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Sammanfattning 

Under många år har ”invandringsfrågan” varit en mycket debatterad fråga. Detta märks inte 

minst i alla de insändare som publicerats i Dalarnas morgontidningar. Integration och ekonomi 

är exempel på ämnen som nämns i dessa insändare då diskursen invandring diskuteras. En 

betydande faktor i debatten har bland annat varit Sverigedemokraternas valframgångar. Med 

denna undersökning vill vi försöka kartlägga hur diskursen invandring framställs i insändare 

från Dala-demokraten. Detta har gjorts med en innehålls- och diskursanalys. Analysen har 

utgått från insändare mellan tidsperioden augusti-april 2002/2003 och 2014/2015, vilket 

motsvarar tiden kring de båda riksdagsvalen. 

Analysen har genererat fyra teman (mångkultur och svenskhet, integrationsfrågan och 

invandring, demokrati och yttrandefrihet och ekonomi och välfärd) som diskursen invandring 

kretsar kring. Utifrån dessa teman har vår analys visat att Sverigedemokraternas valframgångar 

tenderar att delvis influera diskursen invandring som insändarskribenterna förmedlar. 

Diskursen invandring har gått från att kretsa kring integrationsproblematik 2002/2003 till 

ekonomisk problematik 2014/2015. Analysen har även visat på ett ”vi och dem”-tänk som 

genomsyrar diskursen invandring under bägge tidsperioder. Detta sker både genom 

fördomsfulla framställningar av andra människor och i uppdelningen av vilka som ”bör” få ta 

del av Sveriges gemensamma medel. 

Nyckelord: insändare, invandring, diskurs, mångkultur och svenskhet, integration, ekonomi 

och välfärd 
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1. Inledning 

Under många år har ”invandringsfrågan” varit en mycket debatterad fråga bland såväl politiker 

som den övriga befolkningen i Sverige. Debatten har skapat en indelning mellan de som är för 

och de som är mot invandring. Många svenskar tycker att Sverige har misslyckats gällande 

integrationen av de nyanlända och oroar sig för att det urholkar vår välfärd. En oro för att 

Sveriges normer och kultur ska gå förlorad med de nya medborgarna. Andra ser dem som en 

tillgång till vårt land och ser det som en självklarhet att vi ska ställa upp för de som är i nöd. 

Det finns undersökningar som visar att svenska medborgare överlag ställer sig positiva till 

mångkultur och mångfald (mångfaldsbarometern, 2014) medan andra undersökningar visar att 

europeiska länders attityder till invandring hårdnat som följd av att man ser de nyanlända som 

ett hot mot etablerade normer som finns i samhället (Pettigrew, 1998).  

Vid valet 2002 var Sverigedemokraterna relativt långt borta från att nå riksdagen med 1,4 

procent. Trots detta hade Sverigedemokraterna fått flest röster av alla partier utanför riksdagen. 

De verkliga vinnarna vid valet 2002 var Folkpartiet med 13,4 procent som ökade med 8,7 

procent från föregående valår. Många (både i och utanför politiken) menade att denna ökning 

berodde på Folkpartiets integrationsprogram som presenterades under valrörelsen. Bland 

förslagen fanns bland annat att människor som kommer hit ska språktestas innan de får ett 

medborgarskap vilket mottogs både positivt och negativt (Widfeldt, 2003). 

Vid valet 2010 nådde Sverigedemokraterna riksdagen med 5,7 procent av rösterna vilket var en 

ökning med 2,8 procent från föregående valår. Sverigedemokraterna hade lyckats bygga upp 

ett starkt väljarstöd under flera år. Det starka stödet berodde delvis på partiets förnyelse och 

framtoning som ett seriöst parti samt partiledaren Jimmie Åkesson som tog över ledarskapet 

2005. Opinionssiffrorna visade att endast Nya moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt 

toppade Åkesson när det kom till att attrahera nya väljare (Widfeldt, 2011). Det senaste valet 

2014 fick Sverigedemokraterna 12,86 procent av rösterna vilket var mer än en fördubbling från 

föregående valår. Detta gjorde att Sverigedemokraterna blev Sveriges tredje största parti 

(valmyndigheten, 2014).  
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Vi vill med detta som bakgrund undersöka hur insändarskribenterna i Dalarna diskuterar 

”invandringsfrågan”. Detta med anledning av att Sverigedemokratern fick en stor andel av 

landets röster från Dalarna och att högerextrema organisationer som Svenska motståndsrörelsen 

har ett starkt fäste här. I Dalarna fick Sverigedemokraterna 7 procent av de 5,7 procenten och 

2014 fick de 16,8 procent av de 12,86 (Widfeldt, 2011, valmyndigheten, 2014). Vi har i vår 

undersökning riktat in oss på insändare i Dala-Demokraten för att ta reda på detta. Vi vill se hur 

diskursen invandring diskuterats och om/hur det förändrats från perioden innan 

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen till dagens läge. Hur ser dalarnas befolkning på 

invandringsfrågan? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vårt arbete är i huvudsak att försöka kartlägga hur diskursen invandring framställs i 

insändarna. Utöver detta kommer vi redogöra för eventuella skillnader mellan insändarna från 

de båda tidperioderna.  

Anledningen till varför vi valt just Dalarna handlar i första hand om Sverigedemokraternas 

valframgångar i länet.  Genom att undersöka insändare från augusti 2002 till april 2003 samt 

insändare från augusti 2014 till april 2015 har vi försökt hitta skillnader mellan tidsperioderna. 

Våra frågeställningar lyder: 

● Hur ser insändarskribenterna på invandringen? Är de invandringskritiska? 

● Finns det andra faktorer inom diskursen som insändarskribenterna nämner i 

förhållande till invandringen? 

1.2 Disposition 

I det första kapitlet presenteras arbetets bakgrund, syfte och frågeställningar, definition av 

centrala begrepp och disposition. I kapitel två presenteras bakgrundsinformation om 

Sverigedemokraterna som vi upplever är av vikt för att förstå vad insändarskribenterna förhåller 
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sig till. Kapitel tre behandlar tidigare forskning som relaterar till attityder gällande mångfald 

och diskursen invandring. I det tredje kapitlet presenteras teori som vi finner relevant inför vår 

analys. Kapitel fyra beskriver metod, urvalsförfarande och tillvägagångssätt vid analys av 

materialet. En diskussion om etiska överväganden och reliabilitet och validitet presenteras 

också i detta kapitel. I det femte kapitlet redovisar vi resultat och analys och i det sista, sjätte 

kapitlet följer en slutdiskussion där vi reflekterar över det vi funnit under arbetets gång.  
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2. Sverigedemokraterna och politiken 

I många av insändarna som berör diskursen invandring nämns Sverigedemokraterna. Här nedan 

kommer vi presentera vilka Sverigedemokraterna är och vilken politik de bedriver. Vår 

förhoppning är att detta ska ge en tydligare bild av vad insändarskribenterna förhåller sig till 

när Sverigedemokraterna nämns. Principprogrammet som vi har utgått från när politiken 

presenteras är daterat till 2011 och hämtat från Sverigedemokraternas officiella hemsida. Någon 

nyare upplaga finns inte på hemsidan, men å andra sidan presenteras inget sakpolitiskt utan 

endast deras generella syn på vissa områden. De delar av principprogrammet som kommer 

presenteras är valda utifrån de teman som analysen utgår från. Detta avsnitt kommer inte 

användas i analysen utan kommer endast fungera som en redogörelse för Sverigedemokraterna 

och deras politik. 

2.1 Historia och ideologi 

Partiet bildades 1988 och har en socialkonservativ ideologi med en nationalistisk grundsyn, där 

värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell ses som de viktigaste 

verktygen i byggandet av det goda samhället (principprogram, 2011). 

Sverigedemokraternas nuvarande partiledare Jimmie Åkesson blev vald till partiledare vid 

riksårsmötet i Norrköping 2005 (sverigedemokraterna.se). Med den nya partiledaren steg 

väljarstödet för Sverigedemokraterna vilket resulterade i en plats i Riksdagen 2010. Detta 

uppmärksammades av media både i och utanför Sverige, delvis på grund av partiets rötter i 

invandringskritiska militanta organisationer och rörelser (Widfeldt, 2011). För att objektiviteten 

inte ska bli lidande har vi valt att inte gräva djupare i partiets historia med militanta 

organisationer. Det finns mycket redovisat om detta men desto svårare att finna tillförlitliga 

källor. 
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2.2 Partiet och den svenska kulturen 

När Sverigedemokraterna skriver om kultur i principprogrammet (2011) definieras de 

begreppet som “socialt överförda levnadsmönster”. Med detta menar de sådant som förenar ett 

samhälle eller en viss grupp exempelvis genom språk, seder och högtider, beteendemönster, 

värderingar och normer. Den svenska kulturen beskrivs som någonting sprunget ur vår historia, 

natur och vårt klimat, detta gäller även våra nordiska grannländer. Denna nordiska 

kulturgemenskap vill Sverigedemokraterna värna om. De anser att utländska företeelser kan bli 

en del av den svenska kulturen så länge det sker frivilligt, successivt och anpassas till svenska 

förhållanden, annars betraktas det som en form av “kulturimperialism”. Enligt 

Sverigedemokraterna sker kulturmöten bäst utan tvång, och ingen nation eller stat har moralisk 

rätt att avskaffa en annan nations kultur (ibid). 

2.3 Sverigedemokraterna och mångkultur 

Med Sverigedemokraternas syn på kultur blir de naturliga motståndare till mångkulturen, både 

som samhällssystem och politisk idé. Deras tolkning av begreppet mångkultur som 

samhällssystem och politisk idé beskrivs som ett samhälle där det upplevs positivt med en 

mängd nationella kulturer som saknar en överordnad majoritetskultur. Bevarandet av 

invandrarnas ursprungliga identiteter och kulturer ska främjas. Detta ställer 

Sverigedemokraterna sig negativa till. De menar att detta kommer leda till ett försämrat 

samhällsklimat med ökad segregation, motsättningar, otrygghet och reducerad välfärd. Istället 

för att bejaka mångkulturen vill Sverigedemokraterna bedriva en “gemensamhetsskapande 

assimilationspolitik”. Detta innebär att invandrarna får ta seden dit de kommer och överge sina 

ursprungliga identiteter och kulturer samt bli en del av den svenska kulturen. Denna kultur är 

överordnad alla andra nationers kulturer inom Sverige. Ett led i detta blir att dra in de statliga 

och kommunala stöd som främjar invandrarnas ursprungliga identiteter och kulturer samt att 

öka stödet till det svenska kulturarvet (Principprogram, 2011). 
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2.4 Sverigedemokraterna och invandring 

Sverigedemokraterna beskriver att de är medvetna över de invandringsvågor som Sverige har 

haft det senaste århundradet. Skillnaden då mot nu enligt dem är att det bedrevs en 

assimilationspolitik som gjorde invandrarna en del av nationen. De förtydligar att de inte 

motsätter sig invandring, men menar att den måste hållas på en nivå så den inte utgör ett hot 

mot den nationella identiteten, tryggheten och välfärden. När det gäller anhöriginvandring 

menar de att den måste vara utformad på ett sätt som inte bidrar till ökad segregation samt 

sociala och ekonomiska problem (Principprogram, 2011). 

2.5 Sverigedemokraterna och välfärd 

Partiets välfärdsmodell bygger på att den ska vara generell och solidariskt finansierad. Detta 

gör att alla barn, oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst, får goda 

förutsättningar i livet enligt Sverigedemokraterna. Man ska veta att samhället hjälper till när 

man av olika anledningar inte kan stå på egna ben. Något som Sverigedemokraterna anser är 

moraliskt förkastligt är de som själv lever i överflöd utan att hjälpa landsmän och grannar. För 

att lyckas upprätthålla denna välfärdsmodell måste den gemensamma identiteten finnas med i 

beräkningarna. Enligt Sverigedemokraterna innebär detta att det finns en motsättning mellan 

välfärden och mångkulturen (Principprogram, 2011). 
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3. Tidigare forskning 

De flesta av insändarna som skrivits under bägge tidsperioderna (2002/2003 och 2014/2015) 

har politiska inslag gällande invandring, däremot finns det vissa skillnader mellan 

tidsperioderna gällande hur invandring diskuteras. I analysen kommer detta att urskiljas mer 

ingående. Utöver den forskning som presenteras i detta avsnitt behöver undersökningen 

hänvisning till vissa valresultat från 2002 till 2014, främst för att återspegla det politiska 

klimatet insändarskribenterna utgått från. Detta hamnar i gränslandet mellan 

bakgrundsinformation och tidigare forskning. Trots att delar av det redovisade valresultatet är 

taget ur gjorda valanalyser har vi valt att lägga det i inledningen. 

Här nedan följer olika tidigare forskning gällande attityder till mångfald, integration och 

främlingsfientlighet.  Eftersom vårt ämne berör många olika aspekter av invandring och 

mångfald så behövde vi forskning som berör olika förhållningssätt till ämnet. 

Främlingsfientlighet, svenskhet och mångfald berör både gruppaspekter där andra grupper blir 

hot mot den ideala ordningen, hur högerextrema partier kan använda sig av detta hot och denna 

oro, samt hur nationalistiska ideologier fungerar och vad de bygger på och hur de förhåller sig 

till minoriteter. Vi presenterar en attitydundersökning till mångfald för att läsaren ska få en 

överblick om det rådande klimatet i Sverige idag. Vi kommer förhålla oss till den tidigare 

forskningen i analysen på olika sätt.  

3.1 Högerpopulistiska partier och invandringen som ”problemet” 

Jens Rydgren (2003) som är professor i sociologi har försökt förklara hur främlingsfientlighet 

och rasism i samhället uppkommer genom att undersöka högerpopulistiska partier i Frankrike 

och Sverige. Enligt Rydgren har främlingsfientlighet alltid funnits i västvärlden men den blir 

mer framträdande under vissa omständigheter. Högerpopulistiska partier skapar ramar där 

främlingsfientligheten får en kontext. Dessa ramar förklarar ”invandringen” som roten till 

problemet hämtas ofta från olösta politiska problem som de etablerade partierna har brottats 

med. Detta leder dels till misstro mot invandrarna men även de etablerade partierna. Enligt 

Rydgren ramas invandringen in som problemet av högerpopulistiska partier på följande vis: 1 
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– som ett hot mot den etnonationella identiteten där ”invandrarna” hotar att underminera de 

”riktiga svenskarna”. 2 – som en anledning till arbetslöshet där invandrarna tar ”våra jobb”. 3 

– som anledningen till majoriteten av alla brott och andra sociala osäkerheter. 4 – som utsugare 

av välfärden vilket leder till mindre statliga subventioner till ”oss”.  

Pettigrew (1998) hänvisar till Thraenhardts tes som går ut på att högerextrema organisationer 

och partier har påverkat invandringspolitiken även om de inte har särskilt stor makt i realiteten. 

Detta för att konservativa partier och höger partier utnyttjar deras invandringspolitik för att 

adressera ekonomiska problem och för att kunna fiska röster från de arbetare som röstar på 

vänstern. Högerpartier är oroliga för att förlora röster till extremhögern och anammar därför en 

del av deras politik, exempelvis genom att skära ner flyktingmottagande. Högern legitimerar 

extremhögerns syn på invandrare som bördor när de anammar denna politik och gör 

invandrarna till ett problem. Legitimeringen av denna politik leder till att extremhögern får 

större möjlighet att mobilisera sig. 

I en undersökning av Hellström, Nilsson och Stoltz (2012) visar att media har stor betydelse för 

att partier ska kunna mobilisera sig. De har undersökt detta i samband med 

Sverigedemokraternas framfart och menar att deras framgång beror på ett sociokulturellt skifte 

och att detta parti utmanar de andra partierna som är relativt likstämmiga. Undersökningen som 

författarna utfört riktar in sig på kultur, välfärd och demokrati och då specifikt på debatten 

mellan socialdemokrater och Sverigedemokrater. Författarna menar att SD har en populistisk 

politik och spelar på att de andra partierna är till för en politisk elit. Deras ideologi bygger på 

en nativistisk nationalism som innebär att Sverige är till för de biologiska svenskarna och 

välfärden är till för dem som förtjänar den. SD har tagit över S folkhemsbegrepp och ser sig 

som försvarare av detta med en hänvisning till att den mångkulturella Sverige förstört 

folkhemmet.  Man riktar här en kritik mot de övriga partier och menar att de misslyckats med 

sin integrationspolitik. De menar att Sverigedemokraterna utmanar den nationalistiska ideologi 

och de normer som bygger på att Sverige och svenskar är ett öppet och tolerant land vilket leder 

till att Sverigedemokraterna får en stämpel som dåliga.  
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3.2 Nationalism och etniska minoriteter  

Nationalism är en ideologi som skapar sammanhållning i ett storskaligt samhälle och skapar en 

känsla av helhet och kontinuitet mellan det förflutna och nuet. Nationalism förhindrar alienation 

mellan individ och samhälle och fungerar som ett metaforiskt släktskap. Den förutsätter en 

relation till ”den andre”, den som inte tillhör nationen och är en av många symboler som är 

viktiga i bildandet av etniska identiteter (Hylland Eriksen, 2003:132ff). Det är en ideologi som 

kräver en stat åt en särskild etnisk grupps vägnar. Nationalistiska ideologier har ofta skarpa 

gränser på grund av att de är territoriella och politiska enheter med ett inbyggt behov att dela in 

folk i tillhörande och utomstående (ibid:148f).  

Etniska minoriteter är grupper som till antalet är underlägset resten av befolkningen. 

Minoriteter existerar alltid i förhållande till en majoritet. Minoriteter ses ofta som ett problem 

och brott mot den ideala ordningen och måste därför hanteras på olika sätt. Detta kan bland 

annat ske enligt tre följande sätt, assimilering, segregering och eftersträvan av dominans för 

majoritetsgruppen eller ett överskridande av etnisk nationalism med en multikulturalistisk 

ideologi. Minoriteten kan reagera på tre sätt utifrån dessa kategorier och dessa är 1) 

Assimilering, överge sin identitet och exempelvis anta en “Svensk identitet”, 2) Etnisk 

inkorporering vilket innebär bejakande av underordning och på andra sätt att samleva fredligt 

med nationsstaten, exempelvis förhandla sig till en viss autonomi av religiöst, språkligt eller 

lokalpolitiskt slag. 3) Hantera problemet genom utbrytning och separation från 

majoritetsbefolkningen. Det som idag kallas för integration är en kombination av dessa olika 

sätt där minoriteten deltar i samhällets gemensamma institutioner, reproducerar sin 

gruppidentitet och etniska gränser (Hylland Eriksen, 2003:151ff). Förhållandet mellan majoritet 

och minoritet bygger på en spänning mellan jämlikhet och olikhet. Minoritetssituationer 

innehåller olika aspekter av diskriminering, strategier för upprätthållande av sin identitet, 

gruppkonkurrens och etniska konflikter och kulturella förändringar inom invandrargrupper.  De 

som uppfattas som exempelvis invandrare i ett land är inte finnar eller dylikt utan det baseras 
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på kulturell olikhet och majoriteten har alltid makten att bestämma hur och när det är accepterat 

att ge uttryck för denna identitet (ibid:170,176). 

I en undersökning som gjorts av Pettigrew (1998) undersöks attityder till de nya minoriteterna 

i Europa. De nya minoriteterna kommer ofta från länder som kulturellt sett är väldigt olik den 

Europeiska kulturen och behövs för tillväxten i Europa. Undersökningen visar att många 

européer ser dessa nya minoriteter som ett hot på grund av att de är annorlunda. Dessa 

minoriteter accepteras inte som vanliga europeiska medborgare då medborgarskap inom Europa 

ofta förknippas med nationalitet och nationen. Författaren menar att medborgare blir man 

biologiskt genom att födas in i Europa av en person med europeiskt ursprung. Undersökningen 

visar att Européer är mer negativa mot kulturella skillnader än ras och att dessa fördomar tar 

sig olika uttryck. Pettigrew delar in attityderna till minoriteterna i subtila fördomar, direkta 

fördomar och en sista kategori som han kallar equalitarians. De direkta fördomarna visar sig 

genom att man öppet avvisar minoriteterna ofta baserat på biologiska skillnader, man anser ofta 

att de inte bör ha tillgång till samma rättigheter som det europeiska folket. De subtila 

fördomarna yttrar sig genom distansering som kopplas till traditionella värderingar och 

överdrivet fokus på kulturella skillnader. Man ser minoriteterna som ”de andra” och kränker 

traditionella europeiska normer. Equalitarians anser att minoriteter har rätt till samma 

rättigheter som alla andra och känner inte samma hot som de andra grupperna och ställer sig 

mer positivt till minoriteterna. Undersökningen visar att de subtila fördomarna är mer 

förekommande än de direkta och att attityden gentemot minoriteter har hårdnat.  

3.3 Mångfaldsbarometern 

En undersökning gällande svenskars attityder till mångfald har gjorts varje år från 2005 till 

2014. Den senaste mångfaldsbarometern (2014) visar att svenskar överlag har positiva 

erfarenheter av invandring och att majoriteten upplever att närkontakt och samarbete med 

invandrare har varit ganska goda eller goda. De som har godast erfarenheter är i regel kvinnor 

och de med högre utbildning på högskola/universitet. Yngre personer har generellt sett också 

en positivare attityd till mångfald. Undersökningen visar att ca 9-14 % har dåliga erfarenheter 
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av invandring och att det mesta motståndet mot mångfald handlar om kulturellt och religiöst 

motstånd. Svenskar anser generellt sett att vissa folkgrupper har mindre avstånd kulturellt sett 

än andra, exempelvis finnar, norskar, engelsmän och dylikt, medan det finns ett större avstånd 

mellan dem och exempelvis somalier. Var femte svensk interagerar aldrig med personer med 

utomeuropeisk bakgrund. De extrema negativa uppfattningarna har ökat från det att 

mätningarna började 2005 på 4,1 % till 7,2 %. Denna extremt negativa uppfattning ökar i 

samtliga samhällsklasser och grupper.  

När det gäller sociala, kulturella och språkliga rättigheter så råder mest motstånd gällande de 

kulturella rättigheterna och minst mot de sociala. Man anser att invandrare som begått brott ska 

sändas tillbaka till sina hemländer eller åtminstone att hårdare tag ska tas gentemot invandrare 

som begår brott. Det råder en misstänksamhet mot att invandrare kommer hit för att utnyttja 

våra sociala förmåner. Man har en positiv uppfattning gällande mångfald då det kommer till 

arbete, men delade uppfattningar gällande religion. Många svenskar anser att religiösa friskolor 

minskar möjligheter till integration och ambivalens råder även gällande kulturell mångfald. 

Kulturella mångfalden anses vara ett litet hot mot det svenska samhället även om det råder en 

öppenhet gentemot nya kulturella influenser så visar barometern en önskan om att detta sker 

inom ett svenskt gemensamt ramverk. 
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4. Teori 

Här presenteras de teorier som vi anser lämpliga utöver den tidigare forskning som vi funnit. 

Dessa är etablerade och outsiders som behandlar maktförhållanden, så kallade figurationer 

mellan grupper. Dessa tillskriver olika grupper dess status i förhållande till dess tillgång till 

maktpositioner och sammanhållning (Elias, 1999). Vi kommer också presentera diskursteori 

som ett komplement till detta, vilket behandlar uppsättningar av språkliga kategorier och dess 

förhållningssätt till ett objekt och hur beskrivningen av objektet påverkar uppfattningen och 

förståelsen av det (Bryman, 2011).  

4.1 Etablerade och outsiders 

Norbert Elias utförde tidigare en undersökning i ett samhälle han kallar för Winston Parva med 

fokus på ungdomsbrottslighet. Denna undersökning tog snart en ny vändning då forskarna 

började märka de särskilda grupprocesser och attityder som kännetecknade orten där två 

liknande bostadsområden utan socioekonomiska skillnader ändå stod olika högt i status 

(Norbert Elias, 1999:65). Detta menade Elias berodde på att det ena bostadsområdet som funnits 

längre på platsen lyckats etablera starka normer och värderingar tillsammans, de hade en stark 

sammanhållning. Elias menar att en stark sammanhållning är en förutsättning för att tillskansa 

sig makt och när grupper i ömsesidigt beroende med olika stor makt kommer i kontakt så 

uppstår maktskillnader och en föreställning om olika moraliskt värde. Det moraliska värdet 

bygger på att vissa anses bättre än andra och att den etablerade gruppen döms utifrån sin bästa 

del och outsidergruppen från sin sämsta. Detta mönster uppstår där kontakt med en annan grupp 

hotar den etablerade gruppens självbild. När denna bild utmanas så nedvärderas den andra 

gruppen för att hålla den i schack och upprätthålla sin sociala överlägsenhet, och på så sätt i det 

långa loppet även påverka outsidergruppens självbild. Skam blir därför en central aspekt i 

maktutövningen (ibid:11ff). 

Utestängning och stigmatisering är kraftfulla vapen för att hävda överlägsenhet, bevara sin 

identitet och kontrollera andra grupper. För att förstå dessa processer så krävs det en 

figurationell ansats där en ojämn maktbalans är förutsättningen för utestängning och kollektiv 
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vanheder. Den etablerade gruppens makt kommer från dess starka sammanhållning då detta gör 

att man kan tillskansa sig nyckelpositioner i samhället. Den etablerade gruppens position 

försvagas om de inte kan upprätthålla makten över nyckelpositionerna och därför utestänger 

man andra grupper som blir ett hot mot den sociala ordningen (Norbert Elias, 1999:33). 

Gruppkarisma och gruppskam är komplementära och outsiders uppfattas som sämre för att de 

inte kan uppfylla de normer som de etablerade satt.  Gruppkarisman är den upphöjda status som 

en etablerad grupp tillskriver sig själv på grund av att de upplever sig själva som moraliskt 

upphöjda och bättre som grupp än minoriteten. Gruppskam innebär således det lägre värde och 

den skam som kommer med att tillhöra en grupp som inte passar in i de etablerades 

normuppsättning och regler.  Outsidergruppen uppfattas orena och normbrytare och deras 

socioekonomiska position kan leda till dubbelt förtryck exempelvis fattigdom och låg 

levnadsstandard kan uppfattas som motiv för varför de är sämre.  Eftersom denna grupp inte 

har tillgång till maktpositioner så blir de utsatta för nyckfullt beteende och beslut från den 

etablerade gruppen (ibid:38).  

Elias menar att en människas vi-bild och vi-ideal är starkt sammankopplat med 

självuppfattningen hos individen. Gruppidentiteten är starkt sammankopplad med den 

personliga identiteten (Norbert Elias, 1999:166f). När en ny grupp etablerar sig i ett samhälle 

förväntar sig den redan existerande gruppen att man ska anta deras normer och värderingar och 

anpassa sig. När den nya gruppen inte anpassar sig blir den ett hot mot den gemensamma 

identiteten och de ses då som en sämre sort. I denna typ av figuration kan den dominerande 

gruppen locka fram skamkänslor hos outsiders på grund av att de inte har förmågan att ge igen. 

Grupptillhörighet påverkar uppfattningen om sig själv och antingen bär du på en gruppkarisma 

eller gruppskam. För att inneha en hög status i ett samhälle så krävs det självbehärskning, det 

vill säga möjlighet att behärska impulser för att upprätthålla en viss moralisk standard. 

Förutsättningar för makt är monopol på nyckelpositioner, större sammanhållning och 

enhetlighet gällande normer och värderingar, en stark inre och yttre disciplin (ibid:211). 
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4.2 Diskurser 

Som nämnt i inledningen till detta kapitel är diskurser uttryck för hur betecknandet av språkliga 

kategorier förhåller sig till ett objekt och hur beskrivandet av objektet påverkar uppfattningen 

och förståelsen av det. Det diskursen gör är att den skapar en version av detta objekt och den 

versionen kommer sedan att konstituera det (Bryman 2011:474). Som exempel kan vi ta 

invandring, en diskurs som rör invandring utgör vår uppfattning om vad en invandrare är, vad 

som definierar invandring, exempelvis en person som kommer från ett annat land och bosätter 

sig här. Det definierar hur man ska bemöta invandringen med mera. Det är en maktapparat för 

att definiera och legitimera vem som är invandrare och hur man ska handskas med saker som 

rör invandring. Diskursen konstituerar den sociala verklighet som vi rör oss i. Diskursen är 

konstruktionistisk och detta innebär att man undersöker de versioner av verkligheten som 

uttrycks av dem man studerar och hur den verkligheten formas av deras tolkningar. Diskursen 

innehåller flera tänkbara beskrivningar av en särskild bild av verkligheten, exempelvis 

uppfattningen om invandring och invandrare kan skilja sig åt mellan personer. Detta eftersom 

människor vill uppnå något när de uttrycker sig, exempelvis uttrycka sitt stöd för mångfald eller 

missnöje över rådande invandring. Diskursanalys riktar in sig på dessa strategier som används 

för att uppnå dessa syften (ibid:475).  
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5. Urval och metod 

För att försöka kartlägga hur diskursen invandring framställs i insändarna har vi valt att göra en 

kvalitativ innehållsanalys/diskursanalys med komparativa inslag. Det huvudsakliga 

analysarbetet handlar om att försöka urskilja de olika teman som förekommer frekvent i 

insändarna och inom diskursen. Dessa teman kommer sedan att förklaras ur diskursen 

invandring och utgöra dispositionen i analysen där varje tema förklaras och analyseras med 

hjälp av tidigare forskning.  

5.1 Urval 

Tidningen som valts inför detta arbete är den socialdemokratiska tidningen, Dala-demokraten 

(tidningsupplagan). Vi har valt att jämföra två tidsperioder för att få en uppfattning om hur 

diskursen ändrats över tid. Tidsperioderna vi valt att fokusera på är augusti 2014 till april 2015 

samt augusti 2002 till april 2003. Valet av tidsperioderna beror på att det korrelerar med 

riksdagsvalet 2002 och 2014 samt perioden efter detta eftersom vi antog att detta skulle kunna 

ge ett fylligt material beträffande ämnet. Vi har tidigare utgått från DT.se för perioden 

2014/2015 men valde att rikta in oss enbart på Dala-demokraten efter att vi insett att detta kunde 

skapa problem med validiteten för undersökningen.  Dt.se beskrivs som mer liberal än 

föregående och var dessutom en nätupplaga. Eftersom vårt intresse var att jämföra två 

tidsperioder var vi tvungna att ändra urvalet då Dala-demokraten och Dt.se har vissa olikheter 

som inte går att bortse från. En annan aspekt värd att tillägga gällande urval är det faktum att 

Dala-demokraten som nämnt ovan är en socialdemokratisk tidning. Detta kan därför ha 

påverkat diskursen, eftersom vi enbart analyserar denna tidning så anser vi att denna politiska 

färg inte påverkar vår analys nämnvärt.  

5.2 Metodval till analysen    

I analysarbetet valde vi att använda en kvalitativ innehållsanalys. Den metod som lämpade sig 

bäst var David Altheides etnografiska innehållsanalys (ECA). Metoden rör sig över såväl 

insamlingen av data som själva analysen. Inledningsvis skapas kategorier/teman som styr 

insamlingen medan nya kategorier/teman framkom under analysarbetets gång. Metoden gav 
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oss en systematik i insamlandet och kategoriseringen utan att bli för stel (Bryman, 2011:505). 

Genom att utgå från termen ”invandring” (vilket inbegriper ord som migration, flykting, 

mångkultur, etc) kunde relevanta insändare sorteras ur respektive tidsperiod och tidning. 

Därefter kunde olika kategorier skapas som innehåller återkommande teman där diskursen 

invandring diskuteras. 

De slutliga teman som analysen utgick från är mångkultur och svenskhet, integrationsfrågan 

och invandring, demokrati och yttrandefrihet och ekonomi och välfärd. Delar av 

undersökningen går ut på att se hur/om diskursen har förändrats mellan tidsperioderna, därför 

har innehållsanalysen genomförts med vissa komparativa inslag. 

Utöver innehållsanalysen ECA har vi använt en diskursanalys för att redogöra hur invandring 

diskuteras i insändarna. Anledningen till detta handlar om att vi vill se hur diskursen invandring 

tolkas och förmedlas av insändarskribenterna. Förutom en beskrivning av diskursen som 

förmedlas försöker vi urskilja hur den är konstruerad (Bryman, 2011:474–475). Detta hänger 

samman med de teman som innehållsanalysen genererade vilket analysen kommer visa exempel 

på. 

5.3 Validitet, reliabilitet och forskningsetik 

Denna undersökning är kvalitativ vilket gör att resultatet inte uppnåtts genom mätning som 

annars är fallet i kvantitativa undersökningar. Detta gör att begreppet validitet (att mäta det man 

avser att mäta) och reliabilitet (mätningens tillförlitlighet) inte är fullt lika överförbara till 

kvalitativa undersökningar. För att ändå kunna säkerställa kvalitén i undersökningen behövs 

begreppens betydelse även om vi inte har någon fokus på mätning. (Bryman, 2011:49–50, 351-

352). Vi har förhållit oss till Gubas och Lincolns alternativ (tillförlitlighet) till validitet och 

reliabilitet för att säkerställa kvalitén i vårt arbete. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet handlar om att vår beskrivning av den sociala verkligheten blir trovärdig i andra 

människors ögon. Överförbarhet innebär att undersökningen innehåller fylliga beskrivningar av 

den sociala verkligheten. Kvalitativ forskning har oftast fokus på det kontextuellt unika vilket 
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gör fylliga beskrivningar nödvändiga för att få andra människor att förstå den sociala verklighet 

som undersöks. Denna fylliga beskrivning gör att andra kan bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till andra miljöer. Pålitlighet handlar om att noga redovisa de olika processerna i 

undersökningen. Detta ger andra en möjlighet att granska samtliga processer i undersökningen. 

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om att vi inte låtit våra egna värderingar eller 

den tidigare forskningen påverkat utgången av resultaten (Bryman, 2011:352–355). 

Eftersom vårt material är offentligt och finns tillgängligt för alla som önskar att ta del av det 

ökar tillförlitligheten i resultatet och möjligheten att replikera undersökningen. Då materialet vi 

analyserat är offentligt har inga forskningsetiska ställningstaganden tagits i beaktning. De 

insändare som finns citerade i analysavsnittet har inte tillhörande signatur. Detta är dock inget 

som vi valt göra med hänsyn till insändarskribenternas anonymitet, utan främst med anledning 

av relevansen i citaten. Hur diskursen invandring framställs i insändaren baseras inte i huvudsak 

på vem/vilka som skrivit den utan främst på det innehållsmässiga. 
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6. Analys och resultat 

Nedan följer resultat och analys av de material som vi funnit i insändarna. Dala-demokraten 

som vi samlat in data från är en socialdemokratisk tidning och detta kan ha påverkat utfallet av 

de insändare som vi funnit som berör vårt ämne.  Analysen kommer ta upp olika aspekter av 

gruppfigurationer och hur talet ser ut ur en kulturell, integrerande, demokratisk och ekonomisk 

diskurs i förhållande till den tidigare forskning och teori som vi angett. Diskursen invandring 

har sorterats in i följande teman: Mångkultur och svenskhet, integrationsfrågan, ekonomi och 

välfärd, demokrati & yttrandefrihet.  

6.1 Mångkultur och svenskhet 

Under denna kategori berörs insändare som handlar om insändarskribenternas attityder till 

mångkultur och svenskhet. Med detta menas hur insändarskribenterna uttrycker sig om 

mångkultur i positiv och negativ bemärkelse samt hur de definierar svenskhet. Av 191 insändare 

tar 95 insändare upp något som relaterar till detta tema, av dessa 95 är 52 insändare positiva till 

mångfald och uttrycker avståndstagande från rasism och främlingsfientlighet.  

Under perioden 2002/2003 handlar 11 av 41 insändare om mångfald och svenskhet varav 7 

insändare är kritiska i någon form mot mångfald. Under denna period utmålas invandrare som 

roten till många problem i samhället och fördomar så som att invandrare är brottslingar och 

kvinnofientliga uttrycks. I insändarna dyker det upp uttryck som att muslimer inte blir svenska 

bara för att de får ett medborgarskap och många insändare talar om att folkpartiets önskningar 

om att öppna gränserna för arbetskraftsinvandringen är en önskan om att få ett nytt folk. 

Exempel på hur invandring uttrycks i insändarna är följande: 

”Har själv tonårspojkar som blivit hotade med både död och stryk utan anledning. 

Invandrargäng går omkring på stan med omnejd och misshandlar och hotar andra ungdomar 

helt oprovocerat.” (Dala-demokraten, 2002-10-02) 
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Angående gruppvåldtäkt på en kvinna. ”Ett stort problem är också många invandrares attityder 

speciellt mot svenska kvinnor och (sina egna), vill vi ha sådana män i Sverige – utländska såväl 

som svenska?” (Dala-demokraten 2002-10-15) 

”Varför tror riksdag och regering att alla muslimer, som fått svenskt medborgarskap 

automatiskt blir svenskar?” (Dala-demokraten 2002-11-25) 

”En förmodligen högt uppsatt folkpartist, Lennart Fremling bedyrar i en insändare DD att 

hans skära parti icke är främlingsfientligt. Ja, vem betvivlar detta – kanske det finns mera fog 

att tala om ”svenskfientlighet”? Ty folkpartiet är ju det parti som är mest angeläget att skaffa 

sig ett nytt folk”(Dala-demokraten 2002-08-30) 

Insändarna som är författade under denna period ger intryck av en större spänning mellan 

svenskar och invandrare likt figurationen som förekommer i Elias figuration mellan etablerade 

och outsiders. Insändarna ger uttryck av att de känner sig hotade av den nya gruppen invandrare, 

som citaten ovan visar skribenterna ser invandrarna utifrån sin sämsta minoritet, brottslingar, 

kvinnohatare och liknande. Muslimer kan inte bli svenskar bara för att de kommer hit och 

liknande beskrivningar ger ett uttryck av att även om de är en del av det svenska samhället så 

kan de inte bli svenska på samma sätt som de svenskar som föds i Sverige. Detta kan relateras 

till Pettigrews (1998) idé om att europeisk identitet bygger på biologiskt medborgarskap, att 

man föds svensk eller Europé0 .Elias (1999:36) talar om människor som uppfattas som 

outsiders inte anses kunna leva upp till de gruppspecifika normer som den etablerade gruppen 

innehar, i detta fall svenskar. Dessa fördomar bygger på en moralisk hierarki där etablerade ser 

sig själva som en grupp med högre moraliskt värde och outsidergruppen har ett lägre moraliskt 

värde, exempelvis att de begår brott (ibid:11). Elias (ibid:32) menar att detta kan upptäckas i 

talet om de olika grupperna och utmålande av lägre moralisk status av invandrarna förekommer 

ofta i insändarna. 

De fyra insändarna som har positiv klang gällande mångfald i perioden 2002/2003 handlar om 

kritik mot politiker som klumpar ihop invandrare till en problemgrupp och syndabockar. 
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Exempelvis följande citat visar detta ”Borgare gör invandrare till valets syndabockar” 

(Dalademokraten, 2002-09-04) Här uttrycks bland annat att borgarna beskyller invandrare för 

arbetslöshet, kriminalitet och att inte lära sig svenska, vilket skribenten menar är 

diskriminering. En annan insändare uttrycker en önskan om att människor inte ska delas in i 

grupper då detta skapar motsättningar. Följande skribent skriver: 

”Det är i sådana tillfällen trist när några debattörer försöker dela in människor i olika grupper. 

En sådan selektering skapar bara ännu fler motsättningar i vårt samhälle vilket i sin tur skapar 

ännu mer segregering” (Dala-demokraten, 2003-02-08). 

Dessa skribenter är mer positiva till mångfald och anser att man inte kan skylla alla problem på 

invandrarna, utan alla är individer som har rätt till samma saker som etniska svenskar. Deras 

attityd påminner om equalitarians attityder till mångkultur där alla människor förtjänar samma 

rättigheter och människovärde oavsett etnisk tillhörighet och kulturella skillnader 

(Pettigrew:1998). De andra insändarna tenderar att ge uttryck för en subtil rasism där fördomar 

bottnar i traditionella värderingar om olikhet. 

Perioden 2014/2015 är fler personer positiva till mångfald och tar en aktiv ställning mot rasism 

och främlingsfientlighet. Insändarna ger uttryck för en oro över Sverigedemokraternas framfart 

och därför uttrycker de ett ställningstagande mot dess politik som insändarskribenterna 

uttrycker är främlingsfientlig och rasistisk. Många av dessa insändare beskriver en oro över 

Sverige som de ser som ett öppet och tolerant land som ska hjälpa andra i nöd. Det förekommer 

ofta ett tal om mänskliga rättigheter, medmänsklighet och att vi har råd att i vårt trygga och 

solidariska land ta hand om människor i nöd. Detta uttrycks exempelvis enligt följande: 

“Det är ynkligt att ställa gamla och sjuka mot människor som flyr för sina liv. Sverige har råd 

att visa medmänsklighet, men däremot inte med dessa jättesubventioner av de rikas ekonomi” 

(Dala-demokraten, 2014-09-29) 

”En som röstar rasistiskt lägger grunden för sina barn och barnbarn. Man är med och skapar 

framtidens Sverige. Vill vi ha ett land där ljudet av marscherande skor ekar, och ännu mer 
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otrygghet än nu? Vill vi ha ett land där gamla, sjuka, fattiga, homosexuella, tillfälligt svaga, 

arbetslösa, brunögda, rödhåriga och tatuerade kan framställas som boven?” (Dala-

demokraten, 2014-09-23) 

”Valet 2014 är över och har börjat på nytt. Nu har svenska folket röstat och vi har tydligt sett 

att det är för många här i vårt underbara Sverige som är främlingsfientliga. Jag trodde vi hade 

kommit längre än så i vår utveckling. Men tydligen har vi individer där ute som anser att 

hudfärg är vårt största problem. Inte att människor där ute i världen dör i krig, de flyr ifrån 

sina egna hemländer till främmande land för att kunna överleva, tvingas överge sina familjer, 

dör i sjukdomar som vi inte har svaret på hur vi ska kunna stoppa.” (Dala-demokraten, 2014-

09-16) 

Eller dessa följande citat: 

”SD vill inte ge flyktingar asyl utan vill skicka tillbaka de flesta till sina hemländer, även till 

dem som kan beskrivas som politiskt styrda människoslakterier. Det gäller idag länder som 

Irak och Syrien. 

I mitt Sverige ska alla flyktingar ha möjlighet att få sina ärenden prövade av domstol för att 

eventuellt få stanna genom asyl eller av humanitära skäl. 

I mitt Sverige skickas inte människor tillbaka till områden där de riskerar att bli avrättade. 

I mitt Sverige respekteras mänskliga rättigheter och internationella flyktingkonventioner. 

Mitt Sverige står alltid upp för öppenhet, humanism och allas lika värde. 

Vi ska snart välja väg. Valet står mellan politiskt manifesterad främlingsfientlighet med rötter 

i nazismen eller ett humant Sverige som respekterar mänskliga rättigheter och demokratiska 

spelregler.” (Dalademokraten, 2014-12-04) 

Insändarna som är positiva till mångfald, definierar svenskhet och Sverige som ett land där 

svenskar är öppna och hjälper människor som behöver oss. De beskriver den nationalistiska 
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ideologi där svenskar står för denna typ av öppenhet och tolerans som SD:s  nativistiska 

nationalism hotar (Hellström m.fl 2012). Insändarna uttrycker oro för vart Sverige är på väg, är 

det etablerade normer och värderingar som anses som typiskt svenska på väg att rämna? De 

uttrycker en stor avsky mot rasism och människor som inte tycker att alla människor har samma 

värde. Dessa insändare tar ett starkt avstånd från den hotande nativistiska nationalismen, en bild 

av Sverige som dessa insändare ger uttryck för att Sverige inte kan förenas med. I denna period 

gör majoriteten (52/95) av alla insändare uttryck för en syn på mångkultur som stämmer överens 

med Pettigrews (1998)equalitarians som anser att alla ska ha samma rättigheter. Detta är en 

ökning gentemot den förra perioden där majoriteten ställer sig kritiska i större utsträckning.  

De som uttrycker skepticism mot mångfald gör det av oro över att vi inte klarar av att ta hand 

om de som kommer hit och våra egna. Insändarna av detta slag uttrycker att vi borde ta hand 

om det svenska folket innan vi tar in nya människor. De uttrycker också fördomsfulla åsikter 

så som att invandrare är bidragstagare och inte är lika jämställda som svenskar, samt att 

invandrare är bråkigare och hotar vår demokrati. Detta uttrycks i följande citat: 

”Om vi inte kan hjälpa våra äldsta medborgare, då skall väl inte heller invandrare ha rätt att 

komma hit och ha rätt till bostad, vård, försörjningsstöd och allt som nu kan tänkas ingå? Det 

bör väl vara rättvist?” (dalademokraten, 2015-04-16) 

”Kan regeringen lägga 48 miljarder extra på invandringen, kan man tycka att ett par miljoner 

kan gå till oss som bor här och är sjuka i hepatit C”. (Dalademokraten, 2014-11-12) 

En insändare beskriver invandringen som ett hot mot demokratin enligt följande: 

”De som kommer hit i stort antal kommer från kulturer som, såvitt känt är, aldrig har varit 

demokratier. Dessa människor har alltså ingen demokratisk tradition i sina 

gener”.(Dalademokraten 2015-04-24) 

”Handen på hjärtat, hur många känner ni som flytt hit som jobbar, kontra hur många som flytt 

hit och lever på att föda barn?" (Dalademokraten 2014-12-05) 
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Under rubriken ”Vad är feminism?”(Dalademokraten, 2015-01-12) Uttrycker en skribent en 

fundering över varför feminismen inte arbetar mer för sina muslimska medsystrar som 

skribenten upplever som förtryckta enligt följande ”Hur kommer det sig att kvinnoförbunden 

accepterar att kvinnor inte får tillgång till bönerummet i moskén, kvinnor inte ärver, utbredd 

könsstympning, kvinnor oftast saknar alla rättigheter som deras män har och därmed alltså 

förvaltar/äger sina kvinnor”. 

Här förekommer fördomar mot outsidergruppen som legitimeras av den sämsta delen av 

gruppen där invandrare framställs som brottslingar, bidragstagare och som att de har en sämre 

moral än den etablerade gruppen. Det finns uttryck för den nativistiska ideologi där välfärden 

är till för svenskarna i första hand. Samma retorik som Hellström mfl (2012) menar att 

Sverigedemokraterna anspelar på, där välfärden urholkas av invandrarna. Skattebetalare och de 

som slitit och arbetat i detta land har mer rätt till den, än dem som kommer hit och söker skydd. 

Skillnaden mellan de båda perioderna är att fler är positiva till mångfald i perioden 2014/2015 

medan fler fördomar uttrycks i perioden 2002/2003. Insändare från 2002/2003 beskriver 

invandrare mer som ett hot mot den ideala ordningen och fördomar mot denna grupp uttrycks i 

större utsträckning. Den senaste perioden tar insändarna i större utsträckning avstånd från denna 

typ av fördomar och oro över vart Sverige är på väg. Detta skulle kunna vara en aspekt av 

Sverigedemokraternas ökade stöd, vilket i så fall skulle kunna generera mer ställningstagande 

i debatten.  

6.2 Integrationsfrågan och invandring 

Ett annat vanligt förekommande tema i insändarna är integration. Många insändare gällande 

perioden 2014/2015 är kritiska till antalet invandrare som kommer till Sverige och benämner 

ofta en kritik mot den så kallade massinvandringen. Av 191 insändare nämner 74 av dem detta 

ämne och 38 av dem har en kritisk hållning. Under perioden 2002/2003 benämner 21/41 

insändare detta men endast 5 uttrycker en önskan om begränsning. Uttryck som att ”vi måste 

ta hand om dem vi har här först, integrationspolitiken och flyktingpolitiken har misslyckats, vi 

måste kunna debattera och vara kritiska till invandrarfrågan utan att kallas rasister” 
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återkommer ofta i insändarna. En önskan att kunna debattera flykting och invandrarpolitik är 

något som efterfrågas under båda perioderna, men hur man talar om det skiljer sig åt.  

Fokus under 2002/2003 ligger på integration genom språk, vikten av utbildning i det svenska 

språket för att komma in i samhället. Detta till följd av Folkpartiets förslag om språktest som 

krav för medborgarskap.  Perioden 2014/2015 handlar om begränsning av invandring och fokus 

på integrering genom arbete och utbildning i språket. Det råder en polarisering gällande 

begränsandet av migrationspolitiken där de som är för invandring ser det som en mänsklig 

rättighet att ha en fristad och trygghet medan de som vill att invandringen ska minska anser att 

vi måste ta hand om oss själva och de som redan är här innan Sverige tar in fler. Antalet 

insändare som är för och emot är jämnt med 36 positiva och 38 negativa insändare. Det råder 

en polarisering mellan dem som anser att alla ska åtnjuta samma rättigheter equalitarians och 

subtil rasism där man anser att invandrare har rätt att vara i Sverige men bara om de blir 

konforma till den svenska kulturen (Pettigrew 1998).  

Invandringen uttrycks i insändarna som ett hot mot den egna etablerade tryggheten och oro över 

att själva bli utan välfärd. Här kan man tala om att den nationalistiska ideologin blir hotad av 

minoriteter som är ett problem som måste hanteras på olika sätt (Hylland Eriksen, 2003:152f). 

Sverigedemokraterna debatteras och man märker att debatten är färgad av en oro att invandrarna 

hotar att underminera svenskarna, de ses som ett hot mot välfärden (Rydgren, 2003). Enligt 

mångfaldsbarometern är svenskar oroliga att invandrare kommer hit för att utnyttja vårt 

välfärdssystem och detta nämns även i insändarna med uttryck som ”Vi måste ta hand om dem 

som redan är här först” och man ställer exempelvis skola, vård och omsorg mot invandring. 

Arbete och språk uttrycks som de primära lösningarna för invandrare att komma in i samhället. 

Många skyller på misslyckad integrationspolitik när det gäller invandrare som bidragstagare, 

brottslingar och segregerade. Många skribenter känner att politikerna inte lyssnar på dem och 

menar att det är anledningen till varför Sverigedemokraternas framfart. Enligt Rydgren (2003) 

använder sig högerextrema partier av en populistisk retorik och detta kan mycket väl vara 

anledningen till deras framgång. Många skyller främlingsfientlighet och rasism på 
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högerpolitiken som de anser har urholkat välfärden och ökat klyftorna mellan människor. Detta 

uttrycks enligt följande:  

“Det ger en stor risk att pressade politiker agerar efter norsk eller dansk modell och godtas 

SD:s dagordning, att diskutera migration och invandring i termer av volymer och kostnader. 

Nu blev Kristdemokraternas Göran Hägglund först ut. Som om det inte vore en sällan skådad 

ojämlik fördelning av samhällets resurser som är problemet. Som om det inte vore de snabbast 

ökande klyftorna mellan fattig och rik inom hela OECD som är problemet. Som om det inte 

vore realiserad utförsäljning av gemensamma tillgångar som är problemet.” (Dala-

demokraten, 2014-12-24) 

Detta skulle kunna ses som ett uttryck för en kritik mot borgerliga partiers flirt med 

högerextrema rörelser. Det verkar som att insändarskribenten anser att stödet för dem ökar och 

på så sätt även ökar polariseringen mellan människor. Detta relaterar till högerpartier som en 

del till högerextrema partiers framgång (Pettigrew, 1998). Insändarna som är för invandring 

och integration uttrycker ofta en kritik mot högern och att deras individualistiska politik har 

ökat klyftor mellan människor.  

En skillnad gällande debatten om integration är att perioden 2014/2015 präglas av ekonomisk 

natur och en önskan om att Sverige ska reducera invandringen och ta hand om dem som redan 

finns här. Insändarna ger en uppfattning om att skribenterna är missnöjda med den 

integrationspolitik som förts. Detta yttras ibland annat följande citat:  

”Idag får vi en helt annan typ av invandring, storleksmässigt betydligt större och mer 

svårintegrerade och i största allmänhet en otryggare värld. Då kan man bara inte ta emot och 

ta emot, utan att först säkrat vårt eget fortbestånd och välmående”.(Dala-demokraten, 2014-

12-19) 

”Ansvariga politiker bör se över invandringspolitiken och bostadsbyggandet i närtid och på 

sikt. Kan vi verkligen fortsätta ta emot hundratusentals invandrare varje år och integrera dem 
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på ett ansvarsfullt sätt. Har man utrett de framtida konsekvenserna om integrationen 

havererar?”.(Dala-demokraten, 2015-01-08) 

En person skriver under rubriken “Att vara Sverigedemokrat” (Dala-demokraten, 2014-09-17) 

att hen röstar på Sverigedemokraterna för att hen vill ha bättre vård, skola, ekonomi och 

invandringspolitik och för att det behövs en plan för att hjälpa invandrarna i vårt samhälle, detta 

menar personen att Sverigedemokraterna har. Detta ger uttryck för det missnöje som många 

insändare uttrycker över de etablerade partiernas politik. Sverigedemokraterna hämtar enligt 

Rydgren (2003) stöd i de etablerade partiernas olösta politiska problem och legitimerar dem 

med att det är invandringens fel och kan på så sätt vinna röster. Detta är något som vi kan se ett 

exempel på ovan, ett missnöje över rådande politik.  

Gällande perioden 2002/2003 handlar integrationspolitiken om hur man ska få in invandrarna i 

samhället istället för kostnaden och begränsning av den. Språktestet som Folkpartiet lagt som 

förslag som krav på medborgarskap är ett av dessa exempel. Här råder kritik mot rådande 

invandrings och integrationspolitik och efterfrågan om mer debatt kring ämnet. Exempel på 

detta är bland annat: 

”Vad är det för märkvärdigt med folkpartiets förslag att kunskap i svenska skall vara en 

förutsättning för svenskt medborgarskap? Madam Schyman kritiserar förslaget. Heder åt 

folkpartiet som någorlunda tagit sitt förnuft till fånga vad gäller invandringspolitiken. Jag är 

säker på att partiet har den största delen av det svenska folket vad gäller språkkunskapsfrågan. 

Det håller inte i längden att sopa viktiga invandringsfrågor under mattan. Det är rent av 

farligt.”(Dala-demokraten 2002-08-06) 

Angående att bli kallad rasist om man kritiserar integration och hänvisningen till invandrare att 

åka hem om de yttrar kritik om frågan. ”För att värna om yttrandefriheten och uppmuntra 

saklig debatt om integrationsfrågor borde vi ha högt i tak och välkomna både genomtänkta och 

mindre genomtänkta förslag. Det här är en förutsättning för att vi ska kunna skapa en verklig 
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integration baserad på respekt för alla våra likheter och olikheter.”(Dala-demokraten 2002-

08-12) 

”Svensk integrationspolitik har misslyckats. Därför måste kursen läggas om. Arbete och 

kunskaper i svenska är avgörande. Vi vill att integrationspolitiken ska fokusera på just detta-

inte på att kravlöst ge bidrag.” (Dala-demokraten 2002-08-26) 

Pettigrew (1998) menar att högerpartier banar väg för högerextrema partier som SD och enligt 

det som uttrycks i förhållande till politiken under båda dessa perioder skulle kunna antyda att 

Folkpartiets flirt med restriktioner gällande medborgarskap kan ha banat väg för debatt kring 

integrationspolitiken som kan ha gynnat SD. Enligt Hellström m.fl (2013) är det ett grepp som 

Sverigedemokraterna använder att hävda att etablerade partier misslyckats med 

integrationspolitiken och ställa invandring mot välfärden. Om man ser utvecklingen under 

dessa perioder så ser det ut som att de lyckats. Skillnaden i perioderna är just att invandring i 

större utsträckning ställs mot välfärden och andra behövande grupper i samhället. Dock är inte 

skillnaden mellan de som är positiva och negativa särskilt stor i perioden 2014/2015, men om 

man jämför med den tidigare perioden så är det betydligt fler som uttrycker en önskan om 

begränsad invandring och oro att välfärden inte räcker till alla och att integrationen inte fungerar 

som de önskar. 

6.3 Demokrati och yttrandefrihet 

Något som framkommer i insändarna är temat demokrati och yttrandefrihet. Teman används 

bland annat som ett slags grundlagsskydd när insändarskribenten förhåller sig kritiskt till 

diskursen invandring och framför fördomsfulla attityder som legitimeras genom 

yttrandefriheten. Demokrati används framförallt i insändare som handlar om valresultaten där 

vissa av dessa resultat inte ”tas på allvar” av majoriteten väljare och politiker. Yttrandefrihet 

handlar antingen om att man ”inte får säga någonting längre” trots vår yttrandefrihet, eller att 

”man får säga vad man vill” tack vare vår yttrandefrihet. En insändarskribent beskriver 

problematiken ganska tydligt under valrörelsen 2002: 
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”Debattklimatet i det mångkulturella Sverige är uselt. Så fort en invandrare 

kritiserar Sverige eller svenskarnas agerande i något sammanhang får man höra 

”Åk hem då” eller ”Stick om det inte duger”. Och när en svensk framför någon 

kritik mot invandrarna eller invandringspolitiken blir reaktionen ”Är du 

rasist?”… För att värna om yttrandefriheten och uppmuntra en saklig debatt om 

integrationsfrågor borde vi ha högt i tak och välkomna både genomtänkta och 

mindre genomtänkta förslag.” (Dala-demokraten, 2002-08-12) 

Debattklimatet vid denna tidpunkt cirkulerade mycket runt Folkpartiets förslag om språktest för 

att få medborgarskap vilket gjorde att den allmänna debatten kring invandringspolitiken fick 

fart (Widfeldt, 2003). Insändarskribenten ovan ger inte uttryck för vare sig negativa eller 

positiva attityder gentemot invandring utan mer ett ovanifrån-perspektiv på yttrandefrihetens 

problematik. Det finns en underton av oro kring problematiken med yttrandefrihet i vissa av 

insändarna. I 6 av 42 insändare från perioden 2002/2003 som berör diskursen invandring 

uttrycks denna oro. När kritik ska riktas mot invandringspolitiken eller invandrare finns det en 

trötthet över ”rasistsnacket” och ”…att vi svenskar är rasister” där begrepp som ”rasistkortet” 

och ”rasiststämpeln” används. Dock finns det insändare där fördomsfulla attityder återfinns 

trots att det uttryckts en trötthet över att stämplas som rasist:  

”Är så trött på allt snack om att svenskarna är rasister… Invandrargäng går 

omkring på stan med omnejd och misshandlar och hotar andra ungdomar helt 

oprovocerat.” (Dala-demokraten, 2002-10-02) 

Denna typ av fördomsfulla attityder klassas som subtila fördomar (Pettigrew, 1998) där dessa 

”invandrargäng” kränker den nationella normen och blir ”de andra”. De insändare som upplever 

en problematik med att yttrandefriheten åsidosätts när invandringen diskuteras återfinns även 

under perioden 2014/2015. I flera av insändarna från denna period går demokrati och 

yttrandefrihet som begrepp in i varandra vilket gör det svårt att urskilja antalet som hör till varje 

begrepp. Sammanlagt rör det sig om 21 insändare som berör temat demokrati och yttrandefrihet. 
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Även under denna period finns det en oro över att stämplas som rasist om man framhåller kritik 

mot invandringen: 

“De 13 procent av väljarna, som inte “öppnade sina hjärtan” stämplas som rasister av 

det politiska etablissemanget.” (Dala-demokraten, 2014-09-29). 

Denna insändare som skrevs någon vecka efter valet menar att de etablerade partierna 

nonchalerade de väljare som valde att rösta på Sverigedemokraterna (13 procent, se valresultat 

i inledningen). Periodens insändare tar i många fall avstamp i valresultatet vilket kommer visa 

sig längre fram i analysen. De insändare som använder yttrandefriheten som ett grundlagsskydd 

och förmedlar fördomsfulla attityder förekommer mest under perioden 2002/2003. Trots detta 

finns det insändare under perioden 2014/2015 där yttrandefrihet ses som problematisk när det 

handlar om vissa ord som upplevs kränkande för vissa grupper:  

“Och märkligt är det att andra länder inte tar efter Sveriges patentlösning mot rasism 

genom att stryka orden …..boll och …..kung, ja jag får ju inte ens skriva de strukna 

orden här för då blir jag kallad rasist.” (Dala-demokraten, 2014-10-23) 

Till skillnad mot perioden 2002/2003 är påhoppen med subtila fördomar relativt sparsamma 

under perioden 2014/2015. Ofta handlar det om att invandringen inte får diskuteras utan att man 

blir kallad för rasist eller främlingsfientlig. En av insändarskribenterna upplever dock att det 

finns gränser inom yttrandefriheten. Insändaren syftar främst på attacker som drabbade 

Frankrike och satirtidningen Charlie Hebdo i början av 2015: 

”Finns det inga gränser till vart yttrandefriheten går?... För några veckor sedan 

mördades journaliser på en tidningsredaktion som vid flertal tillfällen gjort narr 

mot de troende muslimerna samt de andra tre religionerna… Europa skakades 

och man drog alla franska muslimer över en kam… Vi måste värna om varandras 

känslor innan vi uttrycker oss.” (Dala-demokraten, 2015-01-20) 
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I ett svar till ovanstående insändare uttrycks en stark oro mot att yttrandefriheten används 

sparsamt: 

“Då det gäller den personliga integriteten så kan jag hålla med, men när det gäller 

politik, religiösa grupper och så vidare, då ska allt kunna kritiseras… Summan av 

kardemumman är att vi måste kunna tillåta oss att bli kritiserade för att inte förvandlas 

till lättkränkta 5-åringar. Detta gäller alla grupper, ingen har veto. (Dala-demokraten, 

2015-01-23) 

Det politiska landskapet har förändrats mellan tidsperioderna tack vare Sverigedemokraternas 

inträde i riksdagen 2010 och deras väljarökning fram tills nu, vilket tenderar att synas i mängden 

insändare som berör diskursen invandring. Detta tema visar inte tendenser till förändring över 

tid i samma utsträckning som vissa andra teman. Däremot upplevs behandlingen av 

Sverigedemokraterna som ett demokratiskt problem. Detta skulle naturligtvis kunna drabba 

vilket parti som helst i de olika parlamenten (riksdagen och kommunerna i första hand), men 

av insändarnas innehåll att döma beror det på den invandringskritiska politiken som bedrivs. 

Efter valet 2014 resulterade denna “mobbing” ett utlyst nyval enligt vissa insändare: 

”Mobbingen av Sverigedemokraterna har nu utlyst ett nyval i mars 2015. Om övriga 

partier i riksdagen uppträtt som vanliga normala människor hade detta naturligtvis inte 

hänt… Hundra tusen invandrare beräknas komma nästa år. Var de ska placeras och bo 

står skrivet i stjärnorna… lösningen? Politikerna har det definitivt inte, deras tid går åt 

att trycka ner varandra i skoskaften.” (Dala-demokraten, 2014-12-16) 

En insändare beskriver situationen som en “regeringskris i sandlådan”: 

“Ingen enda av er Riksdagspolitiker, har heller behandlat Sverigedemokraterna på ett 

parlamentariskt riktigt sätt, något som både är kutym och praxis i en demokratiskt 

församling som Sveriges Riksdag. Nu spyr ni galla över Sverigedemokraterna som inte 

följer praxis… Men än är det inte klart, den 22 mars då får vi se om väljarna belönar 
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dom som är tuffa i truten, eller de som sitter med struten.” (Dala-demokraten, 2014-12-

09) 

De insändare som uttrycker en oro över att demokratin åsidosätts när Sverigedemokraterna 

utesluts från samarbete består både av invandringskritisk karaktär och mer valinriktad karaktär. 

Tillsammans med denna kritik återkommer ofta en skepsis mot de mer etablerade partierna och 

deras oförmåga att diskutera invandringspolitik. Många av insändarna beskriver en form av 

politikerförakt, framförallt mot de etablerade partierna, där Sverigedemokraterna tycks vara 

lösningen på ”problemet”. Nästa tema redogör närmare hur detta ”problem” omnämns i 

diskursen invandring och varför Sverigedemokraterna tycks sitta på lösningen. 

 

6.4 Ekonomi och välfärd 

Detta tema är ett av dem som genererat många insändare under bägge tidsperioder (8 stycken 

2002/2003 och 46 stycken 2014/2015). Temat är väldigt brett och berör allt från skattemedel 

till att säkerställa en trygg välfärd. Även här (om inte mer här) finns det en skepsis mot de 

etablerade partiernas oförmåga att diskutera invandringspolitik. Demokrati och yttrandefrihet 

gav insändarskribenterna ett grundlagsskydd för att framföra sin invandringskritik. När det 

gäller ekonomi och välfärd framkommer ett tydligt ”vi och dem” i insändarna. Detta gör att 

kritiken inte blir lika lätt att legitimera som i fallet med demokrati och yttrandefrihet. Här ligger 

tyngden i kritiken ofta på fördelning av resurser som resulterar i att ” de får…” medan ”vi får 

skära ner…”. För att försöka legitimera kritiken ställs människor mot varandra:  

”Hur har våra pensionärer det? De som bott och verkat ett helt liv i Sverige? 

Undra på att folk skriker när anhöriginvandringen är tillåtet och bidrag till dessa 

långt över våra egna folkpensionärer delas ut… Vi måste först ta hand om vårt 

eget land… inte att pengarna går till människor utifrån som inte bidragit med en 

krona till samhället.” (Dala-demokraten, 2002-10-02) 
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Insändarskribenten ovan anser att ”våra pensionärer” åsidosätts tack vare ”dessa 

anhöriginvandrare”. Denna uppdelning är inte ovanlig när invandringskritiska attityder 

framkommer i diskursen, och den blir väldigt tydlig när det handlar om fördelningen av 

resurser. Detta är inga attityder som är unikt för en specifik tidsperiod utan förekommer i båda: 

”Visst är vi duktiga på att ta hand om invandrarna här. I Gagnef var det ju en 

driftig centerkvinna som på helt egen hand köpte ett hotell för kommunens pengar, 

och nu driver man en flyktingförläggning för ensamkommande barn… Tyvärr 

sträckte sig framtidsvisionerna sig inte så långt att det räckte till ett nytt lyxigt 

äldreboende. Men om kommunen har tur kanske de flesta åldringarna hinner gå 

ur tiden så man slipper tänka på den utgiften.” (Dala-demokraten, 2015-03-18) 

”Ge alla som kommer hit som högst fyra tusen kronor i månaden. De får då något 

högre ersättning än många av våra pensionärer. Den fria läkarvården måste även 

gälla pensionärerna… Vi vill ha en regering som också ser till den egna 

befolkningens bästa. Vi är ett rikt land, men vi måste prioritera vissa saker… Vi 

måste sluta favorisera vissa grupper i Sverige.” (Dala-demokraten, 2015-04-11) 

Enligt Norbert Elias (1999:211) förväntar sig den redan existerande gruppen (svenskarna) att 

den nya gruppen (invandrarna) ska anta gällande normer och anpassa sig. Gör den nya gruppen 

inte det anses de vara ett hot mot den existerande gruppens gemensamma identitet och ses som 

en sämre sort. Detta manifesteras genom att locka fram skamkänslor hos den nya gruppen som 

inte lever upp till gällande normer. När del handlar om ekonomisk fördelning läggs en stor del 

av skulden och skammen på invandrarna. Normen tycks vara att fördelningen av resurser ska 

tilldelas de som bidragit mest till landet, och att det inte bara går ”att komma hit och få”.  

Insändarna som skrevs under perioden 2002/2003 tycks uttrycka en oro för höjda skatter tack 

vare ”massinvandringen” som ”drabbar” Sverige, men det huvudsakliga problemet tycks vara 

integrationen av de som kommer hit. Under perioden 2014/2015 ligger insändarskribenternas 

fokus mer på det ekonomiska även om integrationen fortfarande anses vara viktig. Oron över 
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att välfärden får åsidosättas till förmån för de som kommer hit är vanligast. Utöver dessa 

insändare finns det de som anser att människor som kommer hit är en tillgång för Sverige, 

framförallt inom välfärdssektorn: 

”Vården skulle inte klara sig utan våra invandrare. Varje vecka anländer nya 

människor till Dalarna. Många av dem har utbildning inom vården, men saknar 

språkkunskaper, och deras vårdkunskaper behöver också valideras… vi behöver 

få fler kunniga händer i vården.” (Dala-demokraten, 2014-10-16) 

Enligt mångfaldsbarometern (2014) är majoriteten svenskar positiva när det kommer till 

mångfald och arbete. Detta tycks även överensstämma med majoriteten av insändarna som 

berör ämnet trots en viss skepsis mot mängden människor som kommer hit. Attityderna tycks 

dock bli mer invandringskritiska i diskursen när det kommer till bidrag där flera anser att ”de 

utnyttjar våra sociala förmåner”. Mångfaldsbarometern visade att en relativt stor andel (35,8 

procent) av svenskarna instämde helt eller delvis i påståendet att invandrare kommer till Sverige 

för att utnyttja de sociala förmånerna. Detta stämmer delvis överens med attityderna i 

insändarna även om det var tydligare uttryckt i diskursen under perioden 2002/2003. Under 

perioden 2014/2015 uttrycks detta mer i relation till arbete och bostad: 

”Med den drucknes envishet framhärdar man att alla är välkomna till vårt land. 

Vi är rika, vi har råd. Här får ni jobb, bostad och allt som tillhör en normal 

tillvaro. Det är mycket vackert tänkt, men låt då också denna godhet tillfalla våra 

hemlösa, våra fattigpensionärer och ungdomar, (svenska) som inte får några 

jobb.” (Dala-demokraten, 2015-01-08) 

Den intressanta skillnaden mellan perioden 2002/2003 och 2014/2015 är inte bara antalet 

insändare med fokus diskursen invandring, utan hur pass mycket Sverigedemokraterna tycks 

ha påverkat diskursen. Den stora ökningen av insändare kan mycket väl bero på detta vilket 

syns när diskursen utgår från Sverigedemokraternas politik: 
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”Om SD fick igenom sitt krav på minskad invandring, så är jag fullt övertygad 

om att det blev massor av pengar över. Tyvärr så verkar det inte finnas något 

intresse att meddela oss väljare hur mycket denna enorma massinvandring kostar, 

dessutom till ett land som redan är överbelastat med stor arbetslöshet, hög 

bostadsbrist och långa köer till sjukvård och omsorg.” (Dala-demokraten, 2014-

12-10) 

Något högerpopulistiska partier brukar vara duktiga på är att skapa ramar som förklarar roten 

till problemet med exempelvis bristande välfärd eller arbetslöshet, i detta fall är invandrarna 

problemet. Dessa ramar presenterar trovärdiga lösningar på eventuella problem som de 

etablerade partierna har brottats med utan lösningar (Rydgren, 2003). Detta förstärker i sin tur 

skepsisen mot de etablerade partierna samtidigt som de högerpopulistiska partierna utmålar 

dem som en politisk elit (se Hellström, Nilsson och Stoltz, 2012). Invandringskritiken har 

definitivt inte saknats i diskursen under 2002/2003 men dess ramar var inte lika definierade. 

Under 2014/2015 var diskursen invandring väl grundade i Sverigedemokraternas politik. 

Däremot fanns Sverigedemokraterna representerade i vissa dalakommuner efter valet 2002 men 

de tycktes inte vara något riksparti att räkna med: 

”Ingen vill väl ha sverigedemokrater och nazister i regeringen på allvar? De är 

och kommer alltid att vara i minoritet” (Dala-demokraten, 2002-10-02) 

Om man utgår från hur högerpopulistiska partier skapar ramar för att beskriva invandrare som 

roten till problemet består ofta problemet av bristfällig ekonomi och välfärd (Rydgren, 2003). 

När de etablerade partierna inte har lyckats lösa dessa problem riktar insändarskribenterna kritik 

mot dem. Detta ökar enligt Rydgren (2003) chanserna för högerpopulistiska partier att framstå 

som det parti som sitter på ”lösningen”. Sverigedemokraterna kan å andra sidan även ha 

påverkat de etablerade partiernas hållning i invandringspolitiken, åtminstone bitvis: 

”Som kristdemokrat skäms jag när jag lyssnar på partiledaren Göran Hägglund 

i en radio intervju när han närmar sig Sverigedemokraterna politik mer och mer! 
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Förut gnällde han på Moderaternas förslag om att begränsa anhöriginvandring. 

Nu går han själv ut ännu hårdare genom att vilja minska kostnaderna för 

invandringen och asylsökande och mindre bidrag till tillfälliga 

uppehållstillstånd… (Dala-demokraten, 2014-01-13) 

”Alliansen har en gemensam strategi utifrån sina olika intressen. KD ligger illa 

till och det är i Alliansens intresse att detta lilla parti klarar fyraprocentsgränsen. 

Det ligger också i moderaternas intresse att inte förlora flera röster till SD. Så då 

får KD bli Alliansens svar på SD. KD ska fånga upp de väljare inom Alliansen 

som inte är nöjda med flyktingpolitiken.” (Dala-demokraten, 2015-01-20) 

Enligt Pettigrew (1998) kan högerpartier anamma de högerpopulistiska partiernas politik för att 

vinna röster. I detta fall tycks det finnas intentioner från Kristdemokraterna (och Alliansen) att 

locka till sig väljare som kanske röstade på Sverigedemokraterna i det senaste valet, åtminstone 

av ovanstående insändare att döma. Under valrörelsen 2002 var Folkpartiet i hetluften och blev 

anklagade för att locka till sig invandringskritiska väljare vilket märktes i insändarna från 

perioden 2002/2003.  

6.5 Sammanfattning av analys och resultat 

I analys av materialet framkommer det olika tolkningar av diskursen invandring där vissa 

konstituerar det som ett hot och andra som något positivt. Diskursen innefattar både en 

uppfattning om svensken som god och tolerant men också en tolkning av svenskhet i insändarna 

som något man blir genom att födas i Sverige. Diskursen konstrueras alltså olika beroende på 

vilket syfte man har med sina uttryck kring ämnet (Bryman, 2011:475). Om insändarskribenten 

är för mångfald så kommer hen uttrycka ett avståndstagande från främlingsfientlighet och en 

positiv inställning för mångfald. Om skribenten är orolig över välfärden och att bli lämnad 

utanför systemet kommer hen att uttrycka invandringen som ett hot mot välfärden. Det finns 
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många olika tolkningar av diskursen invandring och det som vi sammanfattningsvis funnit är 

följande. 

Mångkultur och svenskhet var det mest diskuterade i insändarna, cirka hälften av alla insändare 

benämner det på olika sätt i positiva och negativa ordalag i den senaste perioden, totalt 95 

insändare. Diskursen präglas till största del av positivitet gentemot mångfald och 

avståndstagande från rasism och främlingsfientlighet gällande perioden 2014/2015 detta 

uttrycks i 52/95 insändare. Medan perioden 2002/2003 uttrycker en större skepticism gentemot 

mångfald och där är mångfald inte alls diskuterat i samma utsträckning där endast 11/41 

insändare tar upp ämnet.  

Gällande integration och invandring är 38 av 74 insändare negativa till invandrings- och 

integrationspolitiken idag. En oro över att vi inte kan ta hand om alla som kommer hit och att 

välfärden urholkas är några av dessa orosmoment som insändarskribenterna uttrycker. De som 

är positiva till integration och nuvarande invandringspolitik uttrycker att det är en mänsklig 

rättighet att få en fristad och att det är vår uppgift som svenskar att visa medmänsklighet och 

solidaritet med människor i nöd. Vi tycker oss se en tendens till konkurrens mellan två olika 

nationalistiska ideologier och dess definitioner av vad svenskhet innebär, varav den ena bygger 

på svensken som tolerant och öppen som hjälper folk i nöd och en annan ideologi som 

efterfrågar en mer restriktiv hållning gentemot mångkultur och invandring, svenskarna ska 

komma först! Detta är en skillnad gentemot 2002/2003 där 21/41 insändare berör ämnet men 

endast 5 är negativa. Fokus under perioden är att få in invandrare i samhället, detta skiljer sig 

från den nuvarande tidsperioden. En anledning till ändring i diskursen skulle kunna vara en 

ökad spänning mellan ”vi och dem” och Sverigedemokraternas legitimering av invandring som 

problemet till olösta politiska frågor (Rydgren, 2003) 

Eftersom dessa insändare är skrivna i samband med valet 2014 så kan diskursändringarna och 

antalet insändare i ämnet kunna vara en faktor av att Sverigedemokraterna fått ett stort antal 

röster vilket gör att fler vill diskutera “invandringsfrågan” och ta ställning. Många insändare 
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diskuterar nämligen Sverigedmokraterna. Eftersom SD inte var en kraft att räkna med i den 

tidigare perioden så kan det ha påverkat antalet insändare.  

Demokrati och yttrandefrihet var inte det tema som diskuterades flitigast under de bägge 

perioderna vilket märks i antalet insändare, men problemet upplevdes oroväckande av 

tillräckligt många för att bli ett tema i analysen. Problematiken med demokrati och 

yttrandefrihet inom diskursen invandring omnämns dock i fler insändare under perioden 

2014/2015 än perioden 2002/2003. Detta hänger delvis samman med det totala antalet insändare 

som är mer än det dubbla jämfört med 2002/2003. En annan förklaring tycks vara de etablerade 

partiernas behandling av Sverigedemokraterna som upplevdes som odemokratiskt. Under 

perioden 2002/2003 var Sverigedemokraterna inte i riksdagen. 

Sedan mångfaldsbarometern (2014) startade sina mätningar 2005 har de mest extremt negativa 

uppfattningarna om invandring ökat från 4,1 procent till 7,2 procent. Vi kan dock inte med 

säkerhet se ett samband mellan denna ökning och diskursförändringar i insändarna mellan 

tidsperioderna. Det finns däremot vissa indikationer som pekar på att diskursen har förändrats 

över tid i takt med Sverigedemokraternas ökningar, och att de invandringskritiska attityderna 

kan legitimeras med hänvisning till ”välfärdens bästa”. Mer än hälften av alla insändare som 

berör samtliga teman under 2014/2015, oavsett om diskursen invandring diskuteras med 

positiva eller negativa attityder, nämner Sverigedemokraterna i relation till det de vill framföra. 

Dock vill vi med bestämdhet understryka att det kan finnas andra faktorer än 

Sverigedemokraterna som en potentiell orsak till ökningen av antalet insändare. Det kan mycket 

väl röra sig om ett antal faktorer i kombination med varandra.  
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5. Diskussion 

Vi är medvetna om att vår undersökning av en socialdemokratisk tidning kan ha färgat 

resultaten. Vi har bara redogjort för det som uttrycks i diskursen för att inte färga den med vår 

egen förförståelse. Vi har hela tiden utgått från att vara neutrala till det som vi funnit även om 

våra egna ståndpunkter skiljer sig en hel del från vissa av insändarskribenterna. Vi förstår att 

det finns flera förhållningssätt till ett och samma objekt inom en diskurs och säkerligen har vi 

färgat den även om det inte varit vår intention. Vi har ämnat att vara objektiva i vår redogörelse 

för insändarna. 

Efter analys av materialet tycker vi oss kunna se att diskursen har förändrats över tid. Under 

2002/2003 så är integration den stora frågan i och med debatten om språktestet som krav för 

medborgarskap. Integration ses som ett sätt att få bukt med olika problem som invandringen 

medför så som brottslighet, arbetslöshet och bidragstagare och segregation. En önskan om att 

diskutera invandringsfrågan förekommer men inte i särskilt stor utsträckning, ekonomi 

diskuteras men denna fråga är inte heller särskilt stor i förhållande till integrationsfrågan. 

Attityden till invandrare är något skeptisk under perioden och många har fördomar om dem. 

Det viktigaste under denna period är hur man ska få in invandrare i det svenska samhället. 

Perioden 2014/2015 är ekonomi och välfärd den viktigaste frågan och här råder också en önskan 

att kunna debattera invandringsfrågan på ett annat sätt. Man ställer ofta upp invandrare mot 

välfärden och pensionärer och anser att fördelningen är skev, mer skattepengar till det ”svenska 

folket”. Man skriver om Sverigedemokraterna som ”utestängda” från debatten både som väljare 

och parti. Även om dessa grupper ställs emot varandra så tar en majoritet av alla insändare 

avstånd från främlingsfientlighet och är positiva till mångfald.  

Ett vi och dem-tänkt är ständigt närvarande i båda perioderna, både gällande fördomar och 

fördelning av resurser. Vi och dem-tänket har bytt karaktär över tid och under perioden 

2002/2003 handlar detta mestadels om fördomar gentemot invandrare medan perioden 

2014/2015 handlar om att svenskarna ska ta del av välfärden innan invandrarna. Diskursen har 

mellan tidsperioderna ändrats och vi tycker oss se att människorna upplever en hotbild mot sin 
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grupp på detta sätt där invandrare fördärvar samhället och urholkar välfärden. Detta visar på en 

tydlig figuration mellan etablerade och outsiders där invandrare döms ut enligt de sämsta i sin 

grupp och en önskan om att utestänga dem från samhällsfunktioner så som diverse bidrag. Elias 

(1999:19ff) menar att man kan upptäcka denna typ av maktfigurationer i talet och vi tycker oss 

tydligt se en sådan figuration i och med det som vi beskriver ovan. Man ser outsidergruppen 

som odisciplinerad, laglös och opålitlig. Detta uttrycks på olika sätt i insändarna för båda 

perioderna.  

Elias (ibid:85f) menar att desto mer en grupp känner sig hotad desto mer skärper de leden emot 

outsidergruppen. Skillnaden mellan perioden 2002/2003 och 2014/2015 skulle kunna tyda på 

att de etablerade känner sig mer hotade av invandringen. Diskursen har gått från att man vill att 

de ska integreras i det svenska samhället och olika strategier för detta, till att man vill begränsa 

deras närvaro i landet och utesluta dem från olika resurser i välfärden. Elias beskriver att 

etablerade grupper ofta sluter leden mot nya grupper vid en hotbild mot de etablerade normerna 

och sammanhållningen och detta skulle kunna vara en förklaring till att det ser annorlunda ut. 

Elias beskriver nämligen att den etablerade gruppen förväntar sig en viss tacksamhet och 

anpassning till de redan etablerade normerna och när inte outsidergruppen gör detta så sluter 

man leden och försöker frysa ut dem ur samhället eller gemenskapen. Insändarna ger intryck 

av att detta skulle vara fallet genom hur diskursen har ändrats från anpassning till uteslutning 

och begränsning.  

En annan aspekt som vi tycker oss se i insändarna är en konflikt mellan en nativistisk 

nationalistisk ideologi och en nationalistisk ideologi som spelar på svensken som en öppen 

tolerant person (Hellström, Nilsson & Stolts, 2012). Vissa anser att svenskarna har rätt till vissa 

välfärdsfunktioner och de resurser som finns i Sverige med grund i deras biologiska 

medborgaskap medan andra anser att alla ska få ta del. Svenskar är ett gott folk som delar med 

sig till behövande. Även om insändarskribenterna uttrycker en positiv inställning till mångfald 

så upptäcker man snart att så inte är fallet när man tittat på de andra kategorierna, där man anser 

att flyktingpolitiken måste regleras, att svenskarna måste ta hand om sina egna först med mera. 
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Den underliggande attityden i insändarna ger därför ett intryck av subtil rasism, där man anser 

att vissa är mer berättigade än andra och detta baseras ofta på fördomar av olika slag (Pettigrew, 

1998). Diskursen i insändarna visar att invandrare är ett problem som hotar den ideala 

ordningen på olika sätt genom att de urholkar välfärden, inte anpassar sig till svenska normer 

med mera (Hylland Eriksen, 2003:152f).  

Även om undersökningen har utgått från diskursen invandring så är de olika teman vi 

strukturerat analysen efter diskurser i sig. Det talas om invandring ur en kulturell, integrerande, 

demokratisk och ekonomisk diskurs. Huvuduppgiften med detta arbete har varit att försöka 

kartlägga hur diskursen invandring framställs i insändarna, inte påpeka eventuella felaktigheter 

med hur den framställs. Dock har de teman som varit utgångspunkten för analysen visat 

tendenser till att vara den ”verkliga” roten till problemet. De verkliga problemen kanske finns 

inom nationen och dess befolkning och när dessa problem yttrar sig beskyller man de 

utomstående för att upprätthålla den egna sammanhållningen. Det är kanske lätt att skylla på en 

outsidergrupp som är kulturellt olik den etablerade gruppen och inte innehar samma 

maktposition i samhället, istället för att riskera den egna sammanhållning och upphöjda 

ställning i samhället. Det blir svårt för en etablerad grupp att erkänna att den skött samhället 

dåligt då dennes upphöjda moraliska värde rimmar illa med att begå misstag av detta slag. 

Diskursen invandring kanske bör lägga fokus på problemen inom det kulturella, integrationen, 

demokratin och ekonomin. 

Det skulle kunna vara så att Sverigedemokraterna och den högerpolitik som drivits de senaste 

åtta åren har påverkat diskursen i insändarna. Eftersom Sverigedemokraterna har legitimerat 

sin politik genom att ställa folkhemmet mot invandrarna så skulle detta kunnat påverka 

diskursen. Det skulle vara intressant att göra en undersökning gällande svenskars attityder till 

invandring och kunna jämföra denna med tidigare attityder för att kunna säga något om det 

finns ett samband mellan Sverigedemokraternas utmålning av invandrare som ett samhälleligt 

problem. Det skulle också vara intressant att undersöka andra faktorer som kunde vara orsaker 

till ökningen insändare, detta är våra förslag till vidare forskning inom ämnet.  
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