individuellt tecken på strukturell rasism (a.a., s.  

31).  Också  Mattsson  och  Tesfahuney  hävdar  att  denna  rasism  ska  ses  i  kulturella  termer  – 

kulturrasism  – och  att  denna  rasism  utgår  från  en  föreställning  om  utveckling,  framsteg  och 

klättrandet på en stege (a.a., s. 33).

Vardagsrasismen sätts i fokus hos Mattsson och Tesfahuney. ”Rasism är inte en slags inneboende  

essens  hos  vissa  människor,  som  vi  andra  kan  ta  avstånd  från”,  menar  de  (a.a.,  s.  34). 

Vardagsrasismen  har  istället  att  göra  med  internaliserade  föreställningar,  förhållningssätt  och 

handlingar  som  därigenom  är  en  självklarhet  för  de  grupper  som  bär  upp  strukturerna  kring 

normsystemet. Eftersom privilegier finns kopplade till normsystemet, och eftersom en föreställning 

av identitet finns kopplat till detsamma, menar författarparet att fastheten i systemet består eftersom 

de som gynnas av systemet  ”tillägnar sig eller skaffar sig dessa fördelar , vare sig de vill eller  

inte” (a.a., s. 34).

Vardagsrasismen sker, enligt författarna, främst i det offentliga rummet. Vad gäller plats sker den 

genom  stigmatisering  av  de  arenor  som  anses  vara  avsedda  för  invandrare.  Mattsson  och 

Tesfahuney ger exempel på att ”dåligt område” och ”dåligt rykte” inte är annat än eufemismer på 

invandrartäta områden. Omvänt syftar ”välmående områden” och ”fina områden” alltid på områden 

där  svenskar  (gärna  ur  den  högre  medelklassen)  är  i  majoritet.  Den  till  personen  relaterade 

diskrimineringen kan åskådliggöras genom det som av författarna benämns vithetens samförstånd 

(a.a., s.39). Det vill säga att den priviligierade – p.g.a. sin position och sina internaliserade normer – 

tenderar  att  identifiera  sig  mer  med  den  som  diskriminerar  än  den  diskriminerade.  Rasistiska 

handlingar  ifrågasätts  på  så  sätt  ofta  med  att  den  diskriminerade  överreagerar  eller  överdriver 

betydelsen av det som denne blivit utsatt för. Därigenom befästs samförståndet ytterligare – och det 

är viktigt att förstå att en sådan enhet bakom gruppens, eller representanter i gruppens, agerande är 

nödvändiga för att gruppens privilegier och hieratiska överordning ska kunna vidmakthållas (a.a., s. 

40).
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6. Metodförfarande och val av empiriskt underlag

Detta kapitel har sin grund i de utgångspunkter som presenteras i kapitel 3, då undersökningens 

metodförande är att betrakta som som konsekvenser av det regelverk – de utgångspunkter – som 

verkar styrande för undersökningen. Kapitlet syftar till att åskådliggöra det förfarande och de val 

som gjorts  utifrån  utgångspunketrna  samt  till  att  ge  en  mycket  översiktlig  beskrivning  av  det 

sammanhang – Dagens Nyheters  ledare  – varur  studiens  empiri  har  inhämtats.  Kapitel  6.1 ger 

därmed en mycket kort presentation av tidningen samt hur uppsatsens frågeställningar, med grund i 

kapitel  3,  ska  ses  i  relation  till  tidningen  och  empirin.  Kapitel  6.2  avser  åskådliggöra  hur  det 

faktiska urvalet av artiklar gjorts, och kapitel 6.3 syftar till ett åskådliggörande av analysförfandet i 

kapitel 7 – också detta med sin grund i utgångspunkterna i kapitel 3.

6.1 Om Dagens Nyheter

Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen, och är en tidning som ges ut i hela landet, även om den 

har stockholmsanknytning. 2009 utkom Dagens Nyheter med 316 200 exemplar av tidningen varje 

utgivningsdag (Dagens Nyheter, 2010 A), och tidningen räknar med att cirka 1,1 miljoner unika 

läsare  besöker  tidningens  hemsida  varje  vecka.  Tidningens  egen uppskattning  är  att  närmre tio 

procent av den vuxna befolkningen (mellan 15 och 79 år) tar del av Dagens Nyheters nyhetsutbud 

varje dag (a.a.). Dagens Nyheters chefredaktör är Gunilla Herlitz, och tidningen har omkring 530 

personer anställda.  Tidningen betecknar  sig själv som ”liberal”  – vilket,  enligt  tidningsvärldens 

kotym, främst ska komma till uttryck i artiklar producerade av tidningens ledarredaktion.

En ledarredaktion på en tidning har alltså som uppdrag att producera ”åsiktsartiklar” – ofta utifrån 

ett givet perspektiv: ett liberalt sådant i DN:s fall. De (mediala) studier, som ovan refereras, har sin 

grund i nyhetsjournalistik. Nyhetsjournalistik avser beskriva ”verkligheten”, och konstruerar alltså 

retoriska mönster (se s. 24) som ger oss en förståelse av denna ”verklighet”. Denna vår förståelse av 

verkligheten kan ses i termer av ett (nyhetskonstruerat) socialt rum, i Bourdieus mening. Detta, 

menar jag, delar åsiktjournalisteken med nyhetsjournalistiken. Skillnaden är dock, som jag ser det,  

att åsiktsjournalistiken ger utrymme för tolkning av hur världen är beskaffad – men också, vilket är 

viktigt, hur den  bör  vara beskaffad; jounalisten har möjlighet att placera sig själv och andra i ett 

tänkt  socialt  rum, samt också möblera om positionerna utifrån en föreställning om hur rummet 

borde vara möblerat. Detta utrymme har inte, åtminstone inte i samma utsträckning, en journalist på 
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en nyhetsredaktion: en ”åsiktsredaktion” kan positionera – och hur DN:s ledarredaktion gör detta, 

är det som fokuseras i denna uppsats.

Frågeställningen  ”Hur  positioneras...”  utesluter  dock  möjligheten  att  Dagens  Nyheters 

ledarredaktion inte alls positionerar, vilket är en brist i precisionen, och därmed i validiteten: ”har 

forskaren träffat rätt mål?” (Denscombe, 2003, s. 122). Svaret på frågan skulle mycket väl skulle 

kunna  bli  ”inte  alls”.  Jag  har,  med  denna  fallgrop  i  åtanke,  försökt  vara  uppmärksam  på 

möjligheten att kollektivet inte alls  positioneras, samtidigt som frågan förutsätter att positionering 

faktiskt sker. Bristen ställer höga krav på andra former av validitet. Mycken vikt har därmed lagts 

vid innehållsvaliditeten – undersökningens inre logik samt överensstämelse, i forskningsfrågorna, 

med vad som anses vara relevanta frågor att ställa utifrån ett visst problem. I denna undersökning 

har det senare gjorts utifrån en dialog med min uppsatshandledare, Eva Schmitz. Med hennes hjälp 

har  min  ursprungliga  tanke  om  att  DN  positionerar  ändrats  till  det  något  mer  precisa  att 

positionering utövas av DN:s ledarredaktion; det är ju härifrån min empiri hämtas. Den så kallade 

kriterievaliditeten, överensstämmelese med tidigare liknande studier, (a.a., s. 129) spelar också en 

roll för mina validitetsambitioner. En diskussion kring detta förs i uppsatsens avslutande del.

6.2 Urval och urvalsförfarande

Dagens Nyheter utgör alltså det empiriska underlaget för denna studie, och jag har valt att utgå från 

DN:s nätupplaga, och det är redaktionellt producerade ledare och debattartiklar som har valts ut. 

Samtliga  artiklar  i  mitt  underlag  är  publicerade  mellan  januari  och  juli  2009  på  dn.se.  Den 

ursprungliga tanken var att samla underlag för hela 2009, men materialet blev då alltför omfattande 

i förhållande till omfånget för en kandidatuppsats. I samtliga artiklar nämns något eller några av 

följande ord:

• Integration • Invandringspolitik • Flyktingpolitik

• Integrationspolitik • Invandrare • Asyl

• Invandring • Flykting • Asylpolitik

Jag har använt mig av DN:s egen sökfunktion på hemsidan, för att sortera ut artiklar där dessa ord 

förekommer. Min bedömning är att debattartiklar där dessa ord nämns kan fånga det mest väsentliga 

i redaktionens beskrivning av de som betecknas som ”invandrare”, ”flyktingar” eller ”asylsökande” 

och deras position i det sociala rummet. 
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Jag är medveten om att det ovan nämnda förfarandet utesluter artiklar där människors bakgrund 

eller antagna bakgrund inte nämns explicit: en artikel som exempelvis handlar om ”ett segregerat 

bostadsområde  nästan  uteslutande  bebott  av  invandrare”  kommer  med,  medan  en  artikeln  som 

kanske handlar om att ”grekerna tar över den svenska elmarknaden” inte gör det. Det kan tyckas 

som att enbart tydliga skillnader undersöks, men kommunikation är distinktion: vi förstår (språkligt) 

världen  i  prototyper,  som  skiljs  från  varandra  genom  semantiska  skillnader  (utifrån  ett 

språkpsykologiskt  betraktelsesätt).  Med  andra  ord  är  det  stor  sannolikhet  att  antagna 

grupprelaterade skillnader uttrycks i artiklarna, av den enkla anledningen att skribenten förmodligen 

vill att läsaren ska förstå vad denne menar (även om detta inte eliminerar metodproblemet som 

sådant). Syftet är dock att belysa hur kommunikativa distinktioner används – hur människor, som 

dessa  benämningar  klistras  på,  positioneras  i  tidningensredaktionens  beskrivning av det  sociala 

rummet.

Samtliga artiklar som valts ut tillhör någon av artikeltyperna ”huvudledare” eller ”signerat”, vilka är 

tidningens egen benämning på de artiklar som produceras på ledarredaktionen. Denna typ har valts 

då de är artiklar som dels är redaktionellt producerade och dels har som inneboende i genren att 

uttrycka  en  åsikt.  Båda artikelltyperna  återfinns  under  tidningens avdelning ”Ledare”.  Samtliga 

artiklar av denna typ,  som innehåller de ovan presenterade orden och som publicerades mellan 

januari och juli 2009, återfinns därför i det empiriska underlaget. Allt som allt består underlaget av 

25 artiklar.

6.3 Artikelpresentation och analysförfarande

De 25 artiklarna sammanfattas och presenteras (tolkas) i kapitlet Positionering i Dagens Nyheters  

ledarartiklar. I direkt anslutning till varje presenterad artikel sker en analys (tolkning) av artikeln 

med avseende på dess positionering av invandrare/flyktingar/asylsökande. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt där övergripande drag i analysen presenteras.

Det bör inte  glömmas bort  att  en tolkning inte handlar  om att  finna ”den ultimata sanningen”. 

Tolkningar handlar om en enträgen tro på att verkligheten kan förstås även när den verkar ologisk 

och förvirrad. Anmärkningen kan tyckas relativistisk, epistimologiskt sett, men det handlar om ett 

perspektiv samt om insikten om att varje perspektiv är ett val av position och om makt: kritisk teori. 

Jag försöker, som nämts, stå på de positionerades sida – men risken är förstås att jag faller i fällan  
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av ”vithetens samförstånd” (se ovan), d.v.s. att jag identifierar mig med den som positionerar istället 

för med den som positioneras. Lika lite som någon annan kan jag ställa mig utanför det normsystem 

som gör det möjligt för mig att ta avstånd från rasismen. Min ambition är dock att komma så nära 

ett avståndstagande som möjligt – men jag faller i gropar där jag använder mig av svenskhet och 

främlingskap ”per association”, antagonistiska begrepp och i förlängningen bidrar också jag därför 

till att upprätthåller shibbolet (se ovan). Svårast har under uppsatsens tillblivelse varit att hitta ”ok-

stämplade” ord och begrepp: ord som inte skapar processer kring inneslutning och uteslutning. Jag 

insåg att jag inte skulle lyckas, och jag lade uppgivet ner ambitionen.

Johan Asplund (1970, s. 26) begrepp intelligibilitet  är relevant i sammanhanget, då det inbegriper 

såväl tron på att det går att se mönster i omgivningen som oundvikligheten i att den som genomför 

en undersökning förväntar sig något av denna undersökning (och därmed ger ett visst perspektiv 

legitimitet, min anm.). Jag förväntar mig alltså oundvikligen något: mer precist förväntar jag mig att 

DN:s ledarredaktion ger de positionerade invandrarna relativt usla positioner; ett antagande som 

alltså – på en och samma gång – driver mig att söka mening, samt utgör en risk för blindhet för  

andra förklaringar och slutsatser.

Johan Asplund kan också nämnas när det gäller sammanfattningarna/tolkningarna av artiklarna. Jag 

har på intet sätt eftersträvat att få med varje liten nyans som de ursprungliga artiklarna ger uttryck 

för.  Syftet  med  sammanfattningarna  är  att  få  fram ett  koncentrat  som fokuserar  de  intressanta 

aspekterna för undersökningen – ställa in skärpan om man så vill. I Asplunds terminologi kallas 

detta för aspektseende (1970, s. 60); empirin undersöks med meningsglasögonen på. Man frågar sig 

– i mitt fall – på vilket sätt artikeln skapar en mening kring etnicitet, nationalitet, innanförskap och 

utanförskap. Sådan mening skapas på olika sätt i olika artiklar, men det är alltså frågan om  hur 

mening kring dessa aspekter förmedlas till läsaren i en viss artikel. Asplund jämför förfarandet med 

att lösa en deckargåta; man finner inte samma mening (lösning) i varje deckare, men däremot kan 

man vara säker på att (pussel)deckaren har en lösning.

Med  aspektseendet  skärps  förmågan  att  se  någonting  som  någonting  annat:  som  en 

betydelsebärande  enhet.  Det  betyder  inte  att  de  aspekter  som  inte  lyfts  fram  i  artiklarna  är 

ointressanta,  men det betyder att  jag har  valt  bort  dem, eftersom jag bedömer att  de försämrar 

skärpan i just det här sammanhanget. Det är mina bedömningar, och mina fokusinställningar, men 

det är de bedömningar som jag anser vara nödvändiga för att aspektseendet ska framträda tydligt. 

Också här står  dock innehållsvaliditeten i  centrum – avvägningarna måste  rimma med det som 
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tidigare sagts om utgångspunkter, perspektiv och teoretiska referensramar.

De 25 artiklarna aspekttolkas alltså var för sig. I direkt anslutning till varje artikel följer en tolkning 

som gjorts  utifrån Bourdieus  begrepp,  såsom de presenteras  i  kapitel  4.  Jag ägnar,  i  kapitel  4, 

utrymme åt att reda ut hur just jag väljer att tolka Bourdieus begrepp. Hans begreppsvärld  kan 

tolkas, och därför har jag valt att lyfta fram hur jag tolkar den. På sida 13 gör jag en utvikning om 

Bourdieu,  Marx  och  positionering  i  förhållande  till  klass.  Enkelt  sammanfattat  är  en  position 

individuell medan klassen är kollektiv. Här gör jag våld på Bourdieu i min analys: ”Hur positioneras 

de som av DN:s ledarredaktion betecknas...?”. Jag kollektiviserar alltså det begrepp som Bourdieu 

använder  för  att  komma bort  från  just  kollektiv.  Med andra  ord  försöker  jag  utröna  gruppens 

position – i synnerhet i det avslutande kapitlet Sammanfattning och slutsatser.  Bourdieu skulle inte 

använda begreppet på detta sätt, men för mitt syfte har denna användning varit den mest adekvata i  

förhållande till min frågeställning.

Med undantag av kollektiv-/individaspekten har jag försökt vara min tolkning av Bourdieu trogen. 

Varje aspekttolkad artikel analyseras var för sig. (Med andra ord: varje sådan analys är en analys av 

relevanta aspekter, i Asplunds mening, och inte av artikeln som sådan.) Artiklar som handlar om 

staten,  ser  jag  alltså  som anknytande  till  kulturen,  byråkratin  och  makten.  Artiklar  som berör 

integrationsproblem ses i ljuset av libido o.s.v. – allt i enlighet med framställningen i kapitel 4.

Min frågeställning är analytisk, och anknyter alltså snarast på ett indirekt sätt till  empirin. Som 

antyds ovan, och som berörs mer explicit på sida 10, utgör detta en konflikt mellan å ena sidan 

kreativa  tolkningar  (eller  ”meningsskapande”,  om man så  vill),  och  å  andra  sidan  en  stringent 

framställning.  En undersökning utan fantasi  förmår inte  säga något  nytt.  En undersökning utan 

stringens förmår inte säga något alls. Gränsen är alltså hårfin. Som all kritisk forskning vill jag 

dock, med denna undersökning, visa på den växelverkan som finns mellan den empiriska och den 

mer strukturella förståelsen av verkligheten – och förhoppningsvis förmår jag också att både säga 

något alls och något nytt. Därom får dock läsaren döma och avgöra.

7. Positionering i Dagens Nyheters ledarartiklar

Detta  kapitel  är  att  betrakta  som uppsatsens  analyskapitel,  och behandlar  således  det  empiriska 

underlaget.  Allt  som allt  presenteras 25 ledarartiklar ur Dagens Nyheter mellan januari  och juli 
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2009. För varje artikel, kapitel 7.1 – 7.25 nedan, görs en analys i två steg. I ett första steg görs för 

varje artikel en sammanfattning, utifrån aspektseende (se ovan). I ett andra steg analyseras varje 

artikels relevanta aspekter utifrån det andra begreppet – positionering – och de teorier som ligger 

till grund för detta, och som presenteras i kapitel 4.

7.1 ”Gaza: tillfälle för EU”

Publicerad: 2009- 01-07, Avdelning: Signerat

”I Gaza är läget akut. Men grundförutsättningarna i Mellanöstern är egentligen enkla - få är de  

som ifrågasätter målet,  det  vill  säga en tvåstatslösning där kärnfrågor om Jerusalem, gränser,  

bosättningar och flyktingar är lösta.” Artikeln handlar om Israel-/Palestinakonflikten samt om USA 

kontra EU:s roll i denna konflikt. Artikelförfattaren Per Ahlin lyfter fram att samarbete mellan USA 

och EU kan vara en framgångsrik väg om de tu tillsammans agerar som medlare i konflikten. Ahlin 

hävdar  att  USA har  bättre  kontakt  med  israelerna  och  att  många  europeiska  länder  kan  vinna 

palestiniernas förtroende. EU:s förtroende som en auktoritet i dylika förhandlingar lyfts dock också 

som ett möjligt problem. 

Sökmotorn hittade denna artikel med anledning av de palestinska flyktingarna; det är  alltså hur 

palestinerna  positioneras  som  här  bör  stå  i  centrum.  Jag  skulle  vilja  påstå  att  paletsinernas  

förutsättningar  dock  inte  beskrivs  i  denna  artikel.  Det  som  beskrivs  är  EU:s  kontra  USA:s 

förutsättningar, på maktens fält, ifråga om att att uppnå en lösning på ett problem. Att konflikten 

inte beskrivs – annat än i form av uppräkningar av problem – bidrar också till att få ledtrådar lämnas 

i detta avseende. Skribenten är dock givetvis medveten om att en tvåstatslösning inte alls, som det 

framställs,  är  en  okontroversiell  fråga  för  någondera  av  parterna.  Inte  heller  detta  säger  dock 

någonting om endera den ena eller den andra partens förutsättningar att bidra till, eller motarbeta, en 

sådan lösning. Emellertid kan givetvis också tystnaden ses som att vare sig palestinier eller israeler 

legitimeras i en position utifrån vilken de har förutsättningar att själva hantera konflikten.

7.2 ”Export: Sverige bygger Mellanöstern”

Publicerad: ”2009-01-20”, Avdelning: Signerat

I artikeln lyfts den ökande svenska exporten av trävaror till Mellanöstern p.g.a., som det hävdas, 
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ökad efterfrågan i regionen. Artikeln har ett ekonomiskt fokus och författaren, Håkan Boström, ser 

det som ett  problem att  mycket litet  marknadsföring görs i  regionen trots  att,  som han skriver,  

tillväxten  är  stor  i  regionen.  ”De svenska  företagen  borde  också  kunna dra  fördel  av  alla  de  

invandrare från regionen som finns i landet”, tillägger han. Bristen på marknadsföring skylls på 

mediarapporteringen  av  det  oroliga  Mellanöstern.  ”En  handelsinflation  har  inte  råd  med  

diskriminerande  fördomar”,  hävdar  han.  Han  menar  också  att  det  att  möta  Mellanösterns  och 

Nordafrikas ökande efterfrågan är ett sätt att leda bort dessa länder från ”desperation och politiskt  

förtryck”.

Invandrare  tillskrivs  i  denna  artikel  ett  slags  symbolisk  kapital  vilket  kan  härledas  till  en 

kulturkunskap – en form av kulturellt kapital – som gruppen anses besitta. Samtidigt kan det också 

utläsas att det finns hinder att dra fördel av kapitalet. Mediarapportering får oss att förknippa vissa 

kulturer – i Sverige representerat av dem som besitter kapitalet – med förtryck, vilket gör detta 

kulturella kapital relativt oanvändbart inom det ekonomiska fältet: det legitimeras inte. Jag tror att 

man därför måste se det så att Boström tillskriver gruppen en viss social position – en position som 

han faktiskt anser att gruppen har i det sociala rummet – men att han förespråkar att gruppen nyttjar 

– ges förutsättningar att nyttja sitt kulturella kapital och därigenom uppnå en bättre position. Det är 

alltså det ekonomiska fältet Boström vill ändra på (förutsättningarna). Endast genom en symbolisk 

strid (eventuellt  med inflytande från maktens fält  – t.ex.  en stor dagstidning) där det kulturella 

kapitalet omvärderas kan förbättra gruppens position inom det, då det i nuläget inte värderas.

7.3 ”Ryssland: Ogästvänligt för gästarbetare”

Publicerad: 2009-02-11, Avdelning: Signerat

Lisa  Bjurwald  behandlar  rasism och främlingsfientlighet  i  Ryssland i  sin  artikel.  Myndigheters 

kränkning  och  diskriminering  av  gästarbetare  behandlas,  liksom  rasistiska  mord  och 

misshandelsbrott. Bjurwald menar att nationalismen är stark i Ryssland och att en av anledningarna 

till  detta  står  att  finnas  i  landets  höga  arbetslöshet.  Också  rysk  media  får  sig  en  törn.  Med 

hänvisning till en undersökning utförd av en människorättsorganisation hävdar hon att rysk media 

förmedlar en bild av invandrare som födda till brottslingar.

Flyktingar i Ryssland kränks, diskrimineras och mördas. De är en grupp som blir utsatta för något –  
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för andra människors maktutövning och är beroende av vilket utrymme andra människor ger dem. 

Det betyder alltså att  flyktingarna beskrivs ha synnerligen lågt symboliskt kapital,  d.v.s. har en 

kapitalsammansättning som inte legitimeras av personer med bättre positioner i det sociala rummet. 

Så  kan  Bjurwalds  problembeskrivning  sammanfattas.  Det  bör  dock  uppmärksammas  att 

problembeskrivningen implicerar  en önskan om förändring.  Även här  kan alltså  en  önskan om 

förändring av fältet läsas in. Det fält som berörs är då kulturen eftersom den är gångbar på samtliga 

fält, och har en slags gränsöverstigande logik. Vidare har staten – i det här fallet den ryska – stor  

makt över kulturen. Genom förändringar i förhållandet mellan staten, kulturen och makten skulle 

således de ryska flyktingarnas situation kunna förändras, vilket är det som Bjurwald är ute efter.

7.4 ”Erkänn fler flyktingar”

Publicerad: 2009-02-18, Avdelning: Huvudledaren

I  den här artikeln behandlas  ett  nytt  principprogram om invandring och integrationspolitik från 

Moderaterna. Skribenten kritiserar att det blir allt svårare att få status som flykting i Sverige – enligt 

skribenten är det betydligt svårare att få asyl i Sverige än i många andra Europeiska länder – och att  

denna fråga förbises i programmet. Att dömda brottslingar med permanent uppehållstillstånd, enligt 

programmet,  ska  utvisas  avfärdas  i  artikeln  som populistiskt.  Beröm får  dock Moderaterna  av 

skribenten för sin vilja att öppna för arbetskraftsinvandring liksom för partiets påpekande om att det 

är  ”någonting  i  grunden  gott”  att  invandrare  söker  svenskt  medborgarskap.  Kritik  ger  dock 

skribenten Moderaterna för att åsikten om att samma medborgarskap ska kunna dras tillbaka.

Flyktingarna i artikeln beskrivs som föremål för andras beslut. Beroendeförhållandet är uppenbart. 

Oavsett vilka linjer som dras – Moderaternas eller någon annans – är det alltid upp till någon annan 

än flyktingarna själva att avgöra vilken position de har och bör ha. ”Någon annan” bör ses som 

staten.  Det  handlar  alltså  om  en  beskrivning  där  flyktingarnas  position  oavsett  förutsättningar 

behöver  legitimeras  av  staten.  Skribenten  förespråkar  förvisso  att  flyktingarnas  situation  bör 

förbättras – d.v.s. att de som har makt att göra så ger dem legitimitet – men detta måste då gå via  

makten och byråkratins fält. Även om relationerna mellan samtliga fält förändras på det sätt som 

skribenten  förespråkar,  och  därmed  ger  flyktingarna  en  bättre  position  i  det  sociala  rummet, 

kommer de alltså likväl att vara beroende av denna ständiga legitimering från andra fält – och den 

relativt  förbättrade positionen,  kan därmed tas tillbaka.  Det innebär alltså  att  flyktingarna,  trots 

förändringar i den riktning som Bjurwald förespråkar, är fast i en relativt sett sämre position än 
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andra. Anorlunda skulle det vara om flyktingar skulle ha sina företrädare på maktens fält, vilket inte 

framstår som sannolikt för en person som nyss anlänt till ett nytt sammanhang.

7.5 ”Billig asylpolitik”

Publicerad: 2009-02-27, Avdelning: Huvudledaren

Också  denna artikel  behandlar  Moderaternas  förslag till  ny invandringspolitik.  Fokus i  artikeln 

ligger  på  asylsökandes  rätt  till  eget  boende,  att  välja  orten  för  detta  boende  samt  de 

ersättningsnivåer som föreslås vara kopplade till detta. Också Socialdemokraterna får sig en törn då 

detta parti av ledarredaktionen anses förespråka i stort sett samma linje som Moderaterna – d.v.s. 

halverad och stegvis indragen dagpenning då den asylsökande väljer att bosätta sig på ”fel” ort.  

Skribenten menar att det är orimligt att låta en person på flykt välja mellan att stå utan ersättning 

och att  bosätta sig på en okänd ort  i  ett  främmande land utan ett  personligt socialt  kontaktnät.  

Skribenten menar att den som snabbt etablerar ett kontaktnät – vilket, påstås det, är lättare bland 

eventuella egna landsmän – snabbare kan komma in i det svenska samhället.

Att ge någon något som den inte kan återgälda är enligt Bourdieu att sätta denne i en skuld som kan 

omvandlas till tacksamhet hos den underordnade. På statens fält kan, genom metakapitalet, det ena 

eller det andra partiet ge eller låta bli att ge flyktingarna rättigheter – som väl bör ses som en mer 

allmän position i det sociala rummet. Återigen går det alltså inte att komma ifrån den underordnade 

positionen; antingen sker underordningen med hjälp av skuldsättande eller också sker den genom att 

staten  bestämmer  vilka  villkor  som ska  gälla  för  invandrarna.  Återigen  bör  dock  påpekas  att 

Bourdieus syn på staten gör det svårt att se det på annat sätt i nästan något avseende. (Staten är ”de” 

– ett speciellt fält dit bara några har tillträde – inte ett demokratiskt”vi”.) Det viktiga är därför inte 

hur invandrarna positioneras i förhållande till staten, utan hur positioneringen sker i förhållande till 

andra grupper. Implicit är budskapet att somliga (”svenskar”) får lov att bo där de vill, medan andra 

(”invandrare”) inte får det. I förhållande till svenskar positioneras invandrarna lägre – dock med ett 

önskemål  om förändring  –  vilket  dock rimligtvis  bör  ske  genom förändringar  på  maktens  och 

statens fält.
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7.6 ”Flyktingar: bortglömd utlämning”

Publicerad: 2009-03-04, Avdelning: Signerat

Henrik  Berggren  kritiserar  i  sin  signerade  artikel  utlämningen av  Sovjetiska  fångar  efter  andra 

världskriget då de inte längre ansågs behöva skydd. Berggren menar att många av dem sändes direkt 

till  sovjetiska  fångläger  för  att  de  ansågs  ha  förrått  fosterlandet.  Han  menar  att  den  svenska 

regeringen gav efter alltför lätt för Sovjets krav under denna tid – men han berömmer också de 

svenskar  i  civilbefolkningen som hjälpte  sovjetiska flyktingar  på olika sätt.  Någon parallell  till 

nutiden drar Bergren inte.

Bourdieus ”staten” väljer jag här att se som ”den svenska staten”, eftersom förhållandet i denna 

artikel handlar om den svenska statens roll.  Sovjet väljer  jag, för enkelhetens skull,  att  se som 

”något”, något odefinierat (en aktör), som kan få kontroll över den svenska staten. Den Sovjetiska 

staten sägs spela på maktens fält, och får på så sätt viss kontroll över den svenska staten. De som 

hotas är sovjetiska flyktingar, och empati väcks hos en del svenskar, vilka hjälper flyktingarna – 

vilket  synliggör  beroendeförhållandet  till  välvilliga  svenskar.  Den  svenska  staten  har  makt  att 

avgöra flyktingarnas öde genom att ogiltigförklara flyktingarnas rätt att spela på de fält som har 

koppling till staten (vilket alltså kategoriskt ska ses som en svensk stat). Övriga libido på dessa fält, 

som  skapas  av  respektive  fälts  egen  inneboende  logik,  dras  därmed  tillbaka  och  mister  sin 

legitimitet – eller sätts åtminstone på undantag. Saken kompliceras ytterligare genom att makten 

över staten alltså sägs ligga på Ryssland – d.v.s. via maktens fält.

7.7 ”Miljonprogrammet: Egenmakt ger ökad trivsel”

Publicerad: 2009-03-21, Avdelning: Signerat

Denna artikel av Håkan Boström nämner endast integration i förbifarten. Den handlar om ett av 

Folkpartiet  lagt  förslag,  inom  deras  integrationspolitiska  program,  att  satsa  på  ett  slags  nytt  

miljonprogram. Boström ser positivt på att Folkpartiet ”för en gångs skull” inte väljer att ”fokusera 

på nya krav i integrationspolitiken”.  Emellertid kritiserar han ”uppifrånperspektivet” som sådant. 

Integration  menar  han  åstadkoms  genom  människors  egna  initiativ  till  småföretagande  och 

grannsamverkan.
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Ordet ”integration” implicerar förekomsten av ett system eller en struktur. Man kan inte integreras i 

ett vakuum. Vilket system avser då Boström? Han nämner bostadspolitik, vilket har att göra med 

hur människor väljer/tvingas välja/har möjlighet att välja att bo. Kritiken av uppifrånperspektivet 

kan  –  återigen  –  tolkas  som  att  det  är  det  kulturella  kapitalet  som  står  i  blickfånget 

(statens/Folkpartiets makt över detta). Att det finns ett behov att bryta en struktur i boendet skulle, i  

kombination med ordet ”integrations” konnotationer 'brytning av orättvisa förutsättningar', kunna 

innebära att Boström menar att människor idag inte har lika möjligheter att välja hur eller var de vill 

bo. Eftersom staten och kontakten mellan enskilda aktörer blandas in, bör detta innebära att han 

föreställer sig att problemet definieras som ett problem som ska lösas på den kulturella marknaden, 

men att det är på den sociala marknaden som segregationen ska brytas. I bägge fallen underordnas 

den knappt nämnda invandraren dock till  en underförstådd annan. I  Boströms version har dock 

aktören (invandraren) tillgång till ett socialt kapital som skulle kunna användas för att förbättra den 

sociala positionen. För detta krävs dock att invandrarna ska ”grannsamverka” med andra aktörer 

(svenskar) och låta dem legitimera detta sociala kapital – vilket Boström verkar ta för självklart att 

de kommer göra.

7.8 ”Integration: Återupprätta meritokratin”

Publicerad: 2009-03-25, Avdelning: Signerat

”Värdet av kunskap och meriter” måste återupprättas, menar Håkan Boström i denna artikel. Han 

ställer  detta värde mot vad han menar  är det svenska sättet  att  komma in på arbetsmarknaden: 

genom  outtalade  regler,  och  underförstådd  kunskap  om  arbetsmarknadens  mekanismer.  Detta, 

menar han, verkar diskriminerande och exkluderande för människor med låga sociala positioner i 

allmänhet och invandrare i synnerhet. Han varnar också för ett framväxande likamedstecken mellan 

de två nämnda grupperna om alltså inte klassresor på klara och uttalade vägar möjliggörs.

Man kan fråga sig vad Boström menar med kunskap och meriter i denna artikel. Det verkar vara en 

speciell slags kunskap han vill uppvärdera – uttalad sådan: den typen av kunskap som individen kan 

skriva i sitt CV. Jag antar att det han har något emot är sådant som erhållande av arbete via sociala 

kontakter,  hur  man måste skriva ett CV för att erhålla ett arbete m.m. Om antagandet är riktigt, 

innebär detta att Boström vill bryta legitimering av viss form av kunskap på såväl den kulturella 

som den sociala  marknaden.  Formell  utbildning och det  som Boström kallar  ”meriter”  är  dock 
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också en form av kulturellt kapital – det betyder alltså att han förespråkar att socialt kapital helt bör 

uteslutas som konkurrensmedel vid arbetssökande – medan värdet av det kulturella kapitalet bör 

omvärderas. Boström skriver ”uppvärdera”. Frågan kvarstår dock vem det är som ska uppvärdera – 

vilket har viss betydelse för analysen. Han tycks dock mena att om en omvärdering av det kulturella 

kapitalet  på arbetsmarknadens fält  inte  sker,  kommer detta  att  innebära att  i  stort  sett  samtliga 

invandrare erhåller bottenpositioner på detta fält. I detta ligger förmodligen också ett antagande om 

att så idag inte är fallet – men att invandrare likväl har lägre positioner än svenskar – eftersom han 

ser ett behov av att överhuvudtaget uppmärksamma problemet.

7.9 ”SD: Rasismen är grundstenen, inte undantaget”

Publicerad: 2009-03-31, Avdelning: Signerat

Lisa Bjurwald behandlar i denna artikel den programserie som P1-programmet Kaliber gjorde om 

Sverigedemokraterna.  Bjurwald  beskriver  SD:s  försök  att  vända  debatten  till  ”ett  hederligt  

uppstickarparti  som utsatts  för en orättvis  granskning”  som något gemene man bör vara djupt 

kritisk  till.  Hon ger  exempel  på  texter  från  flygblad  och hemsidor  med  ”klassisk  högerextrem 

retorik” för att belägga detta. Kärnan är att rasismen är partiets grundsten – inte olyckliga undantag 

som råkat skymta fram vid selektiv granskning.

Kanske kan man säga att det som lyfts fram i denna artikel är strider om den nationella identiteten – 

denna enhet som ytterst skapas av staten enligt Bourdieu. De stridande aktörerna utgörs därmed av 

representanter från Sveriges Radio respektive Sverigedemokraterna. Utmanar båda parter – eller 

bara  någon  av  dem – doxa,  de  dominerandes  ståndpunkt?  Jag  tror  att  Bjurwald  menar  att  SR 

förmodligen kan ses som representanter för doxa i detta fall. Dessa representanter har, om så är 

fallet, också tillgång till maktens fält, där definitioner fastställs. Dock tror jag att hon menar att en 

liten förskjutning i denna makt nog bör göras – så att SD under inga som helst omständigheter kan 

tolkas som det hederliga uppstickarpartiet. Här menar jag att Bourdieu saknar ett lämpligt verktyg 

(med reservation för att jag kan ha missat denna aspekt hos honom) – den makt som ligger i att 

väcka människors empati (som bland annat frivilligorganisationer som Röda korset ägnar sig åt); 

det är denna slags makt som Bjurwald faktiskt kritiserar. Dock bör denna makt kanske inte ses som 

”omvänd”,  utan som en faktisk strid  på maktens  fält  där  ”empativäckande” används för  att  att 

omvandla kulturellt  kapital  till  symboliskt  i  syfte  att  klättra  på fältet.  Om så är  fallet  får  detta 
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konsekvenser  för  tolkningen  av  det  kulturella  kapitalet,  och  i  förlängningen  därmed  av  den 

nationella identiteten (vilken kommer vidareförmedlas i sin nya tappning via staten o.s.v.). Detta 

säger  mycket  lite  om invandrargruppers  positionering,  men  hotar  förstås  om inte  bara  en  låg 

position, i det sociala rum som Bjurwald beskriver, utan också faktisk uteslutning (omöjlighet att 

passera libido) på många av de fält där invandrare nu faktiskt verkar.

7.10 ”Bistånd: En berättelse om varför det är bättre med metspö än fisk”

Publicerad: 2009-04-02, Avdelning: Signerat

Denna artikel behandlar hur vår bild av världen formas av media.  Artikelns författare – Hanne 

Kjöller – exemplifierar med Irak. Illustrerat av ett samtal hon haft med läkarna Lokman Atroshi och 

Saman Ahmed – som genom riskkapitalbolaget Swedfund bygger ett sjukhus i Irak – ifrågasätter 

hon sin egen spontana reaktion bestående av det  ”galna” i  tron på att  man skulle  kunna tjäna 

pengar på ett dylikt projekt. Hon kontrasterar sina egna frågor till de bägge läkarna om deras egna 

”nedbrytande” erfarenheter av flykt och asylprocesser med det som hon presenterar som deras syn 

på att se möjligheter, tillväxt, kontakter med svensktalande i den irakiska regeringen m.m. Som 

rubriken anger är kontentan av artikeln att det ”är bättre att ge människor fiskespö än att ge dem 

fisk”.  Uttryckt annorlunda kan detta förstås som att  både människor och kapitalet vinner på att 

människor ser sig själva som entreprenörer snarare än som offer.

Orden ”att  se  sig  själv som offer”  ger  en bild  av att  det  är  möjligt  att  mer  eller  mindre själv 

bestämma om man ska eller  inte  ska ha en låg social  position i  det  sociala  rummet.  Den som 

bestämmer sig för att ha en låg social position får låta sig nöja. Övriga kan få möjlighet till ett bättre 

liv.  Kjöller  nämner  kontaktnät  (socialt  kapital),  se  möjligheter  (förmåga  att  omvandla  olika 

kapitalformer till symboliskt kapital) och tillväxt (kunskap – utbildningskapital, kulturellt kapital 

eller mer införlivad habitus – om det ekonomiska fältet). Det är intressant att hon beskriver det som 

möjligt att olika kapitalformer kan omvandlas till symboliskt kapital  oberoende av  omgivningens 

legitimering och  utan att  någon form av symbolisk strid  därmed skulle  uppstå  om definitioner 

och/eller värdering av de olika kapitalformerna. Spelet fungerar inte om inte kapitalet har ett värde, 

och då kan det inte spelas av vare sig invandrare eller andra. Legitimering måste ske om det ska 

fungera. Alternativt skulle Kjöllers beskrivning kunna ses som en uppmaning till symbolisk strid: 

att invandrare sitter på en hel del kapital av olika former, som bara väntar på att få omvandlas till  
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symboliskt kapital: att invandrare (som grupp) har en omotiverat låg position i det sociala rummet 

och att de (individer) som har förmågan bör börja klättra, eftersom de kan. Det hon säger, med 

denna tolkning, är inte att människor bör ges fiskespö – utan snarare ”låt spelet börja”.

7.11 ”USA:s extremister”

Publicerad: 2009-04-17, Avdelning: Signerat

Denna artikel är närmast att betrakta som ett referat av en amerikansk rapport som utkom i samband 

med  att  artikeln  publicerades.  Rapporten  som  behandlas  avser  kartlägga  vit  makt-rörelsens 

utbredning i USA. Lisa Bjurwald skriver att ”antalet aktiva hatgrupper i USA ökat med drygt 50  

procent sedan år 2000”. Bakgrunden, som enligt Bjurwald beskrivs i rapporten, är den ekonomiska 

krisen – där muslimer blir effektivt terroriststämplade syndabockar som en konsekvens av den 11 

september 2001. Också valet av en svart president sägs väcka krafter till liv som under en tid har 

slumrat.  Bjurwald drar  vissa paralleller  till  svenska förhållanden när  det  gäller  den  debatt  som 

uppstått  kring  artikeln.  ”Ska  man  inte  kunna  vara  konservativ  utan  att  bli  kartlagd,  frustar  

hökaktiga debattörer på andra sidan Atlanten, liksom de svenska islamologer som dödade debatten  

genom att hävda att Rosengårdsrapporten svartmålade alla muslimer”, skriver hon.

Ur Bourdieus ögon har högern i USA inte slumrat och sedan plötsligt vaknat till liv; terrorattackerna 

den  11  September  lämnade  ett  stort  vakuum  för  definitioner  av  kulturellt  kapital  då  mångas 

världsbild  ställdes  på  ända:  tillräckligt  många omvärderade  sin  syn  på  världen,  vilket  gav  nya 

förutsättningar på den kulturella marknaden, vilket i sin tur gav högerextrema grupper möjlighet att 

omvandla kulturellt kapital till symboliskt (då deras positioner att hävda sig förbättrades i många 

avseenden). Kapitalsammansättning som värderas i Sverige ser något annorlunda ut – med rädsla 

för såväl islamism som islamofobi (om jag läser Bjurwald rätt) – vilket ger upphov till en relativt 

snäv definition av doxa: rättning i ledet sker snabbt och effektivt. Att en symbolisk strid nyligen ägt  

rum kan dock vara en lika stor orsak till att det är svårt att hävda sig på såväl det kulturella (vem är  

terrorist/flykting?) som maktens (vem ska få säga vad om vem offentligt?) fält. Alternativt kan man 

se det  som att  stridens  hetta  fortfarande är  brännande,  och att  de  exempel  Bjuwald  nämner  är 

uttryck för en kamp om att få (mer) kulturellt kapital erkänt som symboliskt (ska man inte få vara 

konservativ?). Något kategoriskt tror jag nog dock att det som Bjurwald menar är att striden bör 

mynna ut i definitioner (kulturellt) om vad en terrorist respektive en flykting (kulturellt) är (och att 
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de tu därefter aldrig mer bör blandas samman) samt att terroristen bör ha en synnerligen låg (om alls 

någon) och flyktingen en högre social position – istället för, som nu, att de ses som en och samma  

kategori med låg social position.

7.12 ”Medier: SD bör granskas innan det är för sent”

Publicerad: 2009-04-22, Avdelning: Signerat

Mediabevakningen av Sverigedemokraterna jämförs i denna artikel med mediabevakningen av Ny 

Demokrati för 20 år sedan. Lisa Bjurwald, som skrivit artikeln, menar att medierna i stort sett drev 

partiets födelse och valframgångar. Å ena sidan menar hon att svenskarna då inte röstade på ett  

främlingsfientligt parti – utan att rasistiska våldsdåd med tiden fick partiet att visa ”den politik de  

egentligen stått för hela tiden”. Å andra sidan skriver hon att toleransen inför främlingsfientlighet 

idag är större än den var 1991. Medierna reagerade och ifrågasatte ND på 90-talet när partiet gjorde 

rasistiska  uttalanden,  vilket  hon kontrasterar  mot  vad hon idag  uppfattar  som mediernas  totala 

tystnad i förhållande till SD:s utspel och uttalanden. Bjurwald implicerar också att det bör finnas än 

tyngre skäl att grundligt granska SD idag än det fanns att göra motsvarande granskning av ND på 

90-talet:  ”om Ny demokrati  föddes hastigt  och lustigt  sträcker sig Sverigedemokraternas rötter  

djupt ner i den bruna myllan”.

Åsikten att att toleransen för främlingsfientlighet ökar är intressant då det implicerar att SD är en 

del av det kulturella kapitalet.  Det må vara hänt att denna typ av kulturellt kapital inte skänker 

någon hög social position, men dess status som kulturellt kapital som potentiellt kan omsättas i 

symboliskt sådant – det är ju detta Bjurwald säger – gör att hon uppmanar till en faktisk strid (men 

också att striden redan pågår genom att en pågående förändring sägs äga rum). Jag menar att detta  

kan tolkas på två sätt. En (upptrappad) strid innebär ett erkännande av motpartens kapital – även om 

man vill uppnå en högre position på dennes bekostnad. Total ignorans innebär att motståndarens 

kapital inte legitimeras (kapitalet omvandlas inte till  symboliskt), och motståndaren står därmed 

utan stridsmedel. Å andra sidan är det förstås inte bara medier som kan legitimera SD:s kulturella  

kapital – och detta är Bjurwalds tolkning – och i och med detta måste striden om definitioner (på 

maktens fält) och positioner (i det sociala rummet) tas. Det Bjurwald varnar för är en slags osynlig 

symbolisk strid – som går  medierna förbi – som riskerar att  landa i  en kulturell  marknad som 

plötsligt  lyder under nya regler.  Genom denna nya marknad skulle invandrares  sociala position 
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aldrig kunna legitimeras som annat än låg – vilket, som jag tolkar skribenten, bör undvikas. Den 

redan pågående striden måste därför synliggöras.

7.13 ”Muslimofobi: Skilj på sak och person”

Publicerad: 2009-05-02, Avdelning: Signerat

”Är du höger ska du ställa krav på invandrare, kritisera islam och försvara USA och Israel i varje  

läge. Är du vänster ska du inte ställa några krav på invandrare, försvara Islam och kritisera USA  

och Israel i varje läge.” I denna artikel är Håkan Boström ute efter att ifrågasätta det som han ser 

som förenklingar i debatten om islam och islamofobi, vilket han avser illustrera med det inledande 

citatet i denna artikelsammanfattning. Han hyllar därför vänsterskrifterna Arena (som han betecknar 

som  ”vänsterradikal”)  respektive  Axess  (av  Boström betecknad som  ”kulturkonservativ”)  som 

båda, menar han, ägnat var sitt temanummer åt att höja debattnivån i frågan. Boströms poäng kan 

kanske sammanfattas i följande ord:  ”Förståelsen för att människor kan ha olika värderingar får  

inte övergå i en rädsla för att kritisera förtrycket bland de förtryckta. [...] Förtryckarna kan aldrig 

få representera en hel etnisk eller religiös grupp.”

Liksom i artikeln av Hanne Kjöller om att ge människor fiskespö, menar jag att denna artikel i 

grunden handlar om kritik av kategorisering. Man kan inte säga att vänster/höger/invandrare är si 

eller så, och vi måste ha ett debattklimat som ger individen möjlighet att själv ”skaffa sig” en social 

position  –  där  inte  det  sociala  trycket  bestämmer  gruppens  förutsättningar.  (Gruppens 

legitimeringsmakt  förbises  alltså.)  Boström  skriver  att  förtryckarna  inte  kan  representera  en 

förtryckt grupp, men följdfrågan blir  vem  som ska representera. Eftersom Boström menar, såsom 

jag läser honom, att inte heller den förtryckta kan representera gruppen bör detta ses som en kritik  

av att gruppen ”invandrare” som helhet ges en låg social position. Detta inbegriper inte en kritik av 

att vissa individer inom gruppen skulle ges denna position – det är ”sammanklumpandet” det är fel 

på. Lite vasst kan man säga att Boström menar att invandrare som grupp positioneras lågt, och att  

de mer eller mindre själva valt denna position; en högre position förutsätter att olikheter mellan 

individerna lyfts fram – även om slutresultatet av de olika positionerna då givetvis kommer att bli 

olika.
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7.14 ”Bildts era känns avlägsen”

Publicerad: 2009-05-10, Avdelning: Signerat

Denna artikel är skriven en vecka före valet till Europaparlamentet 2009. Peter Wolodarski skriver 

om  vad  han  ser  som  en  vettig  europapolitik,  och  synar  partierna  i  sömmarna  utifrån  detta. 

Vänsterpartiets  ”skrivningar  är  så skruvade  och  långtgående  att  partiet  i  sin  EU-fientlighet  

närmast konkurrerar med Sverigedemokraterna”. Miljöpartiet kommer lindrigare undan, och sägs 

vara  på  rätt  spår  som har  ”ersatt  sitt  gamla  EU-motstånd med  en  pragmatisk  Europapolitik”. 

Folkpartiet får beröm för sitt förespråkande av ”ett federalt samarbete, som 'står i bjärt kontrast till  

nationalism, protektionism och stängda gränser'.”  Mest utrymmer lämnas dock åt Moderaterna i 

Wolodarskis artikel. Han menar att partiet gått från en politik – Bildteran – som står nära den som 

han i artikeln ger Folkpartiet beröm för:  ”Den tidigare EU-vänliga betoningen av Sveriges och  

Europas gemensamma intressen är i flera avseenden ersatt av ett nationellt perspektiv.”  Särskilt 

trycker  Wolodarski  på  det  som  han  ser  som  en  paradox:  ”EU  ska  inte  lägga sig  i  svenska 

arbetsmarknadsregler  [...].  När  det  gäller  flyktingar  anser  partiet  däremot  att  det  behövs  

gemensamma regler eftersom Sverige tydligen tar emot för många människor jämfört med andra  

länder.”

EU ses som en symbol i artikeln – kanske en symbol för ett socialt rum som saknar ett maktfält, ett 

rum  där  verkligen  ingenting  sätter  hinder  i  vägen  för  individen  att  omvandla  sina  olika 

kapitalformer till symboliskt kapital, en värld där utvecklingsmöjligheterna för varje individ därmed 

är  obegränsade.  Med en  sådan utgångspunkt  blir  Wolodarskis  indignation  över  att  de  politiska 

partierna inte förstår denna potential till en idealvärld som EU tycks lova förståerlig. Man kan läsa 

in att människor bör kunna bestämma vart de ska fly. Jag tror inte att EU är ”staten” – i Bourdieus 

mening (d.v.s. en helt avgörande faktor för strukturen i det sociala rummet) – för Wolodarski, utan 

snarare den katalysator som ska lösa oss ur statens – men också maktens – klor. Den framtida värld 

Wolodraski beskriver har inga maktens och statens fält, utan individerna bestämmer själva – enbart 

genom symboliska strider – sina egna och varandras positioner. Dock kan man också i texten avläsa 

en ickemöjlighet hos dagens flyktingar att få makt över sina egna liv – d.v.s. oerhört låga sociala 

positioner hos gruppen som helhet. De symboliska striderna skulle – om den nationella identiteten 

och därmed det kulturella kapitalet omvärderades – sprida gruppen (får man anta), och därmed ge 

bättre sociala positioner till några av individerna inom den.
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7.15 ”Gör motstånd”

Publicerad: 2009-05-13, Avdelning: Huvudledaren

Ledaren  tar  sin  utgångspunkt  i  en  serie  rasistiska  trakasserier  av  arabiska  flyktingar  i  Vännäs. 

Tumultet hade, enligt artikeln, sin upprinnelse i ett misshandelsbrott på orten i vilket en man med 

invandrarbakgrund misshandlade en kvinna på orten. I artikeln belyses det uppseendeväckande i att 

dylika  stämningar  och  brottsserier  kan  utlösas  så  snabbt.  I  artikeln  görs  en  poäng  av  att 

stämningarna som sådana måste ha funnits redan före serien av brott utlöstes, och att det därmed är 

där  det  egentliga  problemet  ligger:  ”Helgens  händelser  kan  ses  som  ett  typexempel  på  hur  

framgångsrik propaganda förbereder ett fåtal mer och mer övertygade individer att ta steget från  

tanke till handling.” I artikeln skrivs att kommuner och skolor måste vara vaksamma på rasistiska 

handlingar och att sanktioner måste finnas. Artikeln avslutas med orden: ”Grundproblemet är dock  

större än så. Bakom till synes slumpartade skeenden står ofta den organiserade extremhögern, vars  

propaganda sprids kontinuerligt på skolgårdar, i brevlådor och på internet. Det organiserade hatet  

bereder vägen för illdåd, och det är denna bakomliggande kraft som måste bekämpas.”

”Denna bakomliggande kraft”: intressantare formulering får man leta efter med Bourdieu i åtanke. 

Vilken är den bakomliggande kraft som avses i ledaren? Är det fråga om ett rasistiskt fält? Mitt svar 

på den frågan får bli ”nej”. Om det vore fråga om ett  fält  skulle inte rasismen vara en fara för 

samhället som helhet – och det är ju det som artikeln menar att den är. Tolkningen måste vara att  

rasism i artikeln beskrivs som en form av kulturellt kapital införlivad i individernas habitus, som 

bara väntar på de rätta förutsättningarna på respektive fält för att kapitalet ska kunna omvandlas till  

symboliskt sådant (”ta steget från tanke till handling”). Extremhögern ges en framskjuten plats – 

förmodligen eftersom deras innehav av denna form av kulturellt kapital anses vara högre än andras 

– och kanske för att individer inom denna grupp i viss mån redan kanske lyckats omvandla en del 

av kapitalet till symboliskt sådant – kanske inte i det sociala rummet som helhet, men åtminstone 

inom vissa fält. Man kan tänka sig att skribenten menar att ”framgångsrik propaganda” successivt 

etableras som en del av individernas habitus – vilket gör kapitalet osynligt för individerna på de fält 

där det kan användas.  ”Det organiserade hatet” tycks dock kunna stoppas. Implicit ligger att det 

finns starkare krafter som kan motverka det – kanske via maktens fält. Däri ligger i så fall också 

underförstått att maktkampen syftar till att motverka att nya krafter får tillgång till makten; maktens 

fält ligger nära staten (eftersom målet med att få tillgång till fältet är att få makt över staten), och 

staten är i sin tur en avgörande aktör för hur människor uppfattar den nationella identiteten – där en 

rasistisk komponent  givetvis  skulle  vara  förödande,  och  ge invandrare som grupp extremt  låga 
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sociala positioner.

7.16 ”Tog farväl av snällismen”

Publicerad: 2009-06-11, Avdelning: Signerat

Lars Leijonborgs lämnande av regeringen och av politiken är upprinnelsen till denna artikel, och 

Leijonborgs  politiska  gärning  sammanfattas,  som rubriken  antyder,  som ett  liberalt  ”farväl  av  

snällismen” – från en välvillighet med fokus på ”integritet och individens rättigheter” till en, som 

skribenten Johannes Åman uttrycker det, ”kravliberalism”. Folkpartiet har enligt Åman förändrats 

under Leijonborg – och detta tar sig tydligast i uttryck genom ökade krav på invandrare och på 

skolan. Vad gäller det förra exemplifieras detta med Folkpartiets, under Lars Leijonborg, förslag på 

språktest för invandrare.

Lars Leijonborg är gemene mans bild av Folkpartiet (även om Björklund nu kanske lyckats ta över 

rollen)  som i  sin  tur  är  en aktant  med makt  över staten.  Det Folkpartiet  vill  är  emellertid  inte 

synonymt med vad staten vill – ens i en alliansregering. Jag menar att Leijonborgs uttalande om 

språktester  därför främst ska ses som ett  agerande på maktens fält  (inte  på statens) – d.v.s.  ett  

agerande som syftar till kontroll över staten och i förlängningen också byråkratin (eftersom det har 

med språkinlärning, och därmed administration av denna, att göra). Att ”krav-” i texten ställs mot 

”rättigheter” signalerar ganska klart att skribenten föredrar det senare alternativet – även om detta 

inte sägs explicit. Det går inte att säga någonting om sociala positioner med utgångspunkt i artikeln, 

men det kan konstateras att ett hot om omvärdering av nationell identitet, och därmed av kulturellt 

kapital (vilket ju skulle ju upphov till symboliska strider, och i förlängningen röra om bland sociala 

positioner) är ett hot som artikeln ytterst modest varnar för.

7.17 ”En lagspelares sorti”

Publicerad: 2009-06-12, Avdelning: Huvudledaren

Också  denna  artikel  behandlar  Lars  Leijonborgs  regeringsavgång.  Artikeln  beskriver  först 

Leijonborgs  –  som  det  sägs  –  ”krokiga  resa”  mot  partiledarposten,  och  därefter  hans  roll  i 

Folkpartiet.  Ledaren  menar  att  avgångstillfället  är  väl  valt  –  ”Om  han  hade  tvingats  lämna 
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regeringen för två år sedan i samband med att Jan Björklund tog över som ordförande i Folkpartiet  

hade han gått som en förlorare. Nu kunde han med visst fog hävda att han som högskole- och  

forskningsminister  hunnit  fullgöra  ett  antal  viktiga  uppgifter.”  Också  i  denna  artikel  lyfts 

Leijonborgs ifrågasättande av ”snällismen” fram – här benämnd som ”självkritik” – liksom partiets 

förslag på språktest under hans ledning. Orienteringen bort från individens rättigheter nämns också 

igen. Avslutningsvis jämför Leijonborg med sin företrädare Westerberg, och då denne sägs ha blivit 

”en alltmer destruktiv kraft både i sitt eget parti och i det borgerliga samarbetet” sägs Leijonborg 

ha  en  andra  kvalitéer:  ”Han  bidrog  till  den  borgerliga  valsegern  och  förblev  en  lagspelare  i  

regeringen även sedan han tvingats avgå som partiledare.”

Språktvång och krav får i denna artikel positivare klang, trots att många av argumenten i den förra 

artikeln återupprepas. Med utgångspunkt i analysen av föregående artikel bör slutsatsen bli att den 

uppmanar till en symbolisk strid om definitioner. Min tolkning är att skribenten ser språket som en 

betydande del av det kulturella kapitalet (men en del av utbildningskapitalet för den som måste lära 

sig språket), vilket dessutom är lätt att omvandla till symboliskt kapital. Det enkla sambandet är att 

ju mer utvecklat språket är (infödd medborgare eller ej) desto större möjligheter har individen att 

nyttja  symboliskt  kapital  på  den  kulturella  marknaden.  Således  skulle  det  inte  finnas  någon 

motsättning mellan rättigheter och krav; individen skulle istället ges möjligheter att själv förbättra 

sin sociala position – vilken alltså måste förstås som underförstått låg i utgångsläget.

7.18 ”Ödesfråga: Lyft blicken över sjuksängen”

Publicerad: 2009-06-14, Avdelning: Signerat

”Ska vi ha en offentligt finansierad vård i framtiden bör vi redan nu fråga oss hur den ska se ut” 

avslutas denna artikel, skriven av Hanne Kjöller, och denna mening kan ses som artikelns kärna. 

Kjöller argumenterar för att såväl höjda skatter som dito egenavgifter passar illa ”i en global värld,  

i ett EU med fri rörlighet för människor och tjänster”. ”[I]nget land [har] råd att hålla sig med en  

beskattning långt högre än grannländernas. Då kommer både människor och kapital att flytta”, 

fortsätter hon. Någon lösning ger inte Kjöller på att de äldre blir såväl fler som äldre. Problem ser 

hon dock – bland annat i att ”en tidigare stor invandring, kombinerat med en usel integration” givit 

upphov till att ”andelen fattigpensionärer i Sverige [kommer] att öka från ett par procent till 12–13  

procent”.
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Invandring beskrivs i denna artikel som ett problem. Ett hot om utvandring beskrivs också som ett 

problem. Integration beskrivs som någonting som kan och bör göras. ”Integration” kräver,  som 

nämnts, en föreställning om ett föreliggande system att integreras i. Man kan föreställa sig att målet 

med integrationen är att invandrare ska få en slags ”svenskt habitus”, som innebär en konkurrens på 

den kulturella marknaden där svensk identitet (vilket sker genom staten) är det som ger värde till  

kapitalet. En ”misslyckad” integration gör att grunderna för värderingen av detta kapital indirekt 

ifrågasätts,  samtidigt  som  de  som  inte  delar  ”svenskhetens  habitus”  saknar  medel  att  erhålla 

positioner som erbjuder handlingsfrihet på den kulturella marknaden. Utvandring – underförstått av 

dem som delar  svenskhetens  habitus  –  skulle  förvärra  problemet;  svenskhetens  grunder  skulle 

ifrågasättas ytterligare, och symboliska strider skulle bli oundvikliga – inte omöjligt med en annan 

strukturering av de sociala positionerna på sikt.  Integrationens problem kan således ses som en 

beskrivning  av  låga  sociala  positioner  för  gruppen  invandrare,  men  en  omstrukturering  av  det 

ekonomiska (ekonomiskt kapital som flyttar – och därmed innehavare av detta kapital), maktens fält 

(som många med stort ekonomiskt kapital har tillgång till) och det kulturella fältet (när svenskheten 

måste omdefinieras) leder inte nödvändigtvis till sämre positioner till gruppen som helhet. Om detta 

säger dock Kjöller vare sig det ena eller det andra.

7.19 ”Midsommar: vad det innebär att vara svensk”

Publicerad: 2009-06-21, Avdelning: Signerat

Håkan Boström menar i denna artikel att vurmen och idealiserandet av ett lantligt liv, som en del av 

svenskens självbild, är av ett relativt sent datum. Han kopplar det till urbaniseringen, men också till 

den så kallade ”midsommarkrisen” 1941 (då den svenska regeringen stods inför valet att låta eller 

inte låta Tyskarna transitera ett stort antal soldater genom landet): ”I tider av hotfulla förändringar 

vänder vi oss gärna bakåt och inåt.” Beslutet att bifalla Tyskarnas begäran menar Boström hade sin 

grund i nationalism och en föreställning om självtillräcklighet – men, skriver han,  ”[m]ycket har 

hänt  med  bondelandet  Sverige  sedan  dess  och  det  går  inte  längre  att  blunda  för  omvärlden.  

Kampen om svenskhetens innebörd är dock långt ifrån över.”

Boström uttrycker sig i denna artikel i närmast ”Bourdieusiska” ordalag med orden ”kampen om 

svenskhetens innebörd”. Denna kamp är av kulturellt slag med ”bondelandet” och vurmen för det 

lantliga som en del av svenskens habitus (oavsett om bilden är av sent datum eller ej) – trots andra 

48



faktiska levnadsbetingelser. Att vända ”bakåt och inåt” kan tolkas så att symboliska strider på den 

kulturella marknaden kommer in i ett slags frystillstånd (stagnation, om man vill vara lustig) när 

hoten mot marknaden som sådan hotas; handelsförbindelserna bryts, och människor fastnar i sina 

positioner.  Att  säga någonting om faktiska positioner i detta låter sig dock inte göras.  Boström 

varnar  för  en  fastlåst  definition  av  svenskhet  –  men  uppmanar  till  kamp  för  dess  (kulturella) 

innebörd.

7.20 ”Efter höger-vänster. Livsstil och moral är de nya klassfrågorna”

Publicerad: 2009- 06-23, Avdelning: Signerat

I  denna  artikel  reagerar  skribenten  Lars  Linder  på  en  artikel  ,  skriven  av  sociologen  Stefan 

Svallfors, som han har läst i tidningen Axess. Svallfors artikel handlar, enligt Linder, om att de mest  

jämlika länderna i världen är de som som i den offentliga retoriken talar mest om ojämlikhet och 

om  klassklyftor;  arbetarklass  blir  vänster  och  medelklass  blir  höger.  Den  relativa  jämlikheten 

tenderar dock att göra andra frågor än de ekonomiska viktiga i dessa länder: frågor om jämställdhet  

mellan  kvinnor  och  män,  integrations-  och  invandrarfrågor,  hbt-frågor  o.s.v.:  frågor  i  vilka 

arbetarklassen tenderar att ha relativt konservativa åsikter, och där utbildning är det som skapar 

klyftor och ökad ”tolerans”. Detta tenderar att gynna högerpopulistiska/främlingsfientliga partier. 

Linders  kommentar  till  detta  är  att  han  tycker  att  Svallfors  överdriver.  Han  pekar  på  att  

”toleransen” ökat i såväl invandrings- som integrationsfrågor. Jämställdheten mellan kvinnor och 

män menar Linder också är på rätt väg. 

Utifrån Bourdieu bör ordet ”tolerans” i artikeln tolkas på så sätt att invandrare legitimeras i allt 

högre positioner i  det sociala rummet.  Emellertid nämner skribenten också ”integrationsfrågor”, 

vilket – i enlighet med analys av tidigare artiklar – delvis motsäger denna tolkning. Likväl tror jag 

att Linder bör tolkas så att det kulturella kapitalet har omvärderats på så sätt att det kan införlivas i  

såväl en invandrares som i en svensks habitus – och därmed kan invandrarens kulturella kapital 

legitimeras och omvandlas till  symboliskt  sådant på den kulturella  marknaden.  Linder  säger att 

toleransen  har  ”ökat”  –  med  andra  ord  spelar  invandrare  på  mer  lika  villkor  en  tidigare,  men 

fortfarande inte på samma villkor. Utifrån detta menar jag att Linder ska tolkas så att invandrare 

generellt sett har lägre sociala positioner än svenskar, men att denna skillnad är på väg att försvinna.
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7.21 ”Halvtokig i Telge”

Publicerad: 2009-07-01, Avdelning: Huvudledaren

Denna ledare avser kritisera Södertälje kommun för att ha tecknat ett avtal med Peab om att bygga 

ett stort antal bostäder utan att först göra en upphandling. Kommunen och Peab avser ta gemensamt 

arbetsgivaransvar i form av ett samägt bolag. Kritikens kärna är att detta snedvrider marknaden, 

men också åsikten att det ”absolut” inte är någon kommunal uppgift att starta byggbolag lyfts. Det 

nya bolaget ska, enligt ledaren, förutom att bygga bostäder ”anställa arbetslösa byggjobbare, ge  

lärlingsplatser åt ungdomar samt praktik och utbildning för invandrare som varit snickare, murare  

och ingenjörer i sina hemländer men inte fått jobb här”. I ledaren presenteras åsikten att projektet 

därför snarare är ett arbetsmarknadsprojekt än ett byggprojekt. Förståelse visas här för kommunen: 

”Invandrare får en chans att lära sig yrkessvenska, reglerna på svenska byggen och visa upp sina  

kunskaper. Lyckas det får de senare jobb och betalar skatt i stället för att leva på socialbidrag.  

Ungdomarna får möjlighet att avsluta sin yrkesutbildning och då uppstår inte brist på byggjobbare  

när konjukturen [så!] vänder”. Ledaren landar i att projektet inte är bra, men att det inte bör stoppas 

– dock utvärderas ordentligt.

Arbetsmarknadsprojektaspekten i Södertäljes projekt är  det enda som får beröm i denna artikel.  

Invandrare ska ”visa upp sina kunskaper”: få utbildningskapital transformerat till symbolist kapital, 

och lära sig såväl språket som det svenska systemet – få tillgång till ytterligare utbildningskapital.  

Utbildningskapitalet är inte helt lätt att skilja från det kulturella, och ibland gör Boudieu inte heller  

någon skillnad. Lite förenklat kan dock sägas att det kulturella kapitalet är en del av individens 

habitus (vilket således ger denna kapitalform stark koppling till såväl social position som blindhet 

inför samma position). Utbildningskapital kan således – men behöver inte nödvändigtvis – vara en 

del  av  det  kulturella  kapitalet.  Dock  menar  jag  att  i  just  denna  artikel  bör  man  nog  anta  att 

skribenten menar att utbildningen ska bidra till ökad konkurrenskraft på den kulturella marknaden – 

i annat fall är det svårt att förstå resonemanget kring denna projektets enda positiva aspekt. Med 

andra  ord  ges  invandrare  i  dag  låga  sociala  positioner,  men  med  hjälp  av  rätt 

arbetsmarknadsåtgärder kan detta åtgärdas (eller åtminstone ge upphov till en mer rättvis strid) och 

på så sätt förbättra invandrares sociala positioner generellt sett.
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7.22 ”Se människan”

Publicerad: 2009-07-16, Avdelning: Signerat

Denna artikel är skriven med anledning av upprättandet av Stockholmsprogrammet: ett EU-politiskt 

program rörande inrikes- och rättsfrågor. Med anledning av det nya fördraget innebär programmet 

att  riktlinjer  för  gemensam  asylpolitik,  terroristbekämpning,  informationssamordning  vid 

brottsbekämpning m.m måste dras. Kommissionens förslag får beröm för att det, enligt skribenten 

Rikard Westberg, utgår från att  ”individen ska stå i centrum”. Dock menar han att kommissionen 

inte  klarar  att  hålla  sig  till  denna  linje:  ”En  asylsökande  ska  ha  samma  rättigheter  i  alla  

medlemsländer. Tyvärr har dock kommissionen funderat mer kring hur den illegala invandringen  

ska hejdas än på hur den legala invandringen ska underlättas.” Dock skriver han också att det bör 

finnas riktlinjer för hur gränsöverskridande brottslighet och terrorsim bör bekämpas – även om han 

inte själv nämner några exempel på hur detta bör göras. Tobias Billström och Beatrice Ask får dock 

beröm:  ”det svenska ordförandeskapet trycker på för att värna den enskildes rätt att vara i fred  

samtidigt som hoten mot det öppna samhället tas på allvar.”

I denna artikel ges EU, till skillnad från tidigare anaylserade artiklar, en roll som liknar ”statens”. 

EU har makt att bestämma människors förutsättningar och villkor. Denna statsroll utnyttjas dock fel 

– den ger legitimering till företeelser som inte bör legitimeras. Jag menar att man kan utläsa av 

artikeln att flyktingar positioneras omotiverat lågt i det sociala rummet – men också att positionerna 

är olika i olika länder – kanske kan man i sammanhanget kalla det för nationella fält. Återigen kan 

utläsas att positionerna för flyktingar – liksom för andra (”den enskilde”) – bör vara olika, och 

oberoende  av  medborgar-  och  flyktingstatus,  men  i  Westbergs  fall  innebär  detta  att  en 

homogenisering av regelverk är nödvändig för att detta ska kunna uppnås. Förändringar av detta 

slag sker via statens (och indirekt via maktens och byråkratins) fält, men kan också kopplas till de 

värderingar  som  fästs  vid  de  människor  som  benämns  ”flyktingar”.  Det  ligger  således  i  det 

kulturella kapitalet,  som får sin struktur såväl på den kulturella marknaden som via staten (och 

därför är EU:s roll här avgörande). Att benämna människor som ”flyktingar” eller som ”terrorister” 

positionerar  alltså.  Westeberg  vill  låta  strukturera  det  sociala  rummet  på  ett  sådant  sätt  att 

flyktingars positioner individualiseras och sprids, medan terroristerna får låga positioner – och helst 

upphör att existera – i det sociala rummet. Frågan är om denna logik går ihop, om benämningarna – 

och de värderingar som knyts till dessa – kvarstår.
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7.23 ”Akta nämndemännen”

Publicerad: 2009-07-21, Avdelning: Huvudledaren

Tesen i denna artikel är att föryngring i nämndemannakåren är nödvändig samt att detta bör ske 

genom avpoltitisering av uppdraget. Att partierna tappar medlemmar används som ett argument. 

Skribenten menar att utlandsfödda svenskar endast är svagt underrepressenterade i förhållande till 

befolkningen i stort. Problemet sägs därför vara att få in den yngre generationen i domstolen. Det 

nämns dock att bland yngre är det främst studenter som agerar representanter.  I yrkesarbetande 

ålder är representationen tunn. I synnerhet tjänstemän sägs ha liten möjlighet att kunna rycka in med 

kort varsel. (Dock nämns inte hur representationen av kvinnor eller olika yrkeskategorier ser ut i 

förhållande till befolkningen.)

Bourdieu har en begrepp för ett politikens fält, men att ha tillgång till detta fält innebär möjlighet att 

utnyttja tillgångar som ägs gemensamt (t.ex. sjukvård). Att vara (politisk) nämndeman är därför inte 

ett spel på politikens fält, utan på byråkratins. Detta utesluter förstås inte att många politiker har 

tillgång  till  såväl  statens  som  maktens  fält  –  men  rätten  att  tolka  (statens)  styrmedel  är  ett  

byråkratiskt medel – inte ett statligt. Staten har makt över byråkratin vilket föranleder en dubbel 

eller  tredubbel påverkan för en del nämndemän under nuvarande system. Detta bör påpekas då 

invandrare  sägs  vara  representerade  efter  relativ  folkmängd på uppdragen –  åtminstone  nästan, 

vilket bör innebära en beskrivning av att  invandrare generellt  sett  innehar ungefär motsvarande 

positioner  på  denna  begränsade  del  av  det  byråkratiska  fältet  –  åtminstone  nästan.  Detta  kan 

kopplas, menar jag, till politikernas koppling till såväl maktens som byråkratins fält. Det betyder 

vidare  att  politiker  skulle  få  sämre  positioner  på  maktens  fält  i  händelse  av  att 

nämndemannauppdragen skulle omvandlas till nämndemannatjänster. Andra maktsfärer i samhället 

har  mindre  god  representation  av  människor  med  olika  bakgrunder  och  förutsättningar,  vilket 

sannolikt skulle innebära att en påverkan, av byråkratins fält från maktens fält via statens, skulle 

leda till en annan positionering. Artikeln säger dock ingenting om detta, utan jag bör nog utgå från 

att skribenten tror att alla faktorer – utom ålder – kommer att hållas konstanta vid en förändring.

7.24 ”Varmt välkomna”

Publicerad: 2009-07-25, Avdelning: Huvudledaren

Denna  artikel  behandlar  arbetskraftsinvandring,  och  den  fokuserar  särskilt  på  invandrande 
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kvalificerad arbetskraft; ett stort antal, vid artikelns tillkomst, nyligen anlända indiska datortekniker 

hälsas särskilt välkomna (därav rubriken). Skribenten vänder sig mot en syn på ekonomi och arbete 

som ett nollsummespel där antalet arbetsplatser är konstant. I princip menar artikelförfattaren att 

antalet arbetstillfällen istället är oändligt om förutsättningarna för såväl företag som människor att 

”växa” är de rätta. Det är människan som ska värnas – inte systemet, menar skribenten, och denne 

trycker  också  på  att  ”människans  rätt  att  flytta  och  arbeta  vart  hon  vill  utan  hänsyn  till  

nationalstatsgränser är en frihetlig princip värd att  värna”. ”Dörren utåt”  måste hållas öppen 

oberoende  av  konjunkturen,  och  ett  varningens  finger  lyfts  för  att  fackligt  engagemang  mot 

”utländsk konkurrens” kan leda till rekryteringsproblem för vissa arbetsgivare. Dock ger skribenten 

Sverige status som ”föregångsland” inom EU vad gäller arbetskraftsinvandring, och menar att detta 

ger ”oss” trovärdighet i asyl- och flyktingfrågor inom unionen.

Jag fastnar för rubriken ”varmt välkomna” när jag läser artikeln med Bourdieus glasögon på. Vem 

eller vad är det som är välkommet – och varför? Jag tolkar skribenten så att det är den kvalificerade 

arbetskraften som är välkommen, d.v.s. kompetensen, d.v.s. utbildningskapitalet. Att en ökad mängd 

utbildningskapital skulle ge upphov till symboliska strider förnekas. Det finns så många jobb som 

man bestämmer sig för att det ska finnas – bara såväl aktörerna som förutsättningarna på det statliga 

fältet är de rätta. Det statliga fältet kan påverka förutsättningar för såväl utbildning som ekonomi, 

och man skulle kanske kunna säga att skribenten tänker sig att ”storleken” på dessa fält skulle öka 

om det statliga fältet  skulle förändras så att  ”utbildningskapitalets  BNP” höjs. Det är  dock inte 

möjligt att tänka sig detta utan symboliska strider om detta kapital. Vems utbildning ska räknas mest 

och varför? I vilka sammanhang ska en viss utbildning räknas? Det säger sig självt att dessa frågor 

får andra svar då den tillgängliga sammanlagda kompetensen får en annan sammansättning och att 

de som tycker att deras position hotas av detta då kommer slåss med näbbar och klor för att klamra 

sig fast. Hur som helst kan det konstateras att skribenten som sagt hälsar de indiska datorteknikerna 

varmt välkomna och värderar deras kunnande (deras utbildningskapital) högt; de ges alltså en hög 

social position.

7.25 ”Bostäder: Din plats i kön är nummer 269689”

Publicerad: 2009-07-30, Avdelning: Signerat

Bostadsköerna, i synnerhet i Stockholm, står i fokus för denna artikel, och regeringens, vid artikelns 

tillkomst, planerade proposition om en mer ”marknadsanpassad hyreslagslagstiftning” välkomnas 
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av skribenten Rikard Westerberg – även om han menar att  den kommer  ”60 år för sent”;  han 

hävdar att lagstiftningen hade som syfte att skydda mot hyreshöjningar under andra världskriget – 

och att detta sedan permanentades på ett sätt som liknar planekonomi [så!]. Detta, menar han har 

gett upphov till långa köer och svarta marknader där vissa gynnas och vissa, i synnerhet personer 

med invandrarbakgrund, missgynnas. Detta sker inte på bostadsrättsmarknaden, hävdar han, och 

underförstått kommer alla problem nu att lösas, om lagstiftningen blir en annan än dagens:  ”När 

hyrorna i större utsträckning motsvarar människors betalningsvilja kommer utbudet att öka”.

Westberg  gör  i  denna artikel  en besynnerlig  koppling mellan kulturellt  kapital  och  ekonomiskt 

kapital – och jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår kopplingen. Logiskt sett borde etnisk 

diskriminering ha sin grund i synen på vad som är svenskt – nationalism – vilket är en del av det 

kulturella  kapitalet  (och en del  av ”svenskens” habitus).  Kopplingen borde således vara att  det 

kulturella kapitalet skulle omvärderas, när de med en kapitalsammansättning där det ekonomiska 

kapitalet utgör en större del, kan utnyttja sina resurser för att få en bostad. Menar Westberg att det 

kulturella kapitalet – när det ekonomiska kapitalets betydelse ökar – minskar i motsvarande grad på 

bostadsmarknaden? Det borde vara så som skribenten ska förstås. Kort sagt tror jag att han tycker  

att det är det kulturella kapitalet inte bör ha någon betydelse på bostadsmarknaden, att invandrare 

idag missgynnas på denna marknad (har en låg social position p.g.a. en kapitalsammanssättning 

som i låg grad kan legitimeras på marknaden) samt att invandrares sociala position skulle kunna 

vara högre om en större del av deras kapitalsammanstättning kunde omvandlas till symboliskt – och 

Westberg menar att det är det ekonomiska kapitalet som bör ha denna roll.

7.26 Sammanfattning och slutsatser

I  detta  avsnitt  sammanfattas  analyserna  av  artiklarna  ovan.  I  sammanfattningarna  lyfts 

återkommande iakttagelser i artiklarna, men även sådant som inte sammanfaller med de generella 

iakttagelserna. Slutsatserna diskuteras och problematiseras i kapitel 8.

De flesta skribenterna tycks mena att det är fel att individerna inom gruppen invandrare har relativt 

lika positioner i det sociala rummet. Ord som ”segregering” och ”integration” implicerar detta, och 

bör läsas som att invandrare, liksom svenskar, bör ha olika sociala positioner i det sociala rummet. 

Vidare tycks de flesta dock mena att så inte är fallet i nuläget. Mycket förenklat kan positioneringen 

i de genomgångna artiklarna sammanfattas i följande punktsatser:
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• Människor som har flytt till Sverige beskrivs i artiklarna ha en låg social position.

• Människor som flyttat till Sverige av en annan anledning än för att få ett arbete beskrivs ha 

en låg social position.

• Människor med kvalificerad utbildning som flyttar till Sverige när de har fått en anställning 

beskrivs ha – eller åtminstone som att de bör ha – en hög social position.

• Människors  sociala  positioner  bör  utgå  från  individuella  förutsättningar  –  inte  från 

gruppförutsättningar.

Ofta  står  kamper  om  det  kulturella  kapitalet  i  blickfånget  för  skribenterna  –  ibland  via  den 

nationella identiteten, vilken statens fält har en betydande makt över. Invandrare anses hos några 

skribenter  ha  tillgång till  delar  av  det  kulturella  kapitalet  som svenskar  inte  har,  medan andra 

problemataiserar att invandrare saknar tillgång till ett specifikt svenskt kapital via den nationella 

identiteten (vilket de bör ”integreras” i, d.v.s. socialiseras in i svenskens habitus, för att kunna föra 

symboliska strider på samma villkor som svenskarna). Gemensamt för de två uppfattningarna är att 

invandrare måste kunna omvandla sina (blivande eller innestående) tillgångar till symboliskt kapital 

– d.v.s. till faktiska stridsmedel på olika fält – för att kunna föra strider på samma villkor som andra.

Delvis  i  motsatt  riktning  går  argumentationen  i  de  artiklar  som  förespråkar  att  underförstådd 

kunskap – kulturellt kapital införlivat i habitus – bör ha ringa eller ingen betydelse i symboliska 

strider.  I  princip  innebär  detta  att  maktens  fält  (och  dess  styrande  doxa)  bör  utplånas,  liksom 

betydelsen av individernas habitus. Ibland görs en koppling till en utplåning också av det statliga 

fältet: ingen stat – inget maktfält med vilja att ta kontroll över staten och ingen underordning via 

statens välvilja. Alla maktstrider ska på så sätt vara synliga och medvetna samt föras uteslutande 

med fältens egna maktmedel (inte via statens metakapital). Detta är dock en paradox, eftersom det 

innebär att endast de delar av utbildningskapitalet som inte införlivats i habitus (och därmed i det 

kulturella kapitalet) kan utnyttjas – vilket i princip innebär att endast kunskap som  inte  ”sitter i 

ryggmärgen” kan användas, vilket rimligtvis borde göra den sammanlagda kompetensen mindre, 

och  därmed  motverkar  sitt  eget  syfte  –  d.v.s.  att  ”kompetens”  ska  vara  ett  avgörande 

konkurrensmedel.  Det  bör  dock påpekas  att  syftet  med argumentationen,  i  de  flesta  fall,  är  att 

individualisera tillgången till stridsmedel så att symboliska kamper ska kunna utgå från individuella 

– inte kollektiva – förutsättningar, vilket antas ge upphov till en mer rättvis strid.
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I en del av artiklarna förespråkas dock att statens roll bör vara mer aktiv. Då kopplas detta till att 

invandrare ska få någon form av kapital – oftast utbildningskapital – eller hjälp med att legitimera 

detta kapital – t.ex. via arbetsmarknadsprojekt. Ofta förbises att legitimeringen är beroende av andra 

aktörer på berört fält legitimerar den ena eller andra formen av kapital. Om problembeskrivningen 

sker på detta sätt bör det också underförstått vara någon eller något annat som skapar förändring. 

Om artikeln handlar om det som av skribenten anses vara orättvisa konkurrensvillkor förespråkas 

exempelvis ofta en ändring av fältets struktur – vilket rimligtvis bör ske via ett annat fält – ofta 

underförstått statens – om detta ska bli möjligt; exempelvis har en artikel analyserats på så sätt att  

invandrare  skulle  konkurrera,  på  det  för  artikeln  aktuella  fältet,  på  mer  lika  villkor  om  det 

ekonomiska  kapitalets  betydelse  ökade  på  det  kulturella  kapitalets  bekostnad.  Det  kulturella 

kapitalet, och särskilt dess betydelse för den nationella identiteten, säger Bourdieu att staten har en 

betydande makt över, och då bör således staten vara en betydande aktör om dess valör ska ändras.

Den gemensamma kärnan i de flesta artiklarna är, som nämnts, att invandrare och andra inte bör ha 

bättre positioner som grupp – men däremot olika sociala positioner. Argumentationen i somliga av 

artiklarna utgår alltså utifrån att statens roll är överflödig då detta ska uppnås, andra att staten bör  

spela en roll för att så att säga ”spela ut sin egen roll på sikt”. Ytterligare andra har sin utgångspunkt 

i en argumentation där vare sig statens, maktens eller byråkratin fält tycks existera (och inte heller  

behovet av legitimering från andra på fältet); i denna argumentation tycks invandraren själv kunna 

omvandla det kapital som denne önskar till symboliskt sådant – någon artikel nämner exempelvis 

”grannsamverkan” i detta sammanhang (d.v.s. en självvald legitimering av det sociala kapitalet).

De artiklar där rasism eller Sverigedemokraterna nämns sticker ut något, eftersom det kulturella 

kapitalet och den nationella identiteten uteslutande ges betydelse i dessa artiklar; rasismen finns 

som  en  del  av  det  kulturella  kapitalet,  och  olika  åtgärder  bör  vidtas  för  att  undvika  att  det 

legitimeras – i synnerhet bör Sverigedemokraterna på olika sätt förhindras tillgång till maktens fält  

och därmed indirekt makt över staten och dess metakapital. En sådan makt skulle styra många fält i 

en riktning där invandrare uteslöts på många fält eller inte gavs möjlighet att konkurrera på dem på 

samma villkor som andra.

Jag har alltså konstaterat att den gemensamma kärnan i artiklarna är att invandrare och flyktingar 

som grupp bör konkurrera på olika men individuella villkor på olika marknader. Det finns dock ett 

viktigt  undantag  från  denna  slutsats,  vilken  bör  nämnas;  s.k.  terroristers  villkor  bör  inte 

individualiseras. Det förutsätts alltså att ”terrorister” är en reellt existerande grupp, och att den bör 
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behandlas som en sådan. Definitionsproblem behandlas inte i någon artikel i urvalet, utan det verkar 

vara enkelt  att  påstå att  terrorister  ska marginaliseras, uteslutas,  ges låga positioner och på sikt 

utrotas – även om detta ä  min tillspetsade formulering. Strävan att individualisera upphör alltså i 

ledarredaktionen på Dagens Nyheter med beskrivningar av ”terroristerna”.

8. Diskussion

8.1 Allmänna reflektioner kring undersökningen

Det är nog enkelt att påstå att utfallet av denna undersökning är relativt väntad. En liberal tidning 

vill givetvis se ett samhälle där konkurrens baserad på individuella förutsättningar står i centrum. 

Ändå väntade jag mig inte detta resultat – mycket för att litteraturen i kapitel fem pekar i en annan 

riktning. Det kan dock nämnas att det i de flesta refererade undersökningarna är fråga om en analys 

av föreliggande förhållanden – inte föreställningar om framtiden (vilket många av skribenterna i 

denna undersökning skriver om). Att tidningen positionerar invandrare lågt och som en grupp i det  

nutida  samhället  är  därför  väntat.  Likväl  ska  tidningens  beskrivning  inte  sammanblandas  med 

invandrares faktiska villkor, vare sig i nutid eller framtid, eftersom sådana slutsatser hade krävt en 

undersökning av helt annat slag.

Vad gäller den analys som gjorts måste jag erkänna att det inte är lätt att konsekvent och hålla sig 

till en definition av Bourdieus begrepp. När de inte riktigt passar för det som analyseras är det lätt 

att låta dem glida lite i betydelse – tänja på deras innebörd för att överhuvudtaget möjliggöra en 

analys.  Bland  annat  har  jag  svårt  att  hålla  mig  till  vad  jag  egentligen  menar  med  det  sociala 

rummet.  Detta beror  både  på att det är svårt att förstå vad  Bourdieu  menar med begreppet – han 

låter själv sina begrepp glida i betydelse – och på att jag tänjer på de defintioner som jag själv har 

gjort av hans begrepp. Bourdieus begreppsvärld har sina gränser, liksom min förmåga att förhålla 

mig till denna värld.

Vad gäller de slutsatser som dras i undersökningen kan de tyckas kategoriska och lite för ”enkla”,  

och jag medger gärna att artiklarna sinsemellan är väldigt olika och spretar åt väldigt olika håll. 

Givetvis är det lätt att falla i ”jag måste hitta mönster-fällan”. Jag vill helt enkelt inte komma till 

slutsatsen att ”det inte  går att säga någonting överhuvudtaget om positionering i  de artiklar jag 

analyserat”.  Å  andra  sidan  är  en  sådan  slutsats  inte  heller  sannolik.  Det  är  möjligt  att  säga 
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någonting om positioneringen med utgångspunkt i artiklarna,  men det är möjligt att bilden är mer 

komplex  än  vad  jag  vill  låta  påskina.  Emellertid  går  en  undersökning  givetvis  ut  på  att  finna 

mönster: betydelser – att bortse från detaljer och att se i stora drag. Att konstatera att artiklarna är 

olika säger inte mycket. Det som ger en undersökning bärkraft är trots allt åskådliggörandet av 

mönster som kan öka förståelsen för såväl det som stämmer som det som inte stämmer med detta 

mönster. Jag har därför strävat efter att finna en balans mellan att å ena sidan belysa komplexiteten 

och olikheterna artiklarna emellan och å andra sidan beskriva likheterna dem emellan. Det är upp 

till läsaren att bedöma om jag lyckats i min avvägning mellan dessa motstridiga strävanden.

8.2 Reflektioner kring undersökningen och tidigare forskning

Vid första anblicken verkar det som att Dagens Nyheters ledarredaktion klarar sig ganska bra som 

svar på Alexander Motturis (2007) kritik av föreställningen av det mångkulturella samhället. Det är 

individen som har egenskaper – inte kollektivet, föreställningar om rättigheter knutna till nationen 

bör  utrotas  o.s.v.  Det  finns  förstås  undantag  –  bland annat  i  föreställningen om olika  kulturer. 

Skribenterna faller i Motturis fälla då de skriver om integration – d.v.s. en insocialisering i svenska 

normer och värden för att  kunna konkurrera på lika villkor på olika marknader. På sätt och vis är 

sammanställningen av skribenternas åsikter därför en dimridå; givetvis ska invandrare ha samma 

villkor och rättigheter som vi andra – men  först  måste de bli som vi andra – vad detta än kan 

innebära, vilket ingen riktigt tycks veta. Tydligast blir förstås föreställningen i beskrivningen av 

”gruppen terrorister”: denna grupp som kännetecknas av av en rad rasifierade, oflexibla och binära 

föreställningar som inte ifrågasätts.

Liknande  reflektioner  kan  göras  i  förhållande  till  Michael  Azar  (2006).  Azar  menar  att  den 

offentliga  retoriken  syftar  till  att  motverka  kulturkrockar  innan  de  inträffar.  Det  finns  många 

exempel på detta i artiklarna, men rubriken ”Varmt välkomna” ger det kanske tydligaste exemplet; 

skribenten tycks säga att vi inte ska få panik och dra slutsatser kring kulturella motsättningar – 

redan innan någon tagit  sats  för  att  dra  en  sådan slutsats.  Genom detta  utpekas  givetvis  också 

gruppen, utländsk kvalificerad arbetskraft, som någonting annat än svensk kvalificerad arbetskraft. 

Hur lik eller olik den andre är oss återkommer också som tema. Den kvalificerade arbetskraften,  

invandrare med initiativförmåga och kontakter m.m. återkommer som tema i flera artiklar (de som 

antas ha höga positioner i det sociala rummet i det framtida samhället); detta är ett försök att avliva 

avbilderna (integration – den andre som förstår det svenska spelets regler). (Dock sker också en 

58



motsägelse  genom  framflyttandet  av  metonymiska  objektet  som  ”språket”,  ”svenska 

arbetsmarknadsregeler” m.m.) På så sätt framträder också för- och motbilder  inom gruppen: med 

den gode invandrade entreprenören och terroristen på var sin sida. Integration är överhuvudtaget ett 

återkommande tema – även när ordet inte nämns: målet är ett spel på individuella villkor, men 

spelets regler måste läras, måste införlivas i individens habitus via det kulturella kapitalet. Spelet 

förekommer  dessutom per  association  – inte  per  definition.  Till  varje  fälts  logik  hör  dessutom 

intresse av att skydda exklusiva privilegier. Om inte spelets logik förändras utifrån är det därför 

svårt att nå ett spel på mer lika villkor.

Undersökningen  bekräftar  i  viss  mån  resultat  från  undersökningar  med  mediavetenskapliga 

perspektiv, men det finns också skillnader. Bekräftas kan att myndighetspersoner och administration 

ofta beskrivs som nationalitetslösa, och underförstått som svenskar, medan de som på sikt ska ges 

tillgång  till  stridsmedel  på  lika  villkor  som  andra  är  invandrare.  Detta  syns  i  den  låga 

positioneringen av de flesta invandrare i  artiklarna.  Denna bild  är dock knappast entydig.  Som 

nämnts lägger skribenterna generellt sett mycket ansvar på individen att ”skaffa sig” den position 

denne önskar, och ger denne en stor roll att själv (utan legitimering) omvandla sina kapitalformer 

till symboliskt sådant. Den mörka magin (Brune 1998) – främst manifesterad i islamofobi – syns i 

terroristpositioneringern  då  terrorister  underförstått  är  muslimer  och  uttalat  är  en  grupp  som 

skribenterna  talar  om som om det  var  helt  klart  vad  alla  menar  då de  säger  ”terrorister”  eller 

”terrorism”. En annan tydlig stereotyp är föreställningen om det goda med integration; detta goda 

tycks aldrig kunna ifrågasättas, trots att ingen riktigt vet vad någon annan avser med ordet; det är 

således också ett tecken på schibbolet i Azars mening; företeelsen går inte att definiera, men likväl 

sägs den sätta gränser för människor.

I  förhållande  till  antropologin  genom Gillis  Herlitz  (2003)  ses  i  denna  undersökning  liknande 

mönster  som dem han  beskriver.  De som Herlitz  benämner  hedersutlänningar  kan  i  viss  mån 

likställas  med dem som jag  menar  ges  höga  positioner  i  artiklarna:  välutbildade  personer  från 

utvecklingsländer – personer som inte utmanar oss, eftersom vi föreställer oss att de inte behöver 

lära sig spelens regler på olika fält. De är de moderna utlänningarna: de som kan vara med och 

bygga det toleranta  samhället, de som redan är individer (och absolut inte en grupp av terrorister)  

och som inte måste lära sig att legitimera sina olika kapitalformer. Det är dessa utlänningar som är 

”varmt välkomna”.

Vad gäller Mattsson och Tesfahuneys (2002) beskrivning av  vithetens samförstånd, menar jag att 

detta  inte  kan  bekräftas  i  denna undersökning.  Dock menar  jag  att  det  beror  på  det  empiriska 
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underlaget.  Det  finns  ingen anledning att  använda  eufemismer  som ”välmående områden” (för 

områden  med  mycket  svenskar)  eller  ”dåligt  område”  (för  områden  med  mycket  invandrare)  i 

debattartiklar. Syftet är inte att vara neutral och balanserad på samma sätt som i en nyhetsartikel, där 

jag tror att det är vanligare att eufemismer som dessa får genomslag. Dock kan nämnas att rädslan 

för en omdefiniering av nationalismen (via maktens och statens fält) till  en mer rasistisk sådan, 

nästan uteslutande går via Sverigedemokraterna eller andra ”krafter” (som det benämns i någon 

artikel). Likväl har jag också kunnat visa att rasismen i en del av artiklarna ses som en del av det  

kulturella kapitalet i DN-artiklarna – om än inte en konkurrenskraftig del av detta.

8.3 Min syn på undersökningen och på världen

Bourdieu  tror  att  två  personers  relativt  lika  förutsättningar  och  livschanser  beror  på  tillfälliga 

omständigheter – att de råkar dela en liknande kapitalsammansättning vid en viss specifik tidpunkt, 

men att detta inte gör dem till en klass för sig, för att tala med Marx. De delar alltså inte samma 

antagonister, har inte liknande intressen och bör inte analyseras som en grupp. Jag delar inte denna 

uppfattning. 

Liknande livsbetingelser och habitus skapar enhet mellan människor. (Detta förnekar inte Bourdieu, 

men han menar  att  detta  beror  på sannolikhet  –  en person med en viss  kapitalsammansättning 

kommer sannolikt bättre överens med en person med liknande kapitalsammansättning än med en 

som har en mycket olik sådan.) Jag tror att den verklighet vi lever i (och de möjligheter vi har) 

formar oss, vår syn, vad vi vill och att man därför kan dra slutsatser om att exempelvis en viss 

politisk  åtgärd  kan gynna en  viss  grupp människor,  som lever  under  liknande betingelser,  och 

missgynna  andra,  som  lever  under  andra  betingelser.  Likheterna  mellan  habitus  och 

klassmedvetande ligger i att vi formar vår syn på världen efter vår omvärld och våra förutsättningar.  

Skillnaden ligger i att habitus är individuell och omedveten, medan klasmedvetandet är kollektivt 

och medvetet. Bourdieu menar att en sådan ”medvetenhet” är skapad och egentligen inte finns. För 

Bourdieu är en klass alltså en konstruktion på ett papper.

Då jag inte delar Boudrieus uppfattning vill jag, nu när jag har fått hjälp av honom i min analys,  

överge honom och diskutera just klass – eller mer kanske mer rättvisande: statusgrupper (eftersom 

en  undersökning  av  artiklar  är  en  undersökning  av  tillskrivningar  och  status  –  inte  villkor).  I 

analysen kan man se att strävan efter att invandrargruppens positioner på det sociala fältet beror på 
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en föreställning om att en sådan spridning skulle öka den sammanlagda utnyttjade kompetensen 

(d.v.s. utbildningskapitalet och det kulturella kapitalet som kan omvandlas till symboliskt kapital). 

Alla  människor  skulle  inte,  i  detta  samhälle,  kunna  omvandla  sina  kapitalformer  i  samma 

utsträckning. Även om invandrare ”integreras” (”lär sig spelets regler” i enlighet med tolkningen av 

begreppet  i  denna  undersökning)  kommer  det  fortfarande  finnas  människor  som har  mer  lika 

positioner än andra – och som därför, i högre grad än andra, har gemensamma intressen.

Det går inte att reducera förklaringen till att skribenterna förmodligen föreställer sig att deras egen 

position inte är hotad, och att en uppvärdering av kompetens förmodligen skulle innebära också 

omvandling av deras egna oomvandlade sociala kapital.  Detta  är  inte  oviktigt,  men jag tror  att 

förklaringen är mer komplex än så, och kan kopplas till allt från en föreställning om modernitetens 

(ej ifrågasättningsbara) förträfflighet, upplysningens utvecklingstanke – men också det som faktiskt 

nämnts i analysen: en faktisk tro på att den enskilde gynnas i ett system som är mindre tvingande 

och till synes erbjuder fler möjligheter: ett system med den enskildes rättigheter i fokus. Det är lite 

för lätt att säga att journalisterna själva skulle tjäna på det samhälle de önskar sig. Jag tror tvärt om 

att samma journalister föreställer sig att detta samhälle skulle vara bra för de flesta: en uppfattnings 

som jag inte delar, men som är lätt att sätta sig in i.

Jag  tror  att  min  föreställning,  innan  jag  började  skriva  den  här  undersökningen,  var  att 

positioneringen i ledarartiklarna skulle framträda mycket tydligare än vad den har gjort. Invandrare 

ges förvisso låga positioner i tidningen (åtminstone i det beskrivna nutida samhället),  vilket var 

väntat.  Kanske borde jag också väntat  mig att  utfallet  skulle bli  som det blev – en önskan om 

spridning av positioner – i ett framtida samhälle med de ”mest kompetenta” (vad nu det innebär) 

högst upp och de ”minst kompetenta” längst ner. Detta gjorde jag emellertid inte. Jag föreställde 

mig  att  invandrare  som  grupp  skulle  ges  låga  positioner  –  oavsett  om  det  handlar  om  en 

problembeskrivning  eller  om  framtidsvisioner.  Det  går  att  kritisera  framtidsvisionerna  för  de 

inneboende paradoxerna och motsättningarna, men det går inte att kritisera dem för att varande 

stigmatiserande – åtminstone om man bortser från definitionsproblemen med vem som är terrorist. 

Min förvåning över  utfallet  kan dock också bero på att  jag själv föreställer  mig att  invandrare 

”alltid” beskrivs som problem i media,  och att  alla andra utfall på så sätt  blir  en överraskning. 

Därmed  inte  sagt  att  det  saknas  problem  med  beskrivningarna  i  artiklarna,  men  utifrån  den 

belysning som gjorts av frågeställningarna kan jag erkänna att det inte var ”så illa som jag trodde”.
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8.4 Avslutning

Vare sig det empiriska underlaget till den här undersökningen eller den analytiska genomgången i 

denna  undersökning  så  omfattande  som  jag  skulle  önska.  Mina  slutsatser  är  att  betrakta  som 

preliminära, och inga långtgående resonemang bör föras utifrån det jag kommit fram till i denna 

uppsats. Analysen är att betrakta som en ögonblicksbild. Då resultaten dessutom delvis motsäger 

vad jag förväntade mig av undersökningen kan det också vara lämpligt att pröva rimligheten i mina 

slutsatser i ett annat sammanhang: med andra utgångspunkter, med en djupare analys och med ett 

större empiriskt underlag. En kompletterande undersökning skulle kunna ge vid handen huruvida 

ledarskribenter på DN verkliken ger uttryck för en dröm (oavsett om de själva när denna eller inte) 

om ett nationalitetsfritt samhälle utan gruppbaserade sociala positioner – eller om det det rent av är 

jag som har drömt ihop att det är så det förhåller sig. Det läsaren ska ha med sig är dock att jag har  

belyst frågeställningen som anknyter till denna slutsats – men att vidare undersökningar krävs innan 

några säkrare slutsatser kan dras.
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