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Sammanfattning 
Migration är en av historiens och samtidens mest sammansatta fenomen, sett ur såväl ett etniskt, 

ekonomiskt, politiskt som ur ett socialt perspektiv. Trots stora historiska variationer i antalet av 

migration, kan konstateras att Sverige åtminstone under de senaste 150 åren, gått från att vara 

ett utvandringsland till att vara ett invandringsland. Syftet med denna studie var att genom 

analys av två svenska dagstidningar Svenska Dagbladet (SvD) och Dagens nyheter (DN) under 

åren 1974, 1995, 2015, undersöka hur förståelse och meningsskapande till invandring som en 

utmaning framställs. Studien har en socialkonstruktionistisk ansats där textanalyser genomförts 

med fokus på dominerande föreställningar om invandring som utmaning i politiska nyheter och 

ledarsidor. I analysen har tre tveeggade diskursiva idéutrymmen identifierats: (i) solidaritetens-

/okunnighetens-, (ii) humanitetens/kriminalitetens- och (iii) medmänsklighetens/rädslans 

diskurser. Diskurserna är verksamma när invandring som utmaning diskuteras och skrivs som 

politiska nyheter. Dessa tre olika idéutrymmen är helt olika varandra och har en helt annan 

politisk innebörd. 

Nyckelord: Invandring, Utmaning, Diskurs, Meningsskapande, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet. 
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Introduktion 
 

Migration är en av historiens och samtidens mest sammansatta fenomen, sett ur såväl ett etniskt, 

ekonomiskt, politiskt som ur ett socialt perspektiv.  

Många är också de människor som invandrat till Sverige under århundraden och en kortfattad 

beskrivning av vilka folkgrupper som kommit till landet, visar att det exempelvis redan under 

medeltiden kom många hansatyskar till Sverige för att bedriva handel1. Tyskar som kom före 

1500-talet bidrog enligt Harisson2 aktivt till utformningen av det politiska och administrativa 

systemet i Sverige. Tyskarna påverkade också det svenska språket. En betydande del av 

svenskan består fortfarande av tyska låneord från medeltiden. ”Lev” ersattes av ”bröd” (tyska 

Brot), ”vindöga” av ”fönster” (tyska fenster). Harrisson menar att det vi i dag uppfattar som 

urgammal svensk kultur med medeltida rötter är i själva verket ofta tysk kultur som fördes till 

landet under perioden 1250 – 1400. 

En stor grupp som kom till Sverige och bosatte sig i Mälardalen under 1500-talet, var 

finländare. Här är det dock mer korrekt att tala om folkbyte snarare, än invandring då Finland 

politiskt tillhörde nationen Sverige3. Romer - en annan folkgrupp, började komma till Sverige 

redan på 1500-talet och valloner som är ytterligare en annan folkgrupp från södra Belgien och 

norra Frankrike, kom till Sverige i slutet av 1600-talet för att lära ut järnhantering. En stor grupp 

Savolax finnar kom till Sverige under 1600-talet med anledning av att de beviljades en viss 

skattefrihet om de bosatte sig i de Värmländska urskogarna, i det som nu kallas för 

finnmarkerna. Där odlade de upp marker och skapade samhällen i det så annars öde 

markområdena i Sverige. Under 1800-talet kom en stor grupp italienare till Sverige då de kunde 

göra stuckaturer när 1800-talets stenstäder byggdes och en annan stor grupp som bidrog med 

sina kunskaper, var skottar som kom till Sverige och startade bland annat ölbryggerier. Som 

framgår av denna beskrivning, är anledningarna till att olika folkgrupper har bosatt sig i Sverige 

flerfaldiga. En del kommer med expert- och hantverkskunskaper, andra med sin arbetskraft och 

                                                            
1 Migrationsverket (2016). Historik. Stockholm: Migrationsverket. Hämtat den 20/3 2016 från 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html 
2 Harisson, (2009). Invandringen till Sverige. Populär Historia. Hämtat från 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/invandringen-till-sverige/ 
3 Harisson, D. (2009). Invandringen till Sverige. Populär Historia. Hämtat från 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/invandringen-till-sverige/ 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html
http://www.popularhistoria.se/artiklar/invandringen-till-sverige/
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villighet att bidra till befolknings- och landets utveckling vilket också bidrog till egna 

förbättrade levnadsomständigheter 4.  

Med benämningen migration, avses här folkgruppers flytt i termer av både immigration och 

emigration och där själva flytten från människors ursprungsländer orsakats av så väl 

ekonomiska, sociala som politiska skäl. Vissa tidsperioder i Sverige, utmärks särskilt av stor 

arbetskraftsinvandring5 . Detta gäller framförallt mot slutet av 1950-talet, hela 60- och 70-talen, 

där den största andelen av människor som kom, var från Grekland, Italien, Polen, Västtyskland, 

Jugoslavien och Finland, för att bidra till utvecklingen av den svenska tillverkningsindustrin. 

Under 1980-talet dominerades inflyttningen till Sverige av anhöriga till personer som redan var 

bosatta i landet. Denna så kallade familjeinvandring var en konsekvens av den tidigare 

arbetskraftsinvandringen. 

Senare på 70-talet kom en stor grupp Chilenare (ca 7 000 personer) och orsaken var då politisk 

förföljelse av militärjuntan i Chile. Här sker en förändring av orsaker till människors flytt. 

Invandringens karaktär förändras nu till att bli flyktinginvandring. Olika oroshärdar i världen 

gör och har gjort att människor tvingas till att fly av politiska skäl, andra flyr för att söka ett 

bättre liv än vad hemlandet kan erbjuda. Under 1979 och något senare, kom en stor grupp (5 000 

personer) så kallade båtflyktingar till Sverige i Vietnamkrigets skugga.  

I takt med den växande globaliseringen och på kravet på den rika världen att ta sitt ansvar och 

acceptera immigration från Tredje världen (Asien, Afrika och Mellanöstern), ökade antalet 

invandrare från konflikthärdar i fattiga länder.6 Trots stora historiska variationer i antalet av 

migration, kan konstateras att Sverige åtminstone under de senaste 150 åren, gått från att vara 

ett utvandringsland till att vara ett invandringsland.7  

- Alltså, enligt Statistiska centralbyrån8 är ”att invandra till Sverige”, en efterkrigsföreteelse. 

Sedan andra världskriget har 2,4 miljoner människor flyttat till Sverige och 1,4 miljoner har 

flyttat ut ur landet. Med referens till Eurostats statistik9 är exempelvis antalet asylansökningar 

                                                            
4 Migrationsverket (2016). Historik. Stockholm: Migrationsverket. Hämtat den 20/3 2016 från 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html 
5 Migrationsverket (2016). Historik. Stockholm: Migrationsverket. Hämtat den 20/3 2016 från 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html 
6 Harisson, D. (2009). Invandringen till Sverige. Populär Historia. Hämtat från 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/invandringen-till-sverige/ 
7 Rehnvall, A. (2015). Migrationsinfo för alla. Stockholm: Fores. Hämtat från migrantionsinfo.se 
8 Nilsson, Å. (2004). Efterkrigstidens invandring och utvandring. (DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2004:5) 
Örebro. Statistiska centralbyrån (SCB). 
9 Eurostat: (2015). Migration and migrant population statistics. Eurostat statistics explained. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html
http://www.popularhistoria.se/artiklar/invandringen-till-sverige/
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i Sverige år 2015 på historiskt höga nivåer. Fram till oktober, hade drygt 112 000 personer 

ansökt om asyl, vilket är 52 000 fler ansökningar än samma period förra året.10  

Med stora folkinflyttningar uppstår samtidigt olika problem11. Det kan handla om att 

mottagningssystemet och asylprocesserna inte är rätt dimensionerade, det saknas arbete och 

bostäder för dem som kommer och det kan handla om kulturella skillnader och förståelse hos 

dem som kommer för värdlandets värderingar om exempelvis kvinnors och mäns lika 

rättigheter, om landets lagar och seder och språkutmaningar. Konflikter kan uppstå mellan olika 

folkgrupper och segregation är vanligt (a.a). 

Problemområde och forskningsfrågor 
Det är utifrån ovan tecknade bakgrundsbild som jag i denna studie ställer frågan hur den 

svenska öppna migrationspolitiken å ena sidan, och människors solidaritet å den andra, förstås 

när det gäller olika typer av invandring (arbetskraftsinvandring, familjeinvandring, politisk 

invandring och asylinvandring) och de utmaningar som den medför. För att vara mer preciserad 

ställer jag frågan: Hur invandringen förstås i första hand som en utmaning i ett land som Sverige 

och då specifikt på vilket sätt invandringen konstrueras som utmaning uttryckta i dagstidningars 

politiska ledarsidor och politiska nyheter. Frågan riktas då till svenska nationella dagstidningar 

som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under åren 1974, 1995 och 2015. Det är berättelser 

som dessa, som står i fokus för mitt arbete.  

Att studera politiska nyheter är intressant om de betraktas som en för tiden gällande diskurs 

eller allmänt samtal. Detta, då motiven och argumenten om invandringen som en utmaning i 

dessa förmodligen varieras. Exempelvis är det av intresse att analysera hur diskurserna såg ut 

och hur de eventuellt kan ha förändras under olika årtionden.  

Ledarsidor och politiska nyheter som ämne för historisk analys 
Enligt Ekström12 byggs nyhetstexter i stor utsträckning upp av yttranden som kommit till i 

intervjusituationer och med intervjuns hjälp samlar journalistiken in yttranden som i nästa steg 

används i berättelser om politiken i exempelvis olika artiklar. Därmed kan journalistiken 

beskrivas som en händelsefokuserad form av kunskapsproduktion. Nyheter kan handla om 

händelser som olyckor, förändrade börskurser eller politiska toppmöten, men också om vad 

                                                            
10 Rehnvall, A. (2015). Migrationsinfo för alla. (s. 19). Stockholm: Fores. Hämtat från migrantionsinfo.se 
11 Strömbäck, J. (2016). I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige. Stockholm: 
Reforminstitutet. www.reforminstitutet.se 
 
12 Ekström, M. (2003). Hur enskilda yttranden blir stora politiska nyheter. En studie av nyhetsproduktion och 
politikens villkor i mediesamhället. Örebro: Örebro universitet, Humanistiska institutionen. 

http://www.reforminstitutet.se/
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någon sagt något, exempelvis politiker. Politisk behandlar politik eller tar ställning och 

intresserar sig för samhällsfrågor, säger Jens-Hugo Nyberg13. Han menar att journalistik ändå 

blir politisk i slutändan trots att det finns en neutralitet inom journalistiken. Journalister skriver 

utifrån någon form av utgångspunkt, till exempel en liberal eller en vänstersida och att även om 

journalisten ser sig som oberoende skribent, blir texten ändå politisk i den meningen att det 

finns en värdering i grunden. Det politiska klimatet i samhället i sin tur avspeglar sig i media. 

De attityder, kunskaper och känslor som människor har till något, exempelvis till invandring 

och vad som uppfattas som en utmaning, - varierar kraftigt. Samtidigt blir många människor 

influerade av vad som skrivs och sägs i media. Medias roll som en påverkande faktor har stor 

betydelse i hur diskurser skapas och därmed vilken information som vanliga människor får ta 

del av. Det är därför av intresse att studera vad den politiska journalistiken i dagstidningar som 

SvD och DN skriver och hur de därmed formar den folkliga opinionen om invandring. Stora 

händelser sammanblandas med historia och är därmed intresse även för historiska studier. Att 

studera olika perioder av invandring ger historiska kunskaper som medverkar till ökad 

förståelse av oss själva, vår samtid och kanske rentav fatta klokare beslut inför framtiden14. Jag 

kommer därmed inte att beröra utvandringsfrågan alls, utan endast den förståelse som 

konstrueras och återskapas kring invandringen till Sverige i ett konkret historiskt och 

geografiskt sammanhang (Sverige).   

Syfte 
Syftet med denna studie att genom analys av två svenska dagstidningar under (1974, 1995, 

2015) undersöka hur förståelse och meningsskapande till invandring som en utmaning 

formuleras och artikuleras i ett konkret historiskt sammanhang. 

Specifika frågor:  

Vilka diskurser om invandring som utmaning framträder under de olika tidsperioderna? 

Skiljer sig diskurna i SvD respektive DN? Om ja, på vilket sätt?   

Vilka lösningar (handlingsutrymme) föreslås på utmaningarna? 

                                                            
13 Nyberg, J-H. I Aktuellt fokus (2015-12-22). ”Journalistiken anpassas efter det liberala samhällsklimatet”. 
Hämtat från http://aktuelltfokus.se/  2016-05-12. 
14 Chrispinsson, J. (2016-04-26). En ny vår för historien. Populärhistoria. Hämtat från 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/en-ny-var-for-historien/ 2016-05-12. 

http://aktuelltfokus.se/
http://www.popularhistoria.se/artiklar/en-ny-var-for-historien/
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Teoretisk ram 
Studien tar sin grund i en socialkonstruktionistisk ansats, vilket innebär en 

verklighetsuppfattning om att ett fenomen tolkas av individer och att denna tolkning måste ses 

i ett socialt sammanhang15. I detta fall, innebär det att det är journalisters uppfattningar i de 

undersökta nationella dagstidningar SvD och DN som beskrivs och inte förhållanden så som de 

uppfattas av de i landet invandrade personerna. Dessa uppfattningar gör således inte anspråk på 

att ge en objektiv bild av invandring som en utmaning, utan grundas snarare på historiska och 

kulturella faktorer vilka ändras över tid och genom social interaktion mellan människor.  

Utifrån denna ansats förstås journalisternas och journalistikens meningsskapande som 

konstruktioner och re-konstruktioner. Tidningarnas sätt att skriva om ett fenomen har dock 

betydelse som legitimerade berättelser och uppfattningar som torgförs och diskuteras i den 

offentliga debatten på tidningarnas olika sidor. Denna offentliga diskussion skapar då för 

sammanhanget och den gällande samtiden en viss diskurs eller offentligt samtal, här om 

invandring som utmaning. Ordet diskurs, använder jag därmed som en ett pågående samtal - 

det vill säga, ett offentligt legitimerat samtal och i analysen av dessa samtal söks beskrivningar 

om invandring som utmaning. 

Sammanfattningsvis kan då sägas att teorin kommer att leda analysen av datamaterialet och ge 

grund för studiens bärande begrepp: förståelse, meningsskapande och diskurs.  

Diskurser är således föränderliga tolkningar och därmed är de inte några objektiva 

beskrivningar av verkligheten. Snarare är de filtreringar allt efter de uppfattningar som gäller 

om hur verkligheten ser ut och hänger samman.16  En diskurs är en beskrivning av en del av 

verkligheten och en tolkning av samma del, samt något som skapar mening och sammanhang 

inom den delen, menar Runefelt17. Diskursen är också handlingsorienterad, vilket innebär att 

den anger både hur verkligheten är och hur den borde vara; den är aldrig bara deskriptiv utan 

den är också normativ. Den uppmanar till reproduktion av en viss ordning eller till skapande av 

en viss ordning. Jag kommer således att ansluta mig i analysen till det Runefelt (a.a.) skriver 

                                                            
15 Berglund, L. och Ney, A. (2015). Historikerns hantverk – Om historieskrivning, teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. 
16 Runefelt, L. (2015). Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730 -1830. Lund: 
Nordic Academic press. 
17 Runefelt, L. (2015). Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730 -1830. Lund: 
Nordic Academic press. 
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om att analysen av en text ligger i hur man talar om något, här om invandring som en utmaning 

i dagspressen.  

Diskurser om flyktingmottagandet före och efter andra världskriget – 
politik och praktik 
Innan andra världskriget, var europeiska länder däribland Sverige, ovilliga att ta emot 

flyktingar. Fram till år 1939 hade Sverige endast tagit emot 5000 flyktingar av totalt 400 000 

från Tyskland18. Svanberg och Tyden menar att anledningen till den restriktiva hållningen till 

att ta emot flyktingar låg i linje med den folkliga opinionen. Särskilt gällde den talet om att ta 

in judar i landet. Den dominerande föreställningen var kopplat till hot om och rädsla för 

”rasblandningar” samt rädsla för att invandringen skulle medföra arbetslöshet bland 

svenskarna. Man ansåg att judarna inte ville återvända till Tyskland, utan stanna kvar i Sverige 

(a.a.s.274). Denna föreställning om och till flyktinginvandring kunde ses på flera håll i 

värdlandet Sverige. Bland annat gick studenter vid Uppsala och Lunds universitet ut med 

invandringskritiska resolutioner. Fackföreningar, olika branschorganisationer så som Svenska 

Småföretagares riksförbund, protesterade även de emot invandringen (a.a.s.278). Allmänt kan 

sägas om den gällande diskursen om invandring som utmaning vid denna tid, att stora delar av 

det svenska samhället var starkt kritiskt till flyktinginvandring. 

Emellertid kom denna diskurs att förändras ganska abrupt. Sveriges restriktiva hållning till 

flyktingpolitiken ändrade sig år 1941, när nazisternas politik och handlingar blev mer 

uppenbara för allmänheten. Denna uppvakning kom dock sent och påverkades särskilt av 

händelserna i våra grannländer, främst när Norge och Danmark blev invaderade. Motståndet 

mot judarna förändrades därmed eftersom den judiska befolkningen också var danska och 

norska medborgare. – Alltså, skedde diskursförändringen på grund av en sympati för andra 

nordbor.  

År 1943 kunde nästan alla danska judar, närmare bestämt 7000 av dem, transporteras över 

Öresund till Skåne i Sverige19. Vidare tog Sverige emot 30 000 personer från Baltikum år 1944. 

Enbart från Finland kom 80 000 personer. Totalt mellan åren 1933 – 1945 kom 185 520 

personer till Sverige. Majoriteten av dessa återvände dock till sina hemländer efter kriget och 

endast 2 250 personer stannade kvar i Sverige. 20  

                                                            
18Svanberg, I. & Tyden, M. (1992). Tusen år av invandring – En svensk kulturhistoria. Hedemora: 
Gidlundsförlag. (1992, s.273, 277). 
19 Svanberg & Tyden, (1992,  s.279, 280, 281). 
20 Svanberg & Tyden, (1992,  s.284, 285, 287). 
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Tidigare forskning - om invandring som utmaning 
I Bevelanders artikel 200521 The Employment Status of Immigrant Woman: The Case of Sweden 

studeras situationen för invandrarkvinnor på den svenska arbetsmarknaden under perioden 

1970-1995. Syftet med studien var att studera sysselsättningsgraden och integration för 

invandrarkvinnor på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 1975-1995. Bevelander 

använder termen employment integration och avser invandrarkvinnors förmåga att få ett arbete, 

jämfört med kvinnor födda i Sverige.  

Resultatet visade att invandrarkvinnor med ursprung i Finland, hade stor framgång på den 

svenska arbetsmarknaden under 1950–60-talen, eftersom dessa arbetade främst med 

servicearbete som exempelvis hembiträden. Automatiseringen av arbeten har dock därefter, 

bland annat under 1980–90-talet och spridningen av datoriserad teknologi ännu senare, gjort att 

det krävs färdigheter i det svenska språket. Exempelvis förmågan att skriva, läsa och 

kommunicera på svenska, är krav för att kunna genomföra även enkla arbetsuppgifter, vilket 

har försämrat möjligheten för invandrarkvinnor att erhålla ett arbete. Vad vi ser här är att 

utmaningen att få ett arbete och integreras i det svenska samhället för invandrare i Sverige (och 

här specifikt kvinnor) har ökat över tid. Detta, eftersom Sverige har gått från att vara en ekonomi 

baserat på manuellt arbete och industri till att vara en kunskapsekonomi där utbildning och 

språkliga färdigheter är ett krav, vilket det inte var tidigare. Detta, i sin tur tyder på att 

integrationen när det gäller arbetskraftinvandrare fungerade bättre förr. Det var lättare helt 

enkelt att kunna få ett arbete, att kunna försörja sig och också i viss mån kunna integreras 

snabbare än idag.  

I Dahlbergs artikel 201222 Etnisk heterogenitet och preferenser för omfördelning, diskuteras 

hur invandring leder till en ökad etnisk heterogenitet, som i sin tur påverkar den ursprungliga 

befolkningens preferenser för omfördelning och attityder till välfärdsstaten. Syftet med studien 

var att undersöka varför och på vilket sätt som majoritetsbefolkningens beteende förändras med 

invandring. Frågor som Dahlberg ställer, är om en ökad etnisk mångfald, ekonomiska och 

psykologiska faktorer skulle kunna påverka befolkningens preferenser för omfördelning av 

välfärdsstatens resurser?  

                                                            
21 Bevander, P (2005). The Employment Status of Immigrant Woman: The Case of Sweden. The International 
Migration Review; Spring 2005; 39, 1; ProQuest pg. 173. 
22 Dalberg, M. (2012). Etnisk heterogenitet och preferenser för omfördelning. SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET.  
NR 1–2 ÅRGANG 29,  163–178. 
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Resultatet visade att individer har en tendens att identifiera sig med och vara mer altruistiska 

mot en grupp av individer som besitter samma karaktäristika drag som de själva. Detta gäller 

till exempel samma etniska ursprung. Ju mer heterogen en grupp blir, till exempel i termer av 

etnicitet, desto mindre benägen blir varje medlem att stödja den. I denna artikel ser vi hur 

attityder till invandring hos majoritetsbefolkningen skapar utmaningar i samhället och mer 

specifikt för just invandrares integration till det svenska samhället.  

I Giacco, Matanov, och Priebe’s artikel 2014,23 Providing mental healthcare to immigrants: 

current, diskuteras invandrares utmaningar när det gäller att få tillgång till sjukvård, och hur 

tillgängligheten kan förbättras. Syftet med studien var att ge en recension av den senaste tidens 

forskning mellan juni år 2012 och november 2013 om vilka hinder invandrare stöter på när de 

söker vård, och hur man kan förbättra tillgång till psykiatrisk sjukvård för invandrare och uppnå 

en bättre nivå av vård och omsorg. 

Studiens resultat visade att det finns en rad barriärer som hindrar tillgång till psykiatrisk 

sjukvård för olika grupper av invandrare. Speciellt de med en lägre socioekonomisk status 

skiljer sig i de vägar på vilket sätt de söker sjukvård. Författarna föreslår ett antal åtgärder för 

att förbättra denna situation, 1) att psykiatriska sjukvårdsinstitutioner ska dela information med 

redan existerande frivilligorganisationer och sociala tjänster, eftersom dessa är i en bättre 

position att utföra uppsökande verksamhet och utveckla närmare relationer med sina patienter. 

2) Att träna upp människor som arbetar inom den psykiatriska vården att förstå olika kulturella 

förklaringsmodeller för den psykiatriska ohälsan vilket kan förbättra attityder till 

invandrarpatienter, för att på så sätt minska patienters oro över att söka hjälp från den svenska 

sjukvården.  

Som framgår, visar denna studie att utmaningarna består av dels invandrarnas misstänksamhet 

eller brist på tillit till den svenska psykiatriska vården för att söka hjälp, dels den psykiatriska 

vårdens kunskapsbrister om bemötande av denna brist på tillit. 

I Jan Ekbergs artikel från 201624 Will Future Immigration to Sweden Make it Easier, var syftet 

att svara på frågan om framtida invandring i ett land med en stor offentlig sektor kommer att 

underlätta välfärdssystemets allt större börda med en åldrande befolkning. Beräkningar för 

                                                            
23 Giacco, D., Matanov, A. & Priebe S. (2014). Providing mental healthcare to immigrants: current challenges 
and new strategies. Current opinion in psychiatry. Vol  27, 282 
24 Ekberg, J. (2011). Will Future Immigration to Sweden Make it Easier to Finance the Welfare System? 
European Journal of Population. Vol 27, 103-124 
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Sverige fram till år 2050 visar att de positiva bidragen till den offentliga sektorn är liten, även 

om en bra och fungerande integrering för invandrare räknas med i ekvationen.   

Resultatet av studien visar att skatteeffekten (alltså intäkterna som uppstår när invandrarna 

betalar skatt) kommer att öka men det blir ingen positiv korrelation i välfärdsstaten eftersom 

med en större befolkning, ökar också välfärdssamhällets kostnader. Ekberg menar att om 

framtida invandrare och deras barn är mindre integrerade in i arbetsmarknaden än vad 

invandrare är idag, så kommer vi se en negativ trend i ekonomin, dock en liten sådan.  

Här framträder huvudargumenten om invandrare som en utmaning. I denna artikel visar Ekberg 

att om invandring skall fungera från ett ekonomiskt perspektiv, måste dessa integreras i 

samhället. Invandring som utmaningen från samhällets perspektiv handlar här om invandringen 

är lönsamt eller inte. 

I Widfeldts artikel från år 2015,25Tensions beneath the surface – The Swedish mainstream 

parties and the immigration issue, var huvudfokus att undersöka hur de svenska partierna på 

center-vänster och center höger kanten har hanterat invandringsfrågan. Widfeldt hävdar att 

invandringsfrågan har potential att destabilisera de två politiska blocken så väl som hela 

partisystemet.  

Widfeldt tar upp hur de olika partierna beskriver invandringen och dess utmaningar. 

Exempelvis så beskriver de gemensamma center-höger alliansen i manifestet från 2006 och 

2010, att det finns möjliga integrationsproblem. Manifestet från 2006 argumenterar emot 

sänkningar av bidrag till invandrare, dock påpekas samtidigt att personer födda utanför Sverige 

är överrepresenterade i brottsstatistiken. Manifestet från 2010 nämner inte invandrarbrottslighet 

som en utmaning, men belyser hög arbetslöshet som en sådan.  

Center-vänster partiernas manifest talar om hur det ska bli lättare för nyanlända att komma in i 

arbetsmarknaden och att språkkunskaper är viktigt. Widfeldt ser gemensamma nämnare i dessa 

partiers manifest från 2010 med center-höger manifesten från 2006 och från 2010 nämligen att 

alla partier föreslår sätt att förbättra integration av invandrare på arbetsmarknaden och 

betydelsen av att kunna svenska.  

Resultatet visar enligt Widfeldt att invandringsfrågan är en svår fråga för de svenska 

mainstreampartierna. Den bild som partierna vill måla är bilden av att vara generös mot 

                                                            
25 Widfeldt.  (2015). Tensions beneath the surface – The Swedish mainstream parties and the immigration issue. 
Acta politic. Volym: 50, 399-416. 
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invandrare, men frågan i sig har underliggande spänningar. Widfeldt menar att detta är tydligare 

på center-vänsterkanten. Exempelvis är Socialdemokraterna mer restriktiva i sin flyktingpolitik 

jämfört med de andra två partierna. Widfeldt menar att invandrings- och flyktingfrågan kommer 

fortsätta vara ett problem för mainstreampartierna i Sverige och de underliggande spänningarna 

går tillbaka långt i tiden. Det som har förändrats, är att det har blivit svårare att undvika konflikt 

bland partierna i denna fråga sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen.   

Som framgår, är att alla partierna ser invandraring som en utmaning, men också som en 

möjlighet. De verkar vara ense om vikten av integration och vikten av att de nya svenskarna lär 

sig det svenska språket för att minska utmaningarna för invandrarna och för samhället.   

I Stephanie Fryberg, Stephens, Covarrubias, Markus, Carter, Laiduc och och Salidos 26 artikel 

artikel How the Media Frames the Immigration Debate: The Critical Role of Location and 

Politics från 2012, diskuteras det faktum att media spelar en viktig roll när det gäller den 

amerikanska befolkningens förståelse av sociala och kontroversiella ämnen så som invandring 

tycks vara.   

Syftet med artikeln var att granska hur huvudaspekter i media så som politisk ideologi (liberal 

mot konservativ) påverkar och hur argument förs fram både för och emot Arizonas anti-

invandrings lagförslag (Arizona SB 1070). Deras material bestod av att studera artiklarna i två 

stycken tidningar i Arizona, en konservativ och en liberal tidning, i tre veckor, samt fem 

nationella tidningar tre konservativa och två liberala.   

Resultatet visar att de nationella tidningarna jämfört med de lokala tidningarna uttryckte sådana 

argument som stödde lagförslaget och då i termer av hot, så som hot mot ekonomin och 

allmänhetens säkerhet. Detta, till skillnad från de nationella tidningarna som argumenterade 

emot förslaget. Deras argument var att lagförslaget handlade om medborgerliga rättigheter och 

att förslaget kunde leda till rasprofilering, vilket betyder att folk misstänkliggörs på grund av 

deras etnicitet. Vidare, anser forskarna att när invandrare beskrivs som ett hot (vilket förekom 

i de konservativa tidningarna jämfört med de liberala), ökar anti-invandringsopinionen bland 

befolkningen. Dock, uppkom diskussionen om medborgerliga rättigheter i båda typer av 

tidningar. Avslutningsvis säger författarna att framtida forskning behövs om hur utländska 

                                                            
26 Fryberg, S., Stephens, N., Covarrubias R., Markus, H.R., Carter, E., Laiduc, G. & Salido, A. (2012). How the 
Media Frames the Immigration Debate: The Critical Role of Location and Politics. Analyses of Social Issues and 
Public Policy, Vol. 12, No. 1, 2012, pp. 96--112 
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medier rapporterar om invandringsfrågor och hur deras argumentation som dessa använder, kan 

mobilisera stöd för hårdare eller lättare lagförslag angående invandring.    

Harald Bauder’s artikel27 Neoliberalism and the Economic Utility of Immigration: Media 

Perspectives of Germany’s Immigration Law, följer den tyska media debatten kring Tysklands 

nya invandringslag som trädde i kraft år 2006. Vidare diskuterar artikeln hur invandrare 

framställs av media som ett ekonomiskt verktyg. Artikelns källmaterial består av 609 artiklar 

från 5 stora tyska dagliga nyhetstidningar som publicerades mellan 2001-2005. Syftet med 

studien var att undersöka hur den diskurs som förs i media angående invandrare som 

ekonomiska faktorer påverkar policy och lagar i Tyskland.   

Resultatet av undersökningen visade att det gavs fler positiva argument från media angående 

vad invandrare kunde tillföra landet ekonomiskt, än vad det fanns artiklar som var negativa. 

Vidare argumentation från media bestod av en positiv inställning till vad invandrare kunde 

tillföra landets industriella sektorer. Flera ledare inom industrin citerades av media för att styrka 

argumentet att invandring behövdes. Noterbart var att ”center och vänster” media var 

konsekvent positiva till invandring. De ekonomiska argumenten mot invandring bestod av att 

invandrarna skulle ta jobb samt utgöra ett hot mot välfärdssystemet. Debatter som inte bestod 

av ekonomiska faktorer handlade om att invandring kunde föra med en risk för ökad terrorism 

vilket skedde efter 11 september attackerna. Som framgår, tycks medias positiva diskurs om 

invandring ha mindre effekt på lagstiftning än på den ekonomiska debatten.  

Harald Bauders artikel28 Immigration Debate in Canada: How Newspapers Reported, 1996–

2004, utforskas invandring i samband med utveckling och utformning av den kanadensiska 

invandring och flyktinglagen från 2002. Artikelns källmaterial består av 490 artiklar i fem stora 

kanadensiska dagstidningar som tar upp aspekter av lagar som har med invandring att göra. 

Syftet med studien var att placera de diskursiva processerna om invandring in i nya 

sammanhang genom att studera artiklarna som hade koppling till denna invandringslag. Detta, 

då sättet som kanadensisk medias rapportering av ras/etnicitets frågor hitintills, lett till rasistiska 

stereotyper.   

                                                            
27 Bauder, H. (2008). Neoliberalism and the Economic Utility of Immigration: Media Perspectives of Germany’s 
Immigration Law. Antipode, Vol. 40. 55-78. 
28 Bauder, H. (2008). Immigration Debate in Canada: How Newspapers Reported, 1996–2004. Journal of 
International Migration and Integration. 9:289–310 
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Resultatet visar att temat fara var ett återkommande tema angående invandringslagen i hur den 

debatterades. På grund av denna negativa koppling till invandring så färgades hela 

invandringsdebatten i ett negativt ljus. Författaren hade dock förväntat sig att medias 

rapportering till invandring skulle vara mer negativ efter 11 september än den i själva verket 

var. Detta, tillskillnad från USA där denna typ av negativ debatt dominerade. De argument om 

invandring som var kopplade till ekonomi, var för de mestadels positiva även om det även här 

fanns negativa sådana.  

Slutsatser av tidigare forskning om invandring som utmaning 
Det som är en röd tråd i tidigare forskning ovan är att det disskuteras vikten av invandrares 

integration för att dessa skall kunna fungera i samhället. Språkets betydelse i denna integration 

är en nyckelfaktor. Visare disskuteras att de konservativa medierna är mer benägna att 

framställa invandraring som en utmaning. Invandringen ses som ett hot mot samhällets 

säkerhet, detta gäller främst i USA. Tidningar med andra politiska färger tycks vara mer positiv 

till invandringen, där de motiverar invandringen till ekonomiska fördelar.  

Kunskapsläget när det gäller invandring som utmaning är att i samtliga fall, uppfattas den som 

en faktisk utmaning, men att utmaningarna ser lite olika ut från ett land till annat. Om en 

utmaning betraktas som positiv eller negativ beror på tidningarnas politiska färg. Emellertid 

finns inte historiska studier med nedslag 1974, 1995, 2015 i en svensk kontext och som speglar 

de stora folkinflyttningar vilket motiverar föreliggande studie. 

Design 
En kvalitativ ansats med idéutrymmet29 inom socialkonstruktionismen innebär inom detta 

studieområde att ha fokus på innehållet och språkbruket, det vill säga vad och hur som skrivs 

om invandringen som en utmaning i tidningstexterna30. Genom att använda denna ansats kan 

jag undersöka vad som utmärker diskursen och hur den eventuellt har skiftat mellan 

analysnedslagen åren 1974, 1995 och 2015. Följande redovisning beskriver alltså studiens 

datainsamling och analys inom denna kvalitativa metodansats.  Dessutom, redovisas sättet för 

datainsamlingen för det källmaterial som analysen vilar på.  

Jag analyserar således primärdata hämtat som tidigare nämnts, från existerande källor så som 

politiska ledarsidor och andra politiska nyhetstexter i Dagens Nyheter (DN) och Svenska 

                                                            
29 Repstad, P. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
30   Runefelt, L. (2015). Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730 -1830. Lund: 
Nordic Academic press. 
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Dagbladet (SvD). Att studera samtiden har sin relevans i behov av källkritik och 

teorianvändning i samma omfattning som vid studier av avlägsen historik tid enligt Berglund31. 

Primärdata har jag hämtat via sökningar i databasen Retriver och sökningar i mikrofilmer 

lagrade vid Uppsala universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Motivet till att mikrofilmer 

granskades var att dagstidningar från 1974 inte finns att söka i digitala databaser, då dessa 

endast innehåller material 25 år tillbaka i tiden. Båda sorters källor ger kunskaper om ett 

politiskt skeende över en period på cirka 40 år när det gäller kunskaper om tidningarnas 

dominerande föreställningar av invandring som en utmatning. Kunskaper med olika nedslag i 

nämnda år ger delförståelse som tillsammans bildar en större helhet. 

Det finns ett flertal kvalitativa metoder för att studera historisk samtid. Kvalitativ metod, som 

namnet antyder är inriktat på att undersöka kvalitativa aspekter så som textens mening och 

föreställningar, djupare innebörd eller själva textmaterialets innehåll. En kvalitativ metod som 

används i denna studie är textanalys där fokus för min analys är själva artiklarnas utsagor om 

invandring som en utmaning i Sverige under de aktuella tidsperioderna. De politiska 

nyhetstexterna är av samma slag i båda tidningarna, vilka skapar en viss politisk diskurs i ämnet.  

Enligt Berglund och Ney32 används termerna konstruktion och rekonstruktion för hur historiker 

arbetar. Det sistnämnda innebär att utifrån kvarlevor och berättande källor rekonstruera olika 

händelseförlopp eller källor. I denna studie är det jag som författare som rekonstruerar en 

förfluten samtid utifrån politiska ledarsidor och andra politiska nyheter i dagspressen genom 

min tolkning av materialet. Detta leder till ny kunskap i form av ett nytt perspektiv i ljuset av 

dagens typ av invandring som till stora delar utgörs av flyktinginvandring på grund av krig och 

politisk flykt och av så kallad välfärdsinvandring.  

Urval av historiska nedslag 
Urvalet av år 1974 för det empiriska datamaterialet motiveras av att Augusto Pinochets kupp i 

Chile skedde år 1973. Redan året därefter började det komma politiska flyktingar till Sverige 

från Chile med anledning av militärkuppen. Därför blev år 1974 ett logiskt alternativ eftersom 

nyheter från Chile kunde tänkas vara ett relevant ämne för politisk diskussion för dagspressen 

i Sverige. När det gäller nedslaget året 1995, valdes denna period utifrån Bosnienkriget, som 

varade under denna tidsperiod och tidigare, samt den invandring till Sverige som blev en effekt 

                                                            
31 Berglund, L & Ney, A. (2015 s.119), Historiens hantverk – Om historieskrivning, teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. 
32 Berglund L & Ney, A. (2015 s.82) Historiens hantverk – Om historieskrivning, teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur.  
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av densamma. Denna invandring borde rimligen ha givit effekt i den politiska debatten i 

nationella dagstidningar. Det sista nedslaget år 2015, som görs i urvalet av datamaterial kan 

förklaras med att det under detta år och särskilt hösten 2015, skedde den historiskt största 

invandringsvågen till Sverige genom tiderna, och som efterföljts av en betydande mediedebatt.  

Metod för artikelsökningen 
Artikelsökningen inleddes våren 2016 på universitetsbiblioteket Carolina Rediva för att 

identifiera publicerade politiska nyheter och ledarsidor, genom att granska mikrofilmer av 

dagstidningarna SvD och DN år 1974. Sökningen av artiklar genomfördes så att jag först 

granskade nyhetsrubrikerna utifrån nyckelorden invandring, utmaning och migration. Denna 

sökning gav få träffar på ledarsidorna varför sökningen utökades till politiska nyheter, den så 

kallade brännpunkten i SvD och på motsvarande sidor i DN. Även denna utvidgning gav ett 

magert resultat varför jag istället gick över till att granska samtliga tidningsrubriker i hela 

tidningen förutom i sport- och reklam delen.  

Funna intressanta artikelrubriker som verkade relevanta för studiens syfte valdes ut för 

genomläsning av artikelns ingress. Om artikeln bedömdes vara relevant för syftet, läste jag hela 

artikeln och dokumenterade uppgifter om artikeln när det gäller datum, vilken tidning, vilken 

mikrofilmsrulle som artikeln fanns i, sidnumret samt eventuellt författarens namn. Därefter 

fotograferade jag artikeln för att kunna användas för analys. Följande mikrofilmer tillhörande 

SvD och DN granskades från år 1974 enligt tabell 1, nedan:  

 
Tabell 1. Granskade dagstidningar 1974 i mikrofilmer. 

SvD 1974 datum från… till (N). 

 1974-03-16 03-31 15 

 1974-04-01 04-14 14 

 1974-04-16 04-30 14 

 1974-05-02 05-15 13 

 1974-05-16 05-31 15 

 1974-06-01 06-15 15 

Totalt SvD   86 

DN 1974-03-01 03-07 7 

 1974-03-16 03-23 8 

 1974-03-24 03-31 8 

 1974-04-01 04-10 10 

 1974-04-08 04-15 8 

Totalt DN   41 
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Sammantaget 

granskade  

dagstidningar 

SvD och DN 

 

  127 

 

När det gäller datamaterialssökningen för åren 1995 och 2015 skedde sökningen genom 

databasen Retriver. Sökningen inleddes på samma sätt som för mikrofilmerna genom att 

använda sökordet invandring. Utfallet för sökningen för år 1995-01-01-1995-12-31 gav 105 

antal träffar för SvD och 42 antal träffar för DN. Utfallet för sökperioden för året 2015-01-01-

2015-12-31 var 255 antal träffar för SvD och 282 antal träffar för DN, se tabell 2, nedan. 

Sökningen i databaser var betydligt enklare än sökningen för mikrofilmer, då jag i databaserna 

kunde skrolla efter de sökord som jag använt och som databasen visade som gulmarkerade, allt 

efter som orden förekom i texten. Sökningarna i databassökningen resulterade i totalt 684 

artiklar. Processen för granskningen av de identifierade artiklarna inleddes med att bedöma 

artiklarnas rubriker, vilket ledde till att 131 artiklar exkluderades för året 1995 och 523 artiklar 

för år 2015 då de inte föll inom ramen för inklussionskriterierna som ju skulle avgränsas till (i) 

invandring som utmaning, (ii) handla om aktuell tid och (iii) vara av typen politiska nyheter. 

Totalt kvarstod efter denna granskning 30 artiklar vilka lästes och analyserades i grunden och 

som utgör studiens primärdata från databassökningen 

Tabell 2           
Resultat databassökning Retriever        
           

  Datum   Antal träffar     Exkluderade  
Rest 

använda 
  Från till SvD DN Summa  träffar  artiklar 
                 
  1995-01-01 1995-12-31 105 42 147   131   16 
                 
  2015-01-01 2015-12-31 255 282 537   523   14 
                 
  Summa   360 324 684   654   30 

 

 
 
 
 
Tabell 3 (Summa tabell 1 & 2) 
Summa resultat från Micro Filmer + databassökning Retriever. 
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  Datum   Antal träffar     Exkluderade  
Rest 

använda 
  Från till SvD DN Summa  träffar  artiklar 
                 
   1974-03-16 1974-06-15 86  86  0  86 
   1974-03-01 1974-04-15   41 41  0  41 
 Mikrofilmer Summa 1974 86 41 127   0   127 
                 
 Databassökning 1995-01-01 1995-12-31 105 42 147   131   16 
                 
 Databassökning 2015-01-01 2015-12-31 255 282 537   523   14 
                 
  Summa   446 365 811   654   157 

 

Som framgår av tabell 3 ovan, utgjorde totalt antalet träffar i båda datamaterialsökningarna 811 

träffar, var av dessa har 157 träffar analyserats och utgör därmed studiens empiriska material. 

Inga artiklar exkluderades i sökningen för 1974, då datamaterialet innehöll få artiklar som 

passade för studiens syfte. Detta gjorde att samtliga träffar från denna sökning har använts som 

data i studien.  

Etisk analys 
Den etiska analysen har utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer för etisk värdering i forskning.33 

Då datamaterialet består av tidigare publicerade tidningsartiklar och inte av 

forskningspersoners utsagor, har fokus för den etiska analysen varit att säkerställa validiteten. 

Vidare har studiens genomförande och analyser gjorts så transparanta som möjligt. 

Resultatredovisning 
I följande text redovisas studiens resultat om hur invandring som utmaning förstås och 

konstrueras i SvD och DN med nedslag 1994, 1995 och 2015. I analysen har tre tveeggade 

diskursiva idéutrymmen identifierats: (i) solidaritetens-/okunnighetens-, (ii) 

humanitetens/kriminalitetens- och (iii) medmänsklighetens/rädslans diskurser, (tabell 3). Dessa 

diskurser är verksamma när invandring som utmaning diskuteras och skrivs som politiska 

nyheter.  

                                                            
33 Vetenskapsrådets Index (2016-05-10). Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för 
forskning. Stockholm: VR. Hämtat från: http://codex.vr.se/ 2016-05-13. 

http://codex.vr.se/
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Tabell 3. Sammanfattande resultat. 

  Diskurser om Invandring som utmaning 
SvD 
och 
DN 

År  Kategori Underkategori Diskursens idéutrymme 
1974 Språk Att inte fungera i skolan Solidaritet/okunskap 

Att inte kunna använda samhällsservice 
Att inte kunna ta till sig kulturen 

Demokrati Att inte kunna utöva sina medborgerliga 
rättigheter 
Att inte kunna utöva sitt språk och sin kultur 

Rättvisa Att få tillgång till samma samhällsservice 
som svenskar 
Att inte kunna få samma rättssäkerhet som 
svenskar 

1995 Brottslighet Att fuska med identitetshandlingar Humanitet/Kriminalitet 
 Att missbruka asylrätten 

Att invandringen blir en marknad 
Ekonomi Att införa försörjningskrav 

Att kostnaderna ökar 
2015 Ekonomi Att invandringen är lönsam Medmänsklighet/ 

Rädsla Att invandringen kostar 
Att en låglönemarknad etablerats 

Integration Att kompetens saknas 
Att utbildningsnivån är låg 
Att den humanistiska hållningen förloras 

Demokrati Att jämställdheten hotas 
Att antisemitismen ökar 
Att asylboenden brinner 

 

Solidaritetens och okunskapens diskurs  
Analysen visar att i Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters artiklar från år 1974 förekommer 

både skillnader men också många likheter i deras rapportering om invandring som utmaning. 

Den största utmaningen i båda tidningarna verkar handla om problem för invandrare att lära sig 

och hantera det svenska språket, och på grund av dessa språkproblem också kunna fungera i 

samhället. Detta tycks vara det främst förekommande problemet som tas upp från detta årtionde. 

Exempelvis visas detta i SvDs artikel34 där den säger: ”Problemets kärna är självfallet språket 

och vägen till språket måste gå genom skolan”. En annan SvD artikel35 uttrycker samma sak. 

Vidare kan utskiljas samma problemformulering i DNs rapportering36. I artikeln rapporterar 

DN att när Finlands president som besökte Sverige, togs språk och skolfrågan upp som en 

utmaning för Sverige, enligt följande ”Språket och skolfrågan är fortfarande det mest 

allvarligaste problemet för finländarna i Sverige, sade presidenten”.  

                                                            
34 SvD, Mitt ibland oss, från den 24 mars 1974. 
35 SvD, Språkbarriären värst för finska invandrare från den 7 april 1974. 
36 DN, Undervisning på Finska från den 26 mars 1974. 
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En stor utmaning för både invandrare och samhället tycks således baseras i språksvårigheter.  

En aspekt av dessa är att de finska invandrarna inte kan utöva sin egen kultur i form av litteratur, 

filmer, teater, etc. på det egna språket i Sverige. DNs artikel37 tar upp att bibliotek har fram tills 

nu haft ett mycket dåligt utbud av böcker på språk, andra än svenska men får nu äntligen lite 

bidrag för att ändra på detta. Artikeln menar att invandrarna har varit avskurna från sitt hemland 

och säger att ”om invandrarna ska ha en chans att uppleva sig som en hel människa i Sverige 

måste Sverige också erkänna deras rätt till sin egen kultur och sitt eget språk. Det enda sättet 

just nu är att invandrarna kan ha kvar kontakten med hemlandet med hjälp av tidningar och 

böcker”. 

En annan utmaning handlar om att inte kunna få samma förutsättningar i möten med 

myndigheter, som infödda svenskar får. DN tar upp38 det faktum att invandrarna diskrimineras 

eftersom dessa inte kan få korrekt tolkhjälp i samhället. Artikeln säger ”Vad kan göras för att 

förhindra nya övergrepp på invandrare som behöver tolkhjälp?” Denna artikel lägger 

språkutmaningens börda för invandrarna på samhället, och artikeln kräver högre krav på tolkar 

eftersom det inte finns några sådana. Vem som helst kunde tydligen hävda att de är tolkar i hur 

många språk som helst, menar tidningen. I artikeln hävdas vidare att ”invandrare tyvärr 

diskrimineras av samhället på grund av deras språkbrister”. Exempelvis ska polisen ha använt 

partiska tolkar mot en grupp greker, samt att ”polisen använder alltjämt lagstridiga kallelser 

på vilka invandraren uppmanas att ta med sig någon språkkunnig kamrat”. 

Ytterligare en utmaning är att invandrarna inte får samma samhällsservice som svenskar. Detta 

återigen på grund av att de inte kan språket. SvD tar upp i sin artikel från den 7 april 1974 att 

”Språkbarriären värst för finska invandrare”. Vidare tar tidningen upp att det finns många 

finländare som har psykiska problem och behöver psykisk vård. SvD skriver att ”samhällets 

resurser inom den psykiska sektorn är klart otillfredsställande, när det gäller vård av både 

unga och äldre finländska invandare samt att bristen på finsktalande yrkesfolk både beklaglig 

och allvarlig”. Vidare skrivs, att invandrare förmodligen är särskilt utsatta för besvär av denna 

karaktär på grund av de anpassningsproblem som uppstår efter inflyttning till Sverige. Åtgärder 

som presenteras för att lösa denna utmaning är bland andra, att det upprättas en central med 

tvåspråkig personal vid något lämpligt sjukhus dit invandrare från hela landet kan vända sig. - 

En segregerande lösning kan tyckas! 

                                                            
37 DN, Äntligen får invandrarna en chans att låna böcker från den 7 mars 1974. 
38 DN, Inga Krav på utbildning från 11 mars 1974. 
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En annan förekommande utmaning för både invandrarna själva och för det svenska samhället 

under denna tidsperiod enligt artiklarna är, att inte kunna utöva sina medborgerliga rättigheter 

i samma utsträckning som svenskar, vilket alltså ses som ett demokratiproblem. I SvD artikel39 

kommer några finländare som bor i Olofström till tals och dessa hävdar sin rätt till kommunal 

rösträtt och de funderar på att starta ett invandringsparti. De argument som används i tidningen 

för att finländarna skall få kommunal rösträtt är att de arbetar och betalar både kommunal- och 

statlig skatt och borde då också åtminstone kunna få sina medborgerliga rättigheter 

tillgodosedda genom att få rösta i kommunalvalen. Tidningen konstaterar, det faktum att 

invandrare inte har kommunal rösträtt i landet och tidningen skriver ”Rätten att delta i 

kommunala val är den enda riktiga vägen för att de ska kunna påverka sin situation. 

Invandrarna borde alltså ha kommunal rösträtt”. Som framgår är argumenten för kommunal 

rösträtt refererat till demokrati och att får göra sin röst hörd. Motargumentet som ges i SvD till 

rösträtten är att ”vissa invandrare kommer bara till Sverige under en viss period för att jobba 

och tjäna pengar för att sedan återvända hem”. Som framgår betraktas finländarna som 

tillfälliga invandrare som flyttar till hemlandet igen när de väl har tjänat ihop pengar och därmed 

säkrat sin försörjning. Här kopplas den kommunala rösträtten till ett permanent boende i Sverige 

och den som inte bor så länge i Sverige, tycks inte förtjäna samma medborgerliga rättigheter! 

Det som det tycks råda i denna typ av argument i debatten är okunnighet om att under tiden 

som finländarna bott och arbetat i Sverige, hade det finländska samhället utvecklats från ett 

jordbrukssamhälle med stor arbetslöshet till ett industrialiserat samhälle. Detta i sin tur hade 

skapat ett behov av arbetskraft och var då ofta anledningen till att finländarna nu kunde 

återvända till hemlandet och få sin utkomst där istället. 

Till sist i en artikel från DN40 tas rättvisefrågan upp. Artikeln menar att eftersom 

adoptivföräldrar betalar skatt borde de kunna utnyttja samma samhällsförmåner som icke 

adoptivföräldrar. Adoptivföräldrar får tydligen bidrag i form av föräldraförsäkring under en 

kortare tid än andra föräldrar. Artikeln ställer frågan om ”Det är så att samhället vill att endast 

välbärgade familjer skall få möjlighet att bota sin barnlöshet”. 

Det som kan uttydas från alla dessa artiklar i båda tidningar är, att invandrares största 

utmaningar i det svenska samhället är språkbarriärer mellan invandrarna och samhället. Dessa 

har sedan ett samband med resten av samhället, oavsett om det gäller tolkbehov hos polisen, en 

oförmåga att ta till sig samhällets tjänster eller litteratur, möjligheten att söka upp läkare för att 

                                                            
39 SvD, Vi kräver rösträtt! bildar ett invandringsparti!. Från den 2 april 1974. 
40 DN, När ska hon få sin trygghet? Adoptivbarn får sämre start än våra andra barn från den 27 mars 1974 
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få vård osv. Intressant nog, läggs utmaningarna för de språkliga problemen både på invandrarna 

själva - att de inte integreras, samt på samhället som inte ger samma rättigheter och möjligheter 

som för svenskar. Andra utmaningar förutom språkproblem som framkommer är 

demokratiproblem som nämnts tidigare. Exempelvis att invandrare inte får rösta i kommunala 

val, eller att adoptivföräldrar får samma rättigheter. Här finns ett tydligt meningsskapande och 

idéutrymme i diskursen om invandring som utmaning, i ett solidaritetstänkande om ett slags 

utjämnande av livsförutsättningar, relativt det infödda svenskarnas.  

Humanitetens- och kriminalitet diskurs 
De utmaningar och ämnen som tidningarna tar upp 21 år senare, handlar om helt annorlunda 

utmaningar än de som tas upp år 1974. Här är invandrarnas språkutmaningar i mindre fokus för 

att istället fokusera på exempelvis brottslighet, arbetslöshet och ekonomiska faktorer. I SvDs 

artikel från 199541 beskrivs en av samhällets utmaningar, nämligen en omfattande fusk med 

identitetshandlingar. Tidningen skriver ”Att människor förfalskar sina identitetshandlingar 

eller helt sonika gör sig av med dem när de ansöker om uppehållstillstånd är inget att förvånas 

över”. Vidare citat från samma tidning skriver: ”Ett annat missbruk av asylrätten rörde 

personer som redan fått skydd i ett land. För att dölja detta gjorde de sig av med sina pass och 

identitetshandlingar inför asylansökan i ett annat land”. Artikeln talar dessutom om att FN:s 

flyktingorgan UNHCR42 har gjort kraftiga uppmaningar för att komma till rätta med problemet 

samt att den tidigare svenska regeringen år 1989 införde en strängare praxis mot 

dokumentlöshet och falska identiteter. Dock, verkar detta inte ha löst problemen eftersom 

fortfarande under de två första månaderna saknade 60 % av asylsökande pass och 

resehandlingar. Åtgärder mot detta har varit att införa fingeravtryck och återkalla permanenta 

uppehållstillstånd. Tidningen menar att: ”emellertid, har asyl- och tillståndshandläggare fått 

fokusera på kvantitet och inte på kvalitet”.  

Det vi ser här är en ny form av utmaning för samhällets del. En utmaning som inte verkar ha 

existerat under 1970-talet. Vid denna tid tycks typen av invandringen förändrats från att ha varit 

arbetskraftsinvandring till att bli asylinvandring baserat på humanitära skäl,43 det vill säga 

                                                            
41 SvD, Invandrarverket vill skärpa krav för uppehåll - Asylsökande måste klargöra sin identitet på ett trovärdigt 
sätt. 1995-12-13. 
42 UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, som på svenska är FN:s 
flyktingkommissarie. UNHCR är en opolitisk organisation som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s 
generalförsamling. UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga 
lösningar för deras svåra situation. Hämtat från: http://sverigeforunhcr.se/om-oss. 
 
43 Begreppet humanitära skäl anger skäl för uppehållstillstånd och betyder enligt Invandringens encyklopedi, - En 
tjänst från Immigrant-institutet (2016), att: en person kan få uppehållstillstånd (men inte asyl) av skäl direkt knutna till 

http://sverigeforunhcr.se/om-oss
http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-index.php?page=Uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd
http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-index.php?page=Asyl
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grundat på humanitet. Emellertid verkar denna humanitet ställas mot de spänningar som 

uppstått då en ny sorts kriminalitet i samband med den nya humanitärinvandringen har uppstått. 

Den här humanitärinvandringen grundas på det faktum att Sverige faktiskt tog emot ett stort 

antal flyktingar från Bosnien under denna tid. Denna nya brottslighet som SvD har börjat koppla 

till invandring tas också upp44 där artikeln säger att ”asylplatser i Sverige säljs på en 

internationell invandringsmarknad” Artikeln tar upp problemen med att transport av invandrare 

och falska id-handlingar säljs av maffialigor. Trots detta nya inslag av brottslighet är det 

lönsamt för invandrare att betala till dessa maffialigor eftersom ”tillgång till välfärdsfördelar 

beräknas kunna maximeras”, enligt artikeln. Dessutom är det svårt för myndigheterna att 

kontrollera uppgifter med falska id-handlingar. Artikeln säger slutligen att ”det inte handlar om 

skyddsbehov, utan om att ha rätt nationalitetsbakgrund eftersom Sverige inte utvisar människor 

till Afghanistan eller till Irak”. Artikeln föreslår bättre gränsbevakning och internationellt 

polissamarbete som bot mot problemet med den nya kriminaliteten. 

Andra utmaningar beskrivs i termer av nya ekonomiska utmaningar för samhället. I SvDs 

artikel45 diskuteras det faktum att det inte finns några försörjningskrav för invandrare. I 

anslutning till denna utmaning diskuteras även här om hårdare regler för att komma i bukt med 

denna nya ekonomiska utmaning för samhället som kommer med anhöriginvandringen. Bl.a. 

diskuteras ett förslag som numera är välkänt, nämligen att flygbolag skall kunna bötfällas om 

dessa transporterar personer utan identitetshandlingar. Vidare i SvDs artikel46 tas det faktum 

upp att nu är det svårare för invandrarna att komma ut på arbetsmarknaden vilket i sin tur ökar 

kostnaderna för dem. Det nämns att på sedan 1970-talet, har nettoöverföringen från den 

offentliga sektorn gått från ett överskott på ungefär fem miljarder kronor under åren kring 1970, 

till ett underskott på uppemot 20 miljarder kronor år 1995. En förklaring för de ekonomiska 

utmaningarna så som arbetslöshet eller högt bidragstagande beskrivs enligt följande i artikel47 

och menar att svensk ekonomi har bytt tyngdpunkt från industri- till serviceproduktion och med 

detta, har invandrare fått det svårare att få arbete eftersom de saknar så kallad ”Sverigespecifika 

                                                            
individen, t.ex. svår sjukdom. I den nya utlänningslagen från 2005 har "humanitära skäl" ersatts av "synnerligen 
ömmande omständigheter". Immigrant institutet. Hämtat från http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-
index.php?page=Humanit%C3%A4ra+sk%C3%A4l  2016-05-15. 
44 SvD, Oroande invandringsmarknad. 1995-03-20.  
45 SvD, Försörjningsplikt för invandrare - Invandrarverket föreslår strängare krav på anhöriga som vill flytta 
till Sverige. 1995-12-02. 
46SvD, Kostnaden för invandrare ökar - Främsta orsaken är de nya svenskarnas allt större svårigheter att få 
arbete. 1995-11-24 
47Svd Låt invandrarna själva avgöra. Rimligt att kommuner kompenseras, menar Johan Casserberg. 

http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-index.php?page=Humanit%C3%A4ra+sk%C3%A4l
http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-index.php?page=Humanit%C3%A4ra+sk%C3%A4l
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kunskaper”. Dessa kunskaper är ytterst nödvändiga för att kunna verka framgångsrikt inom 

servicesektorn, enligt artikeln.  

Som tidigare nämnts, ser vi här nya typer av utmaningar för samhället som beskrivs av SvD. 

Alla dessa utmaningar fokuserar mer på samhället än på invandrarna själva. Visserligen tar 

tidningen upp att invandrarna har större svårigheter att få arbete än på 60 och 70-talen, men 

fokus i artikeln ligger istället på kostnaderna för samhället som dessa nya ekonomiska och 

rättsliga utmaningarna orsakar. Det som också kan utskiljas är att svaren på dessa utmaningar 

som föreslås i samtliga fall, är kopplade till att försvåra framtida invandring till Sverige å ena 

sidan, eller hårdare bestraffning för dem som redan har kommit in på falska grunder, å den 

andra. Inga av denna typ av utmaningar verkade existera på 70-talet. 

Det som DNs artiklar speglar till viss del, är också de utmaningar som SvD tar upp. I DNs 

artikel48 återspeglars samma negativa ekonomiska rapportering om att invandringen numera 

kostar och utgör därmed en ekonomisk utmaning. Samma bakgrundsförklaring ges, nämligen 

att typen av invandring har förändrats sedan 60 och 70-talen, då varje 20de invandrare var 

utomeuropeisk, medan nu är det varannan. Nu är de flesta av dem som söker sig till Sverige 

asylsökande och kategoriseras därmed inte som arbetskraftsinvandring. Däremot dominerar 

den ekonomiska diskursen, samtidigt som humaniteten utgör en grund till att ta emot människor 

i landet. Dessutom finns en diskurs om att en ny brottslighet har framträtt. Detta oroar. Att 

samhället har förändrats från en industriekonomi till en serviceekonomi är en betydande faktor 

och tema som också tas upp av DNs artikel Invandringens plus och minus49. Dock skall här 

poängteras att DN intar en mer humanitär diskurs än SvD som har en mer ekonomiskt-

problematiserande hållning. DN skriver att ”invandrarna inte får några jobb eftersom det inte 

finns några samt att de diskrimineras på arbetsmarknaden”. 

I en annan av DNs artiklar50 diskuteras demokratiproblemet, där man efterfrågar en ny syn på 

flyktingar. ”Utredare vill att ekonomin ska styra invandrarpolitiken”. I artikeln diskuteras en 

utredning om invandring och som leds av en Erik Lempert, expeditionschef i 

kulturdepartementet. Utredningen säger att ”det som har hänt med dagens invandringssystem, 

                                                            
48DN, Invandring kostar 20 miljarder. Svag sysselsättning gör många invandrare - beroende av välfärdssystemet 
1995-11-24 
49 DN, Invandringens plus och minus. 1995-11-24 
50 DN, Kan vi diskutera invandring och arbete? 1995-07-04 
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är att 45 000 människor fick stanna till en kostnad av cirka elva miljarder under tre år utan att 

riksdagen tillfrågades”. Här påpekas den ekonomiska utmaningen relaterat till demokrati. 

Medmänsklighetens- och rädslans diskurs  
Det som är slående med invandringsdebatten år 2015 är de helt olika diskurser som framträder, 

nämligen att se invandringen som antingen en belastning eller som en tillgång.  I två stycken 

SvD artiklar nämligen Flyktingar ingen belastning51 av Elin Ylvasdotter, förbundsordförande i 

Socialdemokratiska studentförbundet och Hur blir invandring lönsamt,?52 skriven av 

journalisten Ivar Arpi. Den första artikeln skriver att ”Migration, - visst är dagens situation en 

utmaning, men det är som om vi nu glömmer solidariteten och bara väljer att prata om 

kostnader för flyktingar./…/vi har släppt den humanistiska retoriken kring flyktingmottagandet 

för att bara tala om belastningar, det handlar om solidaritet”. Ylvasdotter skriver vidare att 

”det är ett välkänt faktum att vinsterna med migration är stora och många och att invandring 

har historiskt varit lönsam för Sverige. Det är en kostnad på kort sikt men en vinst på lång sikt”. 

Här ser vi att invandring beskrivs som ekonomiskt positiv.  

SvDs andra artikeln som är skriven av Ivar Arpi, säger följande ”I stället för att fråga hur 

mycket invandring Sverige tål bör frågan vara hur mycket invandring Sverige behöver”. 

Artikeln citerar en långtidsundersökning som säger att alla kommer att behöva arbeta längre för 

att finansiera invandringen till Sverige och att i nästan alla scenarier, är invandringen en 

förlustaffär för Sverige. Ju högre invandring, desto större underskott. Vidare säger artikeln ”för 

att invandringen ska bli lönsam så måste sysselsättningen öka, men Sverige kombinerar den i 

särklass största asylinvandringen med den allra sämsta integrationen på arbetsmarknaden”. 

Förklaringar som ges till denna förlustaffär, är att sysselsättningsgapet inte handlar om rasism 

utan främst på asylinvandrares låga utbildningsnivå.  

Som framgår, uttrycker denna artikel i de mest hårdaste termer om den utmaning som kommer 

med invandring, avseende både ekonomi, integration och arbetslöshet. I dessa två artiklar visas 

också den största skillnaden hittills i hur invandring beskrivs och den retorik som används. Den 

första artikeln konstaterar att invandring är en utmaning, men nämner inte på vilket sätt den är 

det. Tvärtom pekas i stället ut fördelarna med invandringen. Detta, medan den andra artikeln 

endast tar upp utmaningar och problem med invandringen.  

                                                            
51 SvD, Flyktingar ingen belastning. 2015-11-06. 
52 SvD, Hur blir invandring lönsamt?. 2015-12-08. 
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I en annan artikel frågar SvD ifall Sverige ska BNP-tävla med Nigeria?53  Artikeln fortsätter 

med negativa beskrivningar av invandringen som en utmaning för Sverige och menar att den 

snabbt ökande befolkningen saknar relevant kompetens och därmed förutsättningar för att möta 

samhällets behov. Vidare beskrivs den svenska skolan och högskolan som ”en pågående 

katastrof, samt att ”det är en vanföreställning att tro att en större befolkning kan lösa Sveriges 

långsiktiga ekonomiska utmaningar”. 

Artiklarna från DN har en annorlunda ton. I en artikel54 visas de papperslösa migranters 

situation i Sverige upp och deras utmaningar. Det talas om Sveriges nya underjordiska 

låglönemarknad och avser då dem som inte är registrerade som medborgare i landet men som 

ändå lever och arbetar i Sverige. Vidare menar man ”att dessa ekonomiska migranter tar sig till 

Sverige för att jobba svart för väldigt låga löner samt att dessa människor utnyttjas av sina 

arbetsgivare”. Här ser vi jämfört med SvDs artiklar alltså en nyanserad bild där också 

invandrarnas och migranternas perspektiv som de ställs inför, lyfts upp. Den enda kopplingen 

till invandring som utmaning för Sverige, är att författaren uppmanar Sverige att inte ignorera 

deras situation. 

En annan DN artikel55 använder termer som medmänsklighet och om alla människors lika värde 

för att argumentera för att ta emot människor till Sverige. Artikeln fortsätter och använder 

argument som baseras på retorik från Nya testamentet om ”vad Jesus sade och gjorde samt att 

det är del av den kristna tron att välkomna främlingar”. För att återkoppla denna artikel till 

termen utmaningar, är kopplingen invandring som utmaningen enligt författaren ”att Sverige 

håller på att förlora sin medmänsklighet och värderingar”. 

I en annan av DNs artikelar56 förs en liknande argumentation för att ta emot flyktingar. Artikeln 

påpekar att vi behöver fler människor i landet för att klara framtiden, alltså helt i motsats till 

den tidigare nämnda SvD artikeln. Vidare används argumentering i moraliska termer så som: 

anständigt samhälle, mänskliga rättigheter, rasism osv. Denna retorik bygger således på en slags 

moral-argumentation. 

                                                            
53 SvD, Ska Sverige BNP-tävla med Nigeria? 2015-11-27 
54 DN, Osynlig inför lagen. 2015-12-26. 
55 DN, Hårdare praxis om migration riskerar vår medmänsklighet" - Riksdagsbeslutet om id-kontroller 2015-12-
24 
56 DN, Varför ska vi hålla nere antalet medborgare?" 2015-10-25 
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SvD’s artikel Försvara våra värderingar57 är ett svar på SVTs granskning om antisemitism. 

Artikeln tar upp vad judar får utstå i Malmö samt att av de 137 anmälningar om antisemitism i 

Skåne som gjorts, har ingen lett till åtal vilket i sin tur har lett till en sorts acceptans av detta. 

Författaren kopplar detta fenomen till invandring som utmaning och säger ”Sveriges 

religionsfrihet har genom en hög invandring kommit att sättas hårdare på prov än tidigare” 

Han säger vidare ”att staten måste införa en nolltolerans för diskriminering av människor p.g.a. 

deras religion”. Det som framgår i denna artikel är en fientlighet mot personer som har olika 

trosuppfattningar och speciellt judar, har ökat på grund av invandring.  

I SvD artikel58 tas en rad nya utmaningar upp och som numera sker i Sverige. Dessa utmaningar 

inkluderar bland andra attacker mot tiggare, hot mot flyktingboenden och asylsökare, no-go-

zoner59 och kvinnofientligt klimat i svenska bostadsområden och förorter. Författaren lägger 

skulden för detta på den svenska staten och säger att Sverige har misslyckats skydda alla dessa 

människor och därmed är samhällskontraktet brutet. Artikelförfattaren säger vidare att ”i 

Sverige vill vi föra en generös invandringspolitik men om statens grundåtaganden inte möts, 

förlorar politiken sin legitimitet. Om kvinnor vi velat skydda från krig och förtryckande män 

underkastas samma förtryck av samma män i Sverige, har vi seglat under falsk flagg”. Som 

framgår är utmaningarna fokuserade både på samhället och invandrarna själva där 

utmaningarna exemplifieras som attacker mot asylboenden och kvinnofientligheten, men också 

från statens sida som no-go-zoner där lag och ordning inte gäller.  

Sammanfattning av hur invandring som utmaning konstrueras 
Sammanfattningsvis visar analysen att SvD är mer kritiskt i det meningsskapande som gäller 

invandring som utmaning. I sin retorik andväder SvD undersökningar och statistik som 

referenser i artiklarna och för sina påståenden, samt påstår att mer invandring skulle öka 

Sveriges utmaningar. Värt att notera dock att i en SvD artikel förekommer retorik som är positiv 

till invandring. I denna artikel kan man utskilja samma positiva argumentation som i flera av 

DNs mer positivt inställda artiklar. DNs artiklar förespråkade invandring och tog upp 

invandring som utmaning från invandrarnas eget perspektiv i det svenska samhället, något som 

                                                            
57 SvD, Försvara våra värderingar. 2015-01-25 
58 SvD, Politiskt ansvar efter Ikeamorden. 2015-08-12. 
59 Begreppet no-go-zoner beskrivs av SvD (2014-10-28) som bostadsområden där polisen inte kan upprätthålla 
lag och ordning. I Sverige uppgår dessa till 55 sådana bostadsområden. Rikskriminalpolisens 
underrättelsesektion har identifierat de geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha en stor 
negativ påverkan på omgivningen. Det är områden där uppgörelser bland kriminella kan resultera i skottlossning 
på öppen gata, där invånarna inte törs avge vittnesmål och där polisen inte är välkommen. De etablerade gängen 
hålls ihop av etnicitet, släktskap eller vänskapsband, (Per Gudmundson, SvD), Hämtat från 
http://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige 2016-05-15. 

http://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige
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SvD inte gjorde. Argumentationen skiljer sig också mellan dessa två granskade dagstidningar. 

SvD argumenterar med retorik utifrån ekonomiska rapporter, statistik och forskning mot 

invandring, till skillnad från DNs artiklar som argumenterar med moralisk retorik och med 

retorik om medmänsklighet för invandring. En viktig del i DNs artiklar framgår dock att det 

visst finns utmaningar med invandring, men den medmänskliga aspekten väger tyngre än den 

ekonomiska. 

Diskussion 
I den följande texten kommer jag att diskutera resultatet och dess relation till den teoretiska 

ramen och metoden som använts i studien.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att genom analys av två svenska dagstidningar under (1974, 1995, 

2015 undersöka hur förståelse och meningsskapande till invandring som en utmaning 

formuleras och artikuleras i ett konkret historiskt och geografiskt sammanhang (Sverige). 

Frågorna som inledningsvis ställdes var (i) Vilka diskurser om invandring som utmaning 

framträder under de olika tidsperioderna? (ii) Skiljer sig diskurna i SvD respektive DN? Om ja, 

på vilket sätt? (iii) Vilka lösningar (handlingsutrymme) föreslås på utmaningarna? 

I denna studie har jag identifierat tre diskurser: (i) Solidaritet/okunskap, (ii) 

Humanitet/kriminalitet, (iii) Medmänsklighet/rädsla. 

I resultatet från år 1974 framgick att diskursen eller den dominerande föreställning om 

invandring som utmaning, var språkbarriärer. Språkbarriärerna uppfattades som stora problem 

och kopplades till både invandrarnas eget ansvar, såväl som till samhällets bristande förmåga 

att stödja integreringen. Här läggs ansvaret således på båda aktörer. I diskursen framgår en 

ideologisk ansats om solidaritet, men också en okunnighet om varför invandrare återvände till 

hemlandet efter en tid i Sverige. Denna ideologiska ansats i DN blir synlig som en politisk 

rättviseaspekt om att samma rättigheter skall gälla som för infödda svenskar. För att lösa 

utmaningarna föreslogs att mer pengar skall allokeras till invandrare så att dessa skulle få lättare 

tillgång till samhällsinstitutioner samt att invandrarna skulle få rättigheter så som kommunal 

rösträtt, tillgång till sjukvård på eget språk och tillgång till egen kultur. De olikheter i 

rapporteringarna mellan SvD och DN som jag tycker mig kunna urskilja för år 1974 är att SvD 

rapporterar om invandraring som ett problem och att utmaningen är deras. Detta, till skillnad 
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mot DN som generellt menar att problemen är samhällets och att det är samhället som måste 

göra någonting åt utmaningen. 

En intressant faktor är att det inte förekom en enda artikel från 1974 som tog upp just chilensk 

invandring, trots att detta var en stor händelse när det gällde folkflyttningar i Sverige. Det kan 

hända att denna typ av invandring inte uppfattades som en utmaning då det var lätt att integrera 

denna grupp i det svenska samhället. Anledningen att jag valde nedslagsår 1974 för min första 

datainsamling var av just den chilenska invandringen.  

Artiklarna från 1974 tar endast upp invandring som utmaning relaterat till den 

arbetskraftsinvandring som kom med främst finländare, under 60 och 70-talen. I källorna 

förekom nyheter om Chile och Pinochets kupp 1973 men trots det, fokuserades fortfarande den 

finska invandringen. De frågor som kan ställas är hur går det att förstå denna diskurs? En 

tänkbar förklaring kan vara att den chilenska invandringen var så liten jämfört med den finska 

samt att det var två olika typer av invandring – en politisk invandring respektive 

arbetskraftsinvandring.  

Resultatet visar att diskursen från 1995 utgörs av ännu en förändrad typ av invandring. Från att 

under 70-talet ha varit arbetskraftsinvandring förändrades nu invandringen till att ha blivit 

asylinvandring och utomeuropeisk sådan. På 60 och 70-talen var varje 20de invandrare 

utomeuropeisk, medan den 1995 var varannan. Detta argument att samhället och typen av 

invandring har förändrats stöds också av Bevelander60.  

Av resultaten från 1995 framgår att en ny utmaning hade uppstått, nämligen i ökad kriminalitet, 

ansträngd välfärdsbudget (20 miljarder i underskott), stor arbetslöshet och ökat bidragstagande. 

Samtidigt motiverades invandringen med humanistiska argument. Lösningar som föreslås av 

SvD för att råda bot på ökad kriminalitet och arbetslöshet är att försvåra framtida invandring 

till Sverige å ena sidan, och hårdare bestraffning för dem som begår brott, å den andra.  

Diskursen mellan tidningarna verkar vara likartad. Båda disskuterar ekonomiska problem även 

om SvD fokuserar lite mer på kriminalitet än vad DN gör. DN intar också en mer humanitär 

inställning där skulden för invandrarnas arbetslöshet läggs på samhället. 

                                                            
60 Bevander, P (2005). The Employment Status of Immigrant Woman: The Case of Sweden. The International 

Migration Review; Spring 2005; 39, 1; ProQuest pg. 173 
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Den dominerande diskursen under 2015 utgörs av två diskursser om invandring som utmaning. 

Den ena uttrycker invandring som belastning, medan den andra uttrycker den som en tillgång. 

Också rädslan var stor för att välfärdssystemet skulle raseras. Andra motiverade invandringen 

som en fråga om medmänsklighet och med moraliska argument lyftes åsikter om plikten att 

hjälpa andra. Den största skillnaden mellan tidningarna som kan utskiljas under denna period 

är att den ena är negativ till fortsatt invandring medan den andra är positiv även om dessa 

ställningstaganden inte var hundraprocentiga. Samma tveeggade ställning rapporteras av 

Fryberg61 att de konservativa tidningarna framställer invandring som ett hot till skillnad mot de 

liberala tidningarna som har en mer humanistisk ton. Liknande resultat framgår också av 

Bauder62 om att de tyska center-vänster tidningarna var enbart positiva till invandringen.  

Lösningarna på utmaningarna består från SvD, likt lösningarna från år 1995 att begränsa 

invandringen till Sverige. Lösningarna från DN är svårare att identifiera eftersom de inte skriver 

om invandring som en utmaning på samma sätt som SvD under denna period. Dock nämns att 

befolkningen i Sverige håller på att förlora sin medmänsklighet i den allt mer hårdnande 

attityden till att ta emot fler invandrare.  

Ett intressant fynd är att den dominerande föreställning om invandring som utmaning inte 

disskuteras utifrån kvinnor respektive mäns perspektiv under 1974 och 1995. Därmed ser man 

invandringen som någon slags könlös och problematiserad enhet. År 2015 däremot framträdder 

en viss differentiering i rapporteringen när det gäller kvinnors situation både som utsatta för 

disskriminering, tvång och ofrihet. 

När det gäller resultatets relation till den teoretiska ansatsen socialkonstruktionismen kan de 

olika diskurserna som framträder från en tid till en annan kunna förklaras utifrån teorin om 

konstruktioner och re-konstruktioner av meningsskapande för de aktuella tiderna. Med detta 

avses då att det politiska läget i samhället avspeglas i rapporteringen i tidningarna samtidigt 

som rapporteringen påverkar det politiska läget relaterat till själva invandringen. Denna teori 

                                                            
61 Fryberg, S., Stephens, N., Covarrubias R., Markus, H.R., Carter, E., Laiduc, G. & Salido, A. (2012). How the 
Media Frames the Immigration Debate: The Critical Role of Location and Politics. Analyses of Social Issues and 
Public Policy, Vol. 12, No. 1, 2012, pp. 96—112. 
 
62 Bauder, H. (2008). Neoliberalism and the Economic Utility of Immigration: Media Perspectives of Germany’s 
Immigration Law. Antipode, Vol. 40. 55-78. 
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om konstruktion och re-konstruktion kan också förklara min funktion som forskare i denna 

studie, där jag rekonstruerar olika händelseförlopp och skeenden63.  

Metodval 
Med min valda metod har jag kunnat studera min samtid och historisk tid utifrån texter i 

tidningar från olika tidsperioder. En grundläggande metod för många historiker är just 

textanalysen enligt Berglund och Ney64. I den är det själva innehållet i materialet som studeras 

som står i centrum. I denna studie har diskurser om invandring som utmaning stått i centrum 

och särskilt hur denna utmaning har förståtts i materialet men också hur dessa tolkats och re-

konstruerats av mig.  

När det gäller diskursanalyser är det en form av textanalys i vilket visst mönster söks. Det 

mönster som jag har funnit i denna studie är diskursernas olikheter och idéutrymmen och som 

förändrats över tid från 1974, 1995 och 2015. Här har metodvalet hjälpt mig att upptäcka dessa 

diskursförändringar som också säger något djupare om synen på invandring som en utmaning, 

nämligen att inställningen till invandring är tveeggat och att tonen i den har förändrats över tid 

från solidaritet/okunnighet, humanitet/kriminalitet till medmänsklighet/rädsla. 

Min uppgift har inte varit att ta ställning till invandring som utmaning utan endast rapportera 

vad jag hittat, sett och läst och förstått. Jag har försökt att göra min metod och tillvägagångssätt 

så transparant som möjligt så att läsare skall kunna avgöra studiens tillförlitlighet. Dessutom är 

studien genomförd på ett systematiskt tillvägagångssätt och jag har noggrant presenterat 

källmaterialet och de specifika upplysningar som behövs för att sätta in det i ett tidsperiodiskt 

sammanhang. Möjliga begränsningar i tillvägagångssättet var att det var tidskrävande att söka 

material från 1970-talet i form av ett omfattande pressmaterial från mikrofilmer. Här var de 

relevanta artiklarna svåra att hitta eftersom dessa var så få till antalet. Jag har dock gjort en 

grundlig genomgång av mikrofilmer för de angivna nedslaget 1974.  

Slutsatser 
I denna studie har jag identifierat tre tveeggade diskurser (i) Solidaritet/okunnighet (ii) 

Humanitet/kriminalitet och (iii) Medmänsklighet/rädsla. Dessa begrepp innehåller den för 

samtiden bärande förståelse och meningsskapande. Men hur skall dessa diskurser och deras 

idéutrymmen förstås i en större kontext? Frågan jag då ställer mig i första hand är vad den ena 

                                                            
63 Berglund, L. och Ney, A. Historikerns hantverk – Om historieskrivning, teori och metod. (2015, s.82). Lund: 
Studentlitteratur  
64 Berglund, L. och Ney, A. Historikerns hantverk – Om historieskrivning, teori och metod. (2015, s.159). Lund: 
Studentlitteratur 
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delen i diskusparen som solidaritet, humanitet och medmänsklighet betyder i dessa 

sammanhang? Om jag utgår från definitionen av ordet solidaritet, definieras den i 

nationalencyklopedin som en sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation 

eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp. Ordet beskrivs vara från början en term 

inom franskt rättsväsen som betecknade det som fortfarande kallas solidariskt ansvar. Principen 

kunde uttryckas som ”en för alla, alla för en” 65. Med referens till Liedman66 skiftar dock 

innebörden i begreppet. Han frågar om det enbart är en känsla av samhörighet eller ett starkt 

band som håller samman grupper, klasser eller hela samhällen? Solidaritet är således ett 

politiskt begrepp och vilket kan tyckas vara i samklang med den solidaritetsrörelse som utgjorde 

den politiska diskursen i samhället under 70-talet.  

Ordet humanitet däremot, har en annan innebörd. Humanitet uttrycker ett etiskt-moraliskt 

förhållningssätt som grundas i en normativ uppfattning av människans väsen67. Därmed avses 

att människan har ett värde som inte får kränkas. Det var i namn av denna humanitet som 

motiverade asylinvandringen på 90-talet. Emellertid höjs röster mot den ökade kriminaliteten 

och arbetslösheten vilket var en utmaning för välfärdssystemet under denna tid. Diskursens 

idéutrymme skiljer sig således från 70-talets.  

När det gäller idéutrymmet för diskuren 2015 handlar den om medmänsklighet vilket innebär 

förmågan att sympatisera med andra människor och känna empati68. Detta idéutrymme känns 

igen i bl.a. Fredrik Reinfelds tal i Almedalen 2014 om att ”öppna våra hjärtan”. Det är också 

under denna tidsperiod då röster i artiklarna höjs om att vi håller på att förlora vår 

medmänsklighet om vi stänger gränserna. Samtidigt finns det en spänning i förhållande till dem 

som är rädda för att den svenska välfärdsmodellen raderas. Som framgår av dessa tre diskurser 

och deras idéutrymmen så uttrycker de olika sorters idéer om invandring som utmaning.  

Dessa tre olika idéutrymmen är helt olika varandra och har en helt annan politisk innebörd. Den 

första diskurs innebörden (solidaritet) handlar om samhörighet och starkt band mellan grupper 

av människor här mellan svenskar och invandrare från Finland. Den andra innebörden 

(humanitet) handlar om ett människovärde. Den tredje innebörden (medmänsklighet) handlar 

om att sympatisera med utsatta människor. Den andra delen i diskusparen okunnighet, 

                                                            
65 Nationalencyklopedin, (2016) Solidaritet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/solidaritet 
66Liedman, S-E. (1999). Att se sig själv i andra - Om solidaritet. Stockholm: Bonniers Förlag.  
67 Nationalencyklopedin, (2016). Humanism. 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/humanism-(etiskt-estetiskt-
f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt) 
68 Ordbok, (2016). Medmänsklighet. http://www.ordlista.se/ordbok/medm%C3%A4nsklighet 



34 
 

kriminalitet och rädsla är en form av känslo-, handlings- och faktabaserade kunskaper och 

attityder. Attityderna är människors beredskap till ett visst beteende eller handlande som gör 

henne förberedd inför olika situationer eller händelser vilket förenklar hanteringen av 

information från den sociala omvärlden och blir ett slags mall för förståelsen av många likartade 

situationer69.  

Förslag till vidare forskning 
Vidare forsknings skulle bestå av att göra en mycket större undersökning. Flera tidningar skulle 

kunna tas med från samma period, eller andra tidningar från andra årtal än de nedslag som 

valdes för denna studie. Forskningsfrågor som har blivit aktuella under denna studien och som 

behöver studeras vidare är det skarpa diskursskiftet som har skett under hösten 2015 och framåt 

angående invandring.   

                                                            
69 Nationalencyklopedin, (2016).  
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