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Abstract 

The aim of this study is to get a deeper understanding regarding the construction and portrayal 

of the concept cultural diversity in Swedish media during the Almedalsveckan 2008 and 2012. 

The study aims to find and categorize different discourses regarding the concept of cultural 

diversity, and more specifically how they have changed from 2008 to 2012. 

 

The empirical base consists of seven Swedish nationwide newspapers. The theoretical 

framework consists of a combination of social constructivism, postcolonial theory and 

discourse. The method chosen for the study is discourse analysis, which also will be used as a 

base for the theoretical framework since the study is focusing on discourses. 

 

My main founding is three discourses that are prominent in the media regarding cultural 

diversity. The first one is promoting for cultural diversity, the second one discusses 

integration policy and the third one is promoting for xenophobic thoughts. I found that the 

postcolonial concept of “us” and “them” is prominent in the overall medial discourse on 

cultural diversity.  

 

The study highlights and demonstrates a part of a larger and more complex reality. It helps to 

illuminate the power relations, conceptions and discourses that exist in Swedish newspapers 

regarding cultural diversity. 
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1. Inledning 
Utmärkande för dagens globala samhälle är att det konstant växer fram nya former av 

identitetspolitik. Dessa nya former förstärker partikulära faktorer så som nationalitet, etnicitet, 

religion, kön, ras och språk, vilket kan utvecklas till olika typer av identitetsdrivna strider inom 

samhällen (Benhabib, 2002/2004: 7-8). Det fria flödet av information som strömmar genom 

dagens samhälle har kopplat oss samman och skapat en globalisering. Globaliseringen av 

befolkningar har i sin tur fört med sig insikten hos nationalstater att kapsla helheten av 

samhället inom givna gränser och behovet att planera ett separat men gemensamt utrymme för 

samexistensen kulturer emellan (Zayani, 2011: 48-49). De flesta länder är idag kulturellt olika 

och det är få länder vars invånare fortfarande helt delar samma språk eller tillhör samma etno-

nationella grupp (Kymlicka, 1995/1998: 9). 

Efterkrigstidens ökade migration har lett till en etnisk, kulturell, religiös och 

språklig mångfald i de flesta länder. Genom media möter man olika skildringar av människor 

som sökt sig till nya länder och pressens sätt att berätta om, samt framställa kulturell mångfald, 

skiljer sig ofta åt (Hultén, 2006: 8). Media har en stor ideologisk makt när det kommer till att 

skapa uppfattningar om kulturell mångfald, men också om människor med utländsk härkomst 

samt vad nationell tillhörighet är. 

 Globaliseringen och den transnationella migrationen har påverkat hur nationell 

tillhörighet upplevs då nationers territoriella fundament har blivit mer och mer godtyckliga. 

Nya identitetsformer växer då fram bland minoritetsgrupper som resultat av att tidigare 

uppfattningar om medborgarskap, och kulturell identitet ifrågasätts och utmanas (Hultén, 2006: 

8). Samtidigt växer nya diskurser fram gällande den kulturella mångfalden i media. Inom dessa 

diskurser normsätts det som är normalt gentemot det som är avvikande. Dessa 

normalitetsföreställningar bygger på stereotypa föreställningar om kulturella skillnader, vilket i 

sin tur definieras av närheten eller distansen till det som uppfattas vara den ”riktiga kulturen”. 

Utifrån definitionerna som media skapar kring vad som är normalt eller avvikande bekräftas 

bilden av ”vi” och ”de”. 

1.1 Problemformulering 
Medias roll i normbildande har kommit att bli mer relevant i och med dess enorma 

internationella utveckling under de senaste decennierna. Grundat på utveckling i teknologin, 

förändring av media och globaliseringen av kommunikation så skapas en global anslutning som 

gör det möjligt för kulturer att sprida sig över kontinenter. Media spelar alltså en normativ roll 

när det kommer till att definiera samhällets och individens sociala verklighet. Dessutom 
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producerar och upprätthåller media stereotypa föreställningar samt uppfattningar kring ”vi” och 

”de andra” (Zayani, 2011). På så sätt har den mediala debatten makten över skapande av olika 

diskurser i samhället. 

Steven Lukes har gjort en känd indelning av maktbegrepp som kallas maktens tre 

ansikten; beslutsfattande makt (offentlig makt), icke-beslutsfattande makt (makten att 

kontrollera agendan och marginalisera olika typer av frågor) samt ideologisk makt (kontrollera 

människors tankar/intressen). Den tredje maktdimensionen är en typ av dold maktutövning som 

påverkar människors önskningar i en viss riktning så att de agerar på ett sätt som egentligen 

inte ligger i deras intresse. Denna typ av maktutövning äger t.ex. rum genom att massmedierna 

beskriver vissa samhällsfenomen på ett specifikt vinklat sätt, medan alternativa synsätt helt 

trängs undan (Bergström & Boréus, 2005: 14). Denna typ av maktutövning ligger till grund för 

skapandet av olika samhälleliga diskurser vilket gör uppgiften att analysera vad massmedierna 

egentligen innehåller relevant. Oavsett om man ser diskurser som gränssättare gällande vad 

som får sägas och av vem, eller om diskurser ses som en kamp om meningsskapande, så blir 

följden att diskurser handlar om makt (Bergström & Boréus, 2005: 328). Medias makt att 

konstruera olika diskurser påverkar våra egna referensramar när det gäller kulturell mångfald 

och hur detta ämne bemöts både i samhället, politiskt och genom sociala samspel. Därmed 

ämnar jag att undersöka samt identifiera olika diskurser gällande kulturell mångfald för att 

belysa de föreställningar samt maktrelationer som finns inom dessa. I och med att studien 

ämnar på att undersöka två olika år så är det möjligt att se om det skett någon förändring i den 

mediala diskursen kring kulturell mångfald, grundat på det främlingsfientliga partiet 

Sverigedemokraternas inträde i Riksdagen 2010. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att nyansera/påvisa en del av en större och mer komplex verklighet 

samt att titta på de maktrelationer, föreställningar och diskurser som existerar i svenska 

tidningar gällande kulturell mångfald.  

Det som kommer att studeras i denna uppsats är hur kulturell mångfald 

konstrueras i diskurser inom den svenska mediala debatten. Studieobjektet är därmed det som 

uttrycks gällande kulturell mångfald i media under Almedalsveckan år 2008 och år 2012. Jag 

kommer genom studien att försöka identifiera och kategorisera de olika diskurser som uttrycks 

och skapas i media samt titta på hur de har utvecklats från 2008 till 2012. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur framställs kulturell mångfald inom den mediala debatten under Almedalsveckan 

2008 samt 2012? 
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• Vilka diskurser kan man identifiera inom den mediala debatten? 

• Har diskurserna utvecklats från 2008 till 2012? 

1.4 Begreppsbeskrivning av kulturell mångfald 
Ett mångkulturellt samhälle, menar Bhikhu Parekh, är ett samhälle som inkluderar två eller fler 

kulturer. Samhället kan reagera på dess kulturella mångfald på olika sätt, antingen genom att 

välkomna och uppskatta mångfalden, göra den central för dess självförstående och respektera 

de olika gruppernas kulturella krav. Eller så kan den komma att försöka assimilera dessa 

grupper till samhällets ”main-stream” kultur. Den första reaktionen menar Parekh är 

multikulturalistisk och den andra är monokulturalistisk i dess inriktning och etos. Både dessa är 

multikulturella samhällen men bara en är multikulturalistisk. Dessa, menar Parekh, är relevanta 

att skilja åt i diskursen gällande kulturell mångfald (Parekh, 2006: 6). 

 Man kan betrakta kulturer som komplexa former av mänsklig praxis, kultur 

formas genom komplexa dialoger med andra kulturer och är alltså konstant föränderliga och 

aldrig fasta (Benhabib, 2002/2004: 10). Men, kulturella olikheter kan trots detta gå mycket 

djupt och de föreställda gränserna mellan dem är relevanta att granska och förstå då dessa 

föreställningar kan styra mänskligt handlande och beteende precis som någon annan orsak. 

Därmed bör man betrakta mänskliga kulturer som ständiga (åter)skapanden av och 

förhandlingar om föreställda gränser mellan ett ”vi” och ”de andra”. På så sätt finns ”den 

andre” alltid också inom oss och är en av oss. Ett jag är ett jag bara därför att det skiljer sig från 

en verklig, eller oftast inbillad, ”annan”. Det kan alltså vara svårt att acceptera den ”andre” som 

djupt olik samtidigt som man erkänner dennes grundläggande mänskliga värde och jämlikhet 

(Benhabib, 2004: 26-28). 

2. Bakgrund 
Jag kommer här att gå igenom tidigare forskning som har varit med och bidragit till min 

förförståelse samt tematisering. 

2.1 Medias roll i dagens samhälle 
Mohamed Zayani (2011) undersöker medias roll i att skydda och bevara kulturell mångfald, 

främja en dialog kulturer emellan och dess kulturella förståelse för varandra, samt att skapa 

interkulturellt medborgarskap. Zayani menar att genom att normativt prata om kulturell 

mångfald, i och genom media, så kan det skapas en diskurs som främjar tolerans, underlättar 

samexistens och berikar den mänskliga existensen. Detta kan i sin tur bidra till att bryta ner 

kulturella gränser, skapa en kulturell dialog, gynna en global försoning, berättiga 

marginaliserade grupper, stärka social sammanhållning samt underlätta en praxis av bra 
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styrelseskick. Medias styrka i att förmedla normer kan samtidigt äventyra den kulturella 

mångfalden i och med att de även kan spela en central roll när det kommer till att främja 

homogenitet inom den kulturella industrin och på så sätt forma vår relation till varandra och till 

samhället. Man kan därmed se media som ett dubbeleggat svärd som både kan utveckla 

gemenskap och främja solidaritet samtidigt som den kan skapa skillnader, fördjupa 

missförstånd och införa fördomar (Zayani, 2011: 48-51). Det som därmed kan tas med från 

Zayanis tes är hur en undersökning av media kan se ut samt hur den kan benämnas som ett 

dubbeleggat svärd, det vill säga hur media kan fungera på två sätt inom de olika diskurserna 

kring kulturell mångfald. 

2.2 Integrering 
En viktig synvinkel gällande integrering i det svenska samhället kommer Paulina de los Reyes 

och Masoud Kamali med. De har tittat på integrationspolitikens svårigheter under de senaste 

åren och menar att integrationspolitiken har mål gällande lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund samtidigt som den vilar på  

antaganden om människors inneboende olikheter. Särskiljandet mellan de som integrerar och 

de som ska integreras etablerar i en hierarkisk ordning. Integrationens skapande av skillnad 

berör inte bara etniska minoriteter och personer med invandrarbakgrund, utan även formeringen 

av ett föreställt majoritetssamhälle. Integrationstänkandets fundamentala paradox är att det 

förverkligas genom en uppdelning i ”vi” och ”dem” (De los Reyes & Kamali, 2005: 7). 

2.3 ”Vi” och ”de” 
Ett viktigt verk för den postkoloniala teoribildningen är Edward Saids Orientalism. Han 

undersöker hur den stereotypa bilden av araber har uppstått och utvecklats. Men också hur den 

har genomsyrat forskning, journalistik, media och litteratur om araber. Said är intresserad av 

orienten som västerländsk diskurs och hur den har format samhället och förhållandet mellan 

väst och öst (Said, 1997). Min studie kommer inte att handla om orienten utan snarare använda 

sig av den kända postkoloniala uppdelning som verket Orientalism pratar om, det vill säga 

konstruktionen av ”vi” och ”de” som tidigare nämnts. Media kan forma representationen av 

individer och grupper, genom att konstruera bilden av ”den andre” och hindra medvetandet och 

förståelsen för olikheter (Zayani, 2011). Jag är alltså intresserad hur dessa två dikotomier 

formas och återges inom ämnet kulturell mångfald då dessa kan förväntas vara ett övergripande 

tema under studiens identifiering av diskurser i media. 

3. Teoretiskt ramverk 
Studien bygger på socialkonstruktivism, postkolonialism och diskurs som teoretiskt ramverk. 
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Då studien kommer att använda sig av metoden diskursanalys, så krävs en teoretisk grund att 

stå på för att kunna placera den diskursiva praktiken och texten i en bredare social kontext. Den 

teori som ska användas bör stärka metoden samt belysa maktrelationer och ideologiska 

mönster, men också se om dessa upprätthålls i diskurser. Jag har valt att använda mig av en 

socialkonstruktivistisk ansats då denna teori betraktar all kunskap som subjektiv. Jag kommer 

även använda mig av ett postkolonialt betraktelsesätt då det belyser dikotomier i samhället samt 

hur dessa förstärks. Dessutom är teorin tvärvetenskaplig och fungerar i samband med 

användandet av den socialkonstruktivistiska teorin. 

3.1 Socialkonstruktivism 
För att undersöka mediala diskurser kring kulturell mångfald så kommer jag att utgå från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Socialkonstruktivismen intar en kritisk hållning till all 

kunskap som tas för given och betraktar snarare vår kunskap om världen och verkligheten som 

en produkt av vårt sätt att definiera och kategorisera världen, inte som en objektiv spegling av 

den. Det är via språket vi förstår världen och konstruerar vår egen verklighet (Bergström & 

Boréus, 2005: 22). 

Något som den socialkonstruktivistiska teorin ofta kritiserats för är då den ser 

språk och verklighet som oskiljbara. Precis som socialkonstruktivister ser denna koppling 

relevant så ser kritiker kopplingen att vara irrelevant. Kritiker menar att världen inte kan 

uppfattas som både en realitet bortom språk och tanke och samtidigt som en social 

konstruktion. Dessa två verkligheter verkar inte kritikerna förstå (Baylis et al, 2011). 

Socialkonstruktivisterna menar dock att vi inte på ett meningsfullt sätt kan tala om en 

verklighet utan att språket fungerar som en sorts konstruerande lins. Därmed menas även att 

kunskap aldrig kan ses vara neutral för olika iakttagare (Bergström och Boréus, 2005: 22). 

Socialkonstruktivismens påverkan på studiens validitet och reliabilitet kommer beskrivas under 

uppsatsen metoddel. 

3.2 Postkolonialism 
Då studien vill undersöka hur kulturell mångfald framställs genom media så är aspekten av 

dikotomier så som ”vi” och ”de” relevanta att undersöka och hur dessa uttrycks i diskurser. Då 

den postkoloniala teorin betonar just tyngden av diskurser och maktanalyser så kompletterar 

denna den socialkonstruktivistiska teorin. 

Postkolonialismen är ett tvärvetenskapligt angreppssätt som belyser hur dagens 

samhälle har påverkats av det koloniala arvet och av en kunskapssyn som har reproducerat 

överordnings- och underordningsstrukturer. Teorin menar att kolonialism inte endast tillhör det 

förflutna utan att kolonialismen fortfarande i hög grad präglar världen. Med prefixet post menas 
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alltså inte en brytning med det koloniala utan det betecknar ett försök att tänka bortom de 

strukturer, identiteter och normer som skapats under kolonialismen (Berg, 2007: 41). 

Något som kännetecknar den postkoloniala teorin är dess betoning på språkets 

skapande makt och förhållandet mellan kunskap och makt, man vill alltså visa hur världen 

struktureras genom språkliga praktiker (likt den socialkonstruktivistiska teorins utgångspunkt). 

Det är genom relationen mellan makt och kunskap som föreställningar befästs i samhället då 

makt inom diskurser skapar ”sanningar” genom att vi tar vissa saker för vedertagen kunskap 

(Eriksson et al, 2011: 19)  

Teorin anser att språket är strukturerat kring binära motsatser så som man/kvinna, 

vit/svart, förnuft/känsla, normalt/onormalt, vi/de och så vidare (Eriksson et al, 2011: 18). Då 

dessa typer av dikotomier förväntas vara framstående i diskursen kring kulturell mångfald så är 

teorin användbar för denna studie då den anser att dessa dikotomier skapar vår uppfattning 

kring världen och är i ständigt beroende av varandra då den ene inte kan existera utan den 

andre. Skillnaderna mellan oss producerar även vår bild av samhället samtidigt som de 

förstärker vår egen självbild och bilden av den ”andre”.  

En kombination av den socialkonstruktivistiska teorin, postkolonialism och 

diskursanalys som metod, möjliggör för studien att identifiera diskurser samt belysa medias 

makt via språket och hur olika maktstrukturer skapas och upprätthålls inom dessa. 

4. Metod 
En kvalitativ studie handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. I val av metod 

är det viktigt att veta vad det är man vill studera. En kvalitativ innehållsanalys är en metod som 

är lämplig vid analys av dokument och texter som man vill finna bakomliggande teman i. 

Genom att använda denna metod så analyseras främst textens uppbyggnad (Bryman, 2002: 

368). Då jag vill belysa de maktrelationer, föreställningar och diskurser som finns i svensk 

media så är diskursanalysen lämplig. 

4.1 Diskursanalys 
Jag har valt att använda mig av diskursanalysen som metod då det är diskurser som kommer att 

försöka identifieras och förklaras. Diskursanalys handlar just om analys av tal, språk, texter och 

meningsutbyte (Johanssen & Tufte, 2003: 117). Språket i sig är inte ett neutralt instrument för 

kommunikation, språket formas i en social kontext men har också en formande eller 

konstituerande sida eftersom sociala fenomen som identiteter, relationer och olika 

trosuppfattningar i hög grad formas av och genom språket. I enlighet med studiens 

socialkonstruktivistiska teoretiska synsätt så blir språket en alldeles nödvändig grund både för 
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vad vi tänker och vad vi gör (Bergström & Boréus: 2005: 326). Istället för att uppfatta idéer 

som återspeglingar av den materiella verkligheten, så ser diskursanalysen att idéerna förutsätter 

ett språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten. På så sätt fokuserar diskursanalysen 

i hög grad på diskursiva relationer i form av språkliga uttryck. Diskursanalys är därmed ett 

studium av samhällsfenomen där språket står i fokus och språket formar verkligheten 

(Bergström & Boréus: 2005). I min problemformulering så kopplar jag samman media, diskurs 

och makt, jag pratar då om medias makt över diskursen och den ideologiska makten. 

Diskursanalysen kan relateras just till olika typer av maktordningar, eftersom det språkliga 

mönstret sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla (ideologisk makt) och belyser dessa 

strukturer. Diskursanalysen är en lämplig metod när man ska studera hur maktförhållanden 

reproduceras i diskurser och undersöka hur fenomen är socialt konstruerade. 

Diskursanalyseringen riktar ljuset mot hur kategoriseringar och antaganden om det normala och 

det avvikande vidmakthålls och vilka sociala processer som återskapar dem. Något som är 

positivt med den diskursanalytiska metoden är att den finns inom många vetenskapliga 

discipliner och kan därmed bidra till metodutveckling (Bergström & Boréus, 2005).  

Bryman beskriver diskursanalysen som antirealistisk; dvs. att den förnekar att det 

finns en yttre verklighet som väntar på att bli beskriven och förklarad av forskare, och som 

konstruktivistisk; dvs. att tonvikten läggs på hur olika versioner av världen, samhället, 

händelser och inre psykologiska verkligheter kan produceras i diskurser. Detta synsätt anser att 

en diskurs inte är ett neutralt redskap för att skapa eller förmedla medling. Människor vill och 

kan uppnå saker och ting då de talar och skriver (Bryman, 2002: 347). 

Inom diskursanalysen förekommer både kodning och berättelseanalys, dock är 

inställning till kodning relativt kritisk då det är en teknik som förutsätter att det ska vara möjligt 

att upptäcka en mening i själva texten, medan diskursanalysen handlar mer om vilka effekter en 

text producerar (Johanssen & Tufte: 2003: 118). Jag kommer att använda mig av olika 

tematiseringar, eller så kallade kategoriseringar av diskurser, som kommer att framkomma 

under analysens gång. Min utgångspunkt i studien är både av deduktiva och induktiva inslag, 

då materialet ska få utrymme att styra studien så är den induktiv, men den diskursanalytiska 

metoden med dess verktyg ger deduktiva inslag.  

4.2 Analysverktyg 
Då jag avser att studera hur begreppet kulturell mångfald samt begrepp kopplade till det 

skildras genom dags och kvällspress då kan denna undersökning kallas för en ”textanalys”. En 

textanalys innebär att man analyserar och undersöker komponenter i en text (Bergström & 

Boréus, 2005: 18). I kombination med textanalys har jag valt att göra en diskursanalys som i sin 

tur är en breddad som sätter språket i centrum och dess innebörd (Bergström & Boréus 2005 
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s.305) Då det framförallt är diskurser som är centrala för forskningsfrågan och syftet så är 

denna metod lämplig att kombinera med en textanalys.  

Som analysverktyg så kommer jag använda mig av den kritiska diskursanalysens 

verktyg i enlighet med Faircloughs tredimensionella modell. Den tredimensionella modellen 

menar att varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner: den är 

en text, den är en diskursiv praktik och den är en social praktik (Philips & Winter Jørgensen, 

2000: 74). Genom användandet av Faircloughs tredimensionella modell så kommer jag kunna 

använda diskurs som text, dvs. mediala artiklar, för att analysera vilka diskurser som finns. Att 

därmed undersöka vilka språkliga val journalister gör för att beskriva kulturell mångfald eller 

mångkultur och vad effekterna av dessa blir en ingång till att analysera texten som diskurs.  

 Under den första delen av analysen så kommer jag att använda mig av 

syntaxanalysens verktyg för att analysera artiklarna. Syntaxanalys innebär att man intresserar 

sig för olika aspekter på meningsuppbyggnaden i en text. När meningsuppbyggnaden ligger i 

fokus så kan det exemplifieras genom olika grammatiska tekniker (Bergström & Boréus, 2005: 

323). Genom att göra en detaljerad analys av texternas egenskaper med bestämda redskap kan 

man kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt, och man kan därmed komma fram till och 

underbygga sin tolkning. Fairclough presenterar en mängd redskap för analysen av texter, de 

verktyg som jag kommer att använda mig av är 1) transitivitet, 2) modalitet och 3) etos. (Philips 

och Winter Jørgensen, 2000: 87) 

När man analyserar vilken transitivitet som finns i en text ser man på hur 

händelser och processer förbinds (eller inte) med subjekt och objekt, det vill säga vem är det 

som säger vad. Man kan t.ex. vara passiv eller aktiv i sitt uttryck (Philips & Winter Jørgensen, 

2000: 87). Modalitet betyder ”sätt” (Philips och Winter Jørgensen, 2000: 87), och tittar på 

talarens grad av instämmande (affinitet) i en sats. Alltså, i vilken utsträckning är det troligt att 

en person som uttrycker något står bakom det som uttryckts? (Bergström och Boréus, 2005: 

323). Vilken grad av modalitet som används får konsekvenser för diskursens konstruktion av 

både sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Ett slags modalitet är sanning, dvs. 

bestämd kunskap som är sann och oomtvistlig. Modalitet kan även uttryckas via tillåtelse eller 

via hedge, vilket är passivt. Olika diskurser använder olika former av modalitet, t.ex. så kan 

massmedia lägga fram tolkningar som om det vore sanningar/fakta, dels genom att använda 

kategoriska modaliteter och dels genom att använda objektiva och inte subjektiva modaliteter. 

Mediernas användning av kategoriska modaliteter både speglar och främjar deras auktoritet 

(Philips & Winter Jørgensen, 2000: 88) Med etos så menas hur olika identiteter konstrueras 

genom språk och därmed genom artiklarna, ofta om något/någon från ett annat perspektiv, men 

det kan även vara ett etos som inkluderar talaren (Philips & Winter Jørgensen, 2000: 87). 
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Den andra delen av analysen, diskursiv praktik, belyser i mitt fall hur artiklarna i 

media producerar en viss typ av textuell kedja och hur olika diskurser konstrueras av 

författarna. Intertextualitet är det begrepp som berör den diskursiva praktiken och förklarar hur 

texterna relaterar till varandra, influerar varandra och i viss mån härmar varandra (Bergström 

och Boréus, 2005: 324). I den diskursiva praktiken inkluderas även hur konsumtionen av text 

går till, alltså hur konsumenten tolkar texten, genom olika tolkningsstrategier (Bergström & 

Boréus, 2005: 324) Jag kommer dock inte att någon djupare analys av tolkningsstrategier då 

min studie inte avser att redogöra för hur det faktiskt tolkas. 

Den tredje delen, social praktik, belyser relationen mellan diskursiv text och 

diskursiv praktik. I fokus ligger ett maktperspektiv och ett ideologiperspektiv (Bergström och 

Boréus, 2005: 324). Här kan man närma sig frågan om förändring och ideologiska 

konsekvenser. Reproducerar den diskursiva praktiken diskursordning, och bidrar därmed till att 

upprätthålla status quo? Eller transformeras diskursordningen så att det skapas social 

förändring? Denna tredje del hjälper till att kartlägga relationen mellan den diskursiva 

praktiken och den bredare sociala praktiken (Philips och Winter Jørgensen, 2000: 90). 

Den kritiska diskursanalysens verktyg passar denna studie då den vill göra en 

analys av media och hur media som aktör kan med ord (text) skapa en verklighet (social 

praktik). 

4.3 Kritisk granskning av metoden 
En svaghet med diskursanalysen som metod är dess språkliga ideologi samt hur man behandlar 

texten efter denna. I en textanalys kan man inte veta textproducentens intentioner utan endast 

dra hypoteser om processen som skapar dem. Dock har analysen fortfarande en stor betydelse 

då oberoende om textens eller språkets intentioner är propaganda eller uppkomna ur historiska 

eller kulturella strukturer så har denna en makt att definiera samhället. Därmed är 

textproducenten, dvs. makthavaren och i denna studies fall; media, viktig att granska oavsett 

dess intentioner (Deacon et al, 1999). 

 Som forskare är det viktigt att vara medveten om sina egna kulturella och 

samhälleliga referensramar och dess inverkan på studien i användandet av diskursanalysen. Då 

ord och språk kan ha olika mening för olika personer så får man inte identifiera den mening 

konsumenten skapar av texten utifrån sina egna referensramar och ideologier (Deacon et al, 

1999). Därmed är det av relevans att redovisa för sina referensramar och bakgrundsuppfattning 

gällande ämnet. 

 Diskursanalysen har kritiserats för relativism. Man ifrågasätter alltså vad avsikten 

med forskningen är om den bara kan komma med kunskap som återspeglar diskursiva 

verklighetsuppfattningar. Diskursanalytiker, och jag själv som forskare, menar dock att även 
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om kunskap och individers sociala identitet uppfattas som historiskt, kulturellt och social 

betingad så är det sociala fältet mycket regelbundet och med stora konsekvenser för handling 

och samverkan. Dessa typer av förhållanden kan diskursanalysen komma att avslöja och 

därmed komma med enormt viktiga bidrag (Johanssen & Tufte, 2003: 119). 

4.4 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet  
Studiens användning av metoden diskursanalys och teorin socialkonstruktivism har en inverkan 

på studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, detta ska försöka redovisas här nedan. 

När det kommer till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inom den 

diskursanalytiska metoden så gäller det att vara tydlig och redovisa allt man gör under studiens 

gång. Diskursanalysen utgår ifrån en konstruktivistisk syn på verkligheten där allt är socialt 

konstruerat och det inte existerar några absoluta sanningar. Texter är på så sätt färgade av våra 

värderingar och förförståelse vilket betyder att ett traditionellt resonemang inte kan appliceras 

på metoden. Inom kvalitativ forskning innebär validitet huruvida man mäter det man avser att 

mäta (Bryman, 2002: 88). När det kommer till mått på validitet inom diskursanalys så menas 

det om studien kan fånga kontentan av den verklighet som studeras. Här gäller det att man som 

forskare låter materialet själv styra för att kunna förhålla sig så objektiv till materialet som 

möjligt. 

 Reliabilitet handlar enligt Bryman om metodens tillförlitlighet och om vi kan lita 

på resultatet av studien. För att få en hög reliabilitet så är det relevant att som forskare vara 

medveten om sin egen förförståelse. Då vi är en del av den sociala verkligheten så finns en risk 

att våra egna diskursiva sanningar och subjektiva värderingar färgar uppsatsen (Bryman, 2002: 

86). Därmed kan analysen i slutändan inte ses som en objektiv sanning, främst då jag som 

forskare skapar en ny diskurs och ett nytt sätt att se på händelsen. Detta skadar såväl 

generaliserbarheten då forskningen inte kan upprepas eller generaliseras i syfte att få exakt 

samma resultat. En återupprepning eller generalisering skulle i slutändan endast skapa en ny 

diskurs och ett nytt sätt att se på händelsen. Detta gör, som tidigare nämnt, inte analysen mindre 

viktig eller resultatet mindre verkligt, det är fortfarande en viktig reflektion av olika socialt 

konstruerade bilder av media som har en stor påverkan i samhället. Denna aspekt är dock 

underordnad studiens syfte, studien bör istället ses som ett bidrag till en nyansering av medias 

framställning av kulturell mångfald. 

4.5 Urval och avgränsning 
Urvalet i denna uppsats består av tidningsartiklar och tidskrifter. I och med att tidningar ofta är 

färgade av politiska värderingar och ideologier så behöver även urvalet utifrån denna aspekt 

betänkas. Vad är då en vettig avgränsning för att få ett så bra omfång som möjligt samtidigt 
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som studien skall kunna vara genomförbar? Först och främst bör ett urval göras kring vilka 

tidningar som skall ligga till grunden för studien. Jag har valt att utgå från 7 storstadstidningar 

som är rikstäckande, vissa mer än andra, fyra av dessa är dagstidningar och tre är 

kvällstidningar. Jag har tittat på Svenska dagbladet (obundet moderat), Dagens nyheter 

(oberoende liberala), Sydsvenska Dagbladet (oberoende liberal), Göteborgsposten (liberal), 

Aftonbladet (obunden socialdemokratisk), Göteborgs-Tidningen (oberoende liberal) samt 

Expressen (obunden liberal). Dessa tidningars politiska ideologier skiljer sig alltså inte så 

mycket åt, men i och med att det främst är ledaren i tidningsskrifter som är färgade av 

tidningens politiska ideologi och inte nödvändigtvis resten av dess innehåll så är sannolikheten 

stor att det finns en blandning av olika politiska ideologier och åsikter. Studien kommer inte 

endast att utgå ifrån ledarsidan utan även tidningsartiklar, debattartiklar, insändare och politiska 

uttalanden och kommer därmed kunna ta del av denna blandning.  

Dessa tidningar är dessutom alla distribuerade i Sveriges storstadsregioner och har 

därmed en tendens att vara mer filtrerade än lokaltidningar. Lokaltidningar skulle, av just denna 

aspekt, kunna vara intressanta att använda sig av. Men ur en vetenskaplig synvinkel uppfattas 

de större mer rikstäckande tidningarna mer trovärdiga i och med att de riktar sig till större 

målgrupper och det är dessa som allmänheten tar störst del av. Därmed får studien ett stort 

omfång av diskurser kring kulturell mångfald samtidigt som studien är genomförbar. Denna 

avgränsning är ett selektivt urval baserat på att dessa är de största rikstäckande tidningarna.  

Ytterligare en avgränsning bör göras, tidsmässigt. Vilka år bör studien rikta sig mot? Då 

debatten, politisk sett, kring kulturell mångfald, invandrare, migration osv. har växt sig större 

och mer central åren innan, under och efter ingången av Sverigedemokraterna i riksdagen 2010, 

så skulle en undersökning av tidningarnas täckning av debatten samt skapande av diskursen 

innan och efter 2010 vara intressant. Jag uppfattar detta som en tendens för ett ökat intresse av 

frågan i tidningarna. Att därmed titta på åren 2008 samt 2012 skulle möjligöra en jämförelse av 

diskurserna från de olika åren samt se om det skett någon utveckling. 

En ytterligare viktig aspekt att ha i åtanke vid denna avgränsning är: när det är som mest 

debatt i tidningarna? Till en början fördes tankarna till framläggningen av regeringens 

budgetproposition samt oppositionens skuggbudget i slutet av september. Men här ligger 

budgeten och de ekonomiska aspekterna i centrum vilket inte riktigt passar det jag ämnar 

undersöka. Därefter fastnade jag för Almedalsveckan i Visby i juli. Vilken består av åtta dagar 

(eftersom antalet riksdagspartier numera är åtta, innan 2011 var de sju dagar) då de olika 

riksdagspartierna har sin ”egen” dag (fokus ligger på partiets mest centrala sakfrågor). Under 

denna vecka bevakar upp till 900 journalister (Almedalsveckan, 2012) partiledartalen och olika 

aktiviteter vilket gör veckan till den i särklass största och viktigaste i Sverige för debatt och 
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politiska tal kring aktuella samhällsfrågor i media (Almedalsveckan, 2013). Det är även viktigt 

att belysa att detta inte endast är ett debattforum för politiska partier och dess partiledare, 

organisationer och företag har såväl en roll i debatterna och håller ofta egna aktiviteter. Detta 

göra att de politiska diskussionerna styrs av ett bredare samhällsspektra och inte endast de 

politiska partierna. Denna vecka (sju samt åtta dagar) år 2008 samt 2012 kommer därmed att 

vara studiens avgränsning rent tidsmässigt. 

Studien bör även avgränsas under genomgången av materialet, då det är media som är 

subjekt till undersökningen så är en specificering av sökord relevant. Vilka sökord som 

kommer att användas är något som kommer att uppenbara sig efter en första genomgång/analys 

av material. Under forskningsarbetet kommer jag söka efter flera ord och kategorier som i 

slutändan kommer att resultera i ett begränsat urval. Vilka sökord uppsatsen kommer att 

använda sig av kommer att redovisas i kapitlet nedan (4.6).  

4.6 Tillvägagångssätt vid sökning 
Jag började min sökning efter material till studien genom att använda mig av databasen 

Mediearkivet (Retriever). Här anpassade jag mig till att endast leta i storstadstidningarna jag 

nämnde i avgränsningen. Till en början valde jag att utgå från fyra dagstidningar, men i och 

med att jag avgränsat mig till en vecka så valde jag att utöka och använda mig av ytterligare tre 

kvällstidningar. Jag började med att använda mig av uppsatsens studieobjekt: mångkultur, 

kulturell mångfald och mångfald som sökord för att finna lämpliga artiklar. Därefter fann jag 

ytterligare sökord i materialet för att utöka min sökning på lämpliga artiklar. Dessa sökord blev 

i andra sökningen: invandrare, integration, migration, utlandsfödd och utrikesfödd. Då jag 

undersöker två olika tidsperioder med olika tidsanda så skiljer sig diskurserna åt, men sökorden 

jag använder mig av är de samma. Efter ett selektivt urval av artiklar som har med begreppet 

kulturell mångfald att göra så har jag analyserat och plockat ut relevanta utdrag. En hel del 

artiklar har på denna väg fallit bort, både pga. platsbrist och relevans. Efter en färdigställd 

sökning så är det 33 artiklar från Almedalsveckan under åren 2008 och 2012 som studien 

kommer att undersöka och använda som material. Jag har valt att utelämna en analys av bilder 

på grund av utrymmesskäl, hade det funnits färre artiklar att använda så hade även bilder varit 

intressant att analysera. 

4.7 Tillvägagångssätt vid analys 
Första delen av analysen har gått ut på att analysera och dela in artiklarna i lämpliga teman och 

diskurser. Detta har jag gjort genom att läsa artiklarna ett flertal gånger, stryka under och över 

och försöka hitta röda trådar. Efter att ha funnit olika teman så har jag analyserat dessa med den 

kritiska diskursanalysens verktyg. Vid analysen har jag förhållit mig till texterna genom att 
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undersöka hur begreppen som använts vid sökningen beskrivs, på vilket sätt, med vilka ord, 

associationer och metaforer. Jag har även letat efter budskap som kan förmedlas samt vilka som 

har tillåtelse att komma till tals och får företräde framför andra. Efter detta har jag delat in de 

olika temana i 3 olika diskurser, med underdiskurser. 

Här har jag använt mig av den kritiska diskursanalysens syntaxanalys med 

verktygen: transitivitet, modalitet, etos och intertextualitet, som beskrivs i kapitel 4.2. Detta för 

att se hur diskurser formas och bidrar till att både forma och omforma sociala strukturer 

(Philips & Winter Jørgensen, 68). I den andra delen av analysen så har jag analyserat artiklarna 

utifrån de teoretiska perspektiven socialkonstruktivism och postkolonialism. Här har jag tittat 

på hur diskurser kring kulturell mångfald även konstruerar bilden av kulturell mångfald. Jag har 

försökt finna vilka bilder som skapas och vilka bilder som därmed utesluts. I denna del har jag 

använt mig av begreppet intertextualitet som berör den diskursiva praktiken och beskriver hur 

texter relaterar till varandra, influerar varandra och på så sätt även kan härma varandra. 

5. Analys och Resultat 
Här analyserar och redovisar jag sida vid sida resultat och analys med de verktyg som tillhör 

den kritiska diskursanalysen, i kombination med de teoretiska perspektiven. Anledningen till att 

jag gör detta är då det underlättar för läsarens förståelse av de analytiska verktygen då de 

presenteras i samband med utdrag från artiklarna. Dessutom är det viktigt att i användandet av 

diskursanalysen som metod att redogöra noga för hur analysen gått till för att kunna 

upprätthålla en god validitet och reliabilitet. 

Genom att göra en syntaxanalys så undersöks journalistens språkliga val i 

berättandet både språkligt och metaforiskt. Man kan t.ex. finna en del ord med en negativ 

laddning inför de sökord som använts. Detta kan på sitt sätt skapa en stereotypisering av 

invandrare och kulturell mångfald. Ordvalen som skribenten gör skapar i sin tur ett etos, alltså 

hur en identitet skapas genom språk, där producentens (journalisten) språk och ordval formar 

konsumentens (läsaren) bild av identitet till en människa eller en grupp (Philips & Winter 

Jørgensen 2000 s. 87).  

5.1 De olika diskurserna 
Diskurser är ingenting som existerar i verkligheten, utan någonting som konstrueras ifrån 

studien och de frågor som ställs, detta betyder inte att de saknar signifikans eller 

verklighetsinnehåll, men det är viktigt att vara medveten om att diskurserna är knutna till just 

min egen utgångspunkt (Philips & Winter Jørgensen, 2000: 140). Diskurserna som framkommit 

i denna studie är analyserade och redovisade med de verktyg som tillhör den kritiska 
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diskursanalysen. Jag har genom studien funnit 3 övergripande mediala diskurser som kommer 

att presenteras var och för sig under de två åren. Dessa har i sin tur framträdande 

underdiskurser som kommer att redovisas. Jag kommer därefter försöka titta på om det skett 

någon slags diskursförändring från 2008 till 2012. 

Den första diskursen som jag har funnit har jag valt att kalla den 

mångkulturfrämjande diskursen, i denna diskurs delar man värderingar om fördelarna med ett 

mångkulturellt samhälle. Den andra diskursen, den integrationspolitiska, betonar tyngden av att 

integrera invandrare i det svenska samhället gällande språk, kultur och arbete. Den tredje 

diskursen som jag har funnit benämns som den främlingsfientliga, inom denna diskurs finns en 

tendens att definiera vad ”svenskhet” är och en intolerans gentemot andra kulturer och 

religioner.  

5.1.1 Mångkulturfrämjande diskursen 2008 

Inom den mångkulturfrämjande diskursen är man av åsikten att kulturell mångfald är en viktig 

grund för ett fungerande samhälle. Man menar att den svenska kulturen berikas genom att ta del 

av och influeras av andra kulturer, på så sätt är man multikulturalistisk. Detta synsätt ser 

invandring som någonting nödvändigt, framförallt ekonomisk, man menar att Sverige är i 

behov av mångfald för att kunna fortsätta växa och utvecklas. Världen blir mer och mer global 

och lättillgänglig vilket medför att nationsgränserna blivit öppnare, detta kräver i sin tur 

ekonomiska och kulturella samarbeten globalt som lokalt. I denna kontext så handlar mångfald 

om hur olikheter kan samspela med varandra och bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Därmed ska man välkomna och integrera nytillkomna människor i samhället, inte skapa klyftor 

mellan ”vi” och ”de”. Diskursen besitter idén, likt Zayani, att om man normativt pratar om 

kulturell mångfald, i och genom media, så kan det skapas en diskurs som främjar tolerans, 

underlättar samexistens och berikar den mänskliga existensen.  

 

Vi måste se nytillkomna människor som enskilda unika individer med allt vad det 

innebär. Alla nytillkomna bär på kunskaper och erfarenheter som vi kan ha stor glädje 

och nytta av, låt oss därför se våra invandrare som en tillgång och resurs för Sverige att 

möta framtidens utmaningar med. Allt utanförskap skall bekämpas med hänsyn till 

människors olika förutsättningar och våra gemensamma mål. Människor som får arbeta 

och betala skatt kommer snabbare in i det nya samhället, och därmed kan klyftorna 

minskas mellan ”dom och oss” (GT, 2008-07-06). 

 

Grundtanken i den mångkulturfrämjande diskursen värdesätter invandrares erfarenhet och 

kunskap, samt ser nytillkomna människor som resurser för det svenska samhället. Man värderar 
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människor lika oavsett etnicitet, religion, hudfärg, kultur eller levnadssätt. Man menar att så 

länge människor interagerar med varandra så kan det skapas relationer mellan olika kulturer 

och därmed bidra till en bättre tolerans och acceptans i samhället. 

 

Vi vill i stället bidra till goda relationer och möten mellan människor. Det är svårare att 

ta avstånd från eller hata någon som man känner (GT, 2008-07-07). 

 

Meningsuppbyggnaderna i dessa kontexter är laddade med positiv betingning gällande 

begreppen mångfald och invandrare. Budskapet som förmedlas är att en ökade kulturell 

mångfald är positivt för det svenska samhället; både ekonomiskt och kulturellt. Modaliteten i 

dessa utdrag, det vill säga hur starkt och med vilken säkerhet dessa påståenden framställs, är 

hög då man uttrycker ”vi måste” göra si och så. Man skapar ett etos kring det svenska samhället 

som tolerant och inkluderande.  

 Ur en teoretisk analysvinkel så pratar man ur två fördefinierade och hierarkiskt 

rangordnade kategorier. Man pratar om ett ”vi” som ska acceptera ”de”. På så sätt återskapas en 

bild av klara linjer mellan ”vi” svenskar och ”de” invandrare. Precis som Paulina de los Reyes 

och Masoud Kamali uttrycker det så gör denna uppdelning att individer och grupper definieras 

och ses i första hand utifrån den uppsättning egenskaper som kan associeras med tillhörigheten 

i någon av dessa grupper (De los Reyes & Kamali, 2005: 8) 

 

Arbeta mot främlingsfientlighet för mångfald 

I många artiklar inom den mångkulturfrämjande diskursen så argumenteras det mot den 

främlingsfientliga agenda som blivit mer synbar inom den politiska debatten. Bland annat så 

diskuteras hur främlingsfientlighet samt Sverigedemokraternas åsikter håller på att 

normaliseras i media. Här diskuteras hur man kan arbeta mot en ökad främlingsfientlig agenda 

på bästa sätt. 

 

Men att vilja diskutera invandrare apropå sverigedemokraternas framgångar är som att 

vilja prata om judar för att Nationalsocialistisk front vunnit mark (DN, 2008-07-06).  

 

Denna skribent menar att själva grunden i rasistiska gruppers resonemang är att 

”rasfrämmande” människor är ett problem. Att man därmed ska följa denna diskurs blir istället 

ett återskapande av associationen; invandrare är problem. Därmed menas det att man måste se 

bortom normaliseringen av partiet och åsikterna, och återigen reagera på bilden som 

Sverigedemokraterna skapar kring invandrare.  
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På liknande sätt menar många artiklar att en större inkludering av invandrare i 

samhället kan arbeta emot den växande rasismen i politiken. 

 

Vi måste bekämpa diskrimineringen som riktas mot människor på grund av hudfärg, 

hårfärg eller religion. Vi måste tro på ett nytt vi . Ett nytt svenskt mångfaldshem 

(Aftonbladet, 2008-07-12). 

 

Här pratar man olikt andra artiklar om ett nytt ”vi”, alltså inte ett ”vi” som måste integrera ”de” 

och acceptera ”de”. Budskapet är istället ett skapande av en gemenskap genom ett nytt svenskt 

mångfaldshem och på så sätt ett bekämpande av främlingsfientligheten. 

En annan artikel menar att exkluderingen av det främlingsfientliga partiet SD i den 

politiska debatten ger partiet billiga sympatier och kan genera tankar inom partiet att ”de är 

något stort på spåren”. Men journalisten menar att: 

 

Det är nämligen inte ett smack revolutionerande att inbilla sig att frånvaron av vissa 

grupper är det enda som står mellan övriga grupper och lyckan (Svenska Dagbladet, 

2008-07-12) 

 

Journalisten menar att man inte kan kräva av människor att de ska hålla sig borta från en eller 

assimilera sig med en, därmed bör man ta istället ta debatten med dem, och inte om dem. 

Budskapet är att våga ta debatten med främlingsfientliga politiska krafter för att kunna 

motarbeta dem istället för att exkludera dessa ur debatten. Diskursen uttrycker samma högre 

grad av modalitet genomgående då man pratar om hur ”vi” måste göra och ”vi” måste 

bekämpa.  

 Sammanfattningsvis kan man se att denna underdiskurs riktar stor kritik mot den 

främlingsfientliga diskursen och dess talare, fokus ligger på att minska en ökad 

främlingsfientlighet i samhället då man tror på att en kulturell mångfald är nödvändig för ett 

fungerande samhälle. Samtidigt så vill man skapa en större gemenskap och inkludering av allas 

tankar och åsikter i debatter. 

5.1.2 Mångkulturfrämjande diskursen 2012 

Den mångkulturfrämjande diskursen 2012 är precis som under 2008 av den åsikten att kulturell 

mångfald är en viktig grund för ett fungerande samhälle. Man pratar om invandring som 

någonting nödvändigt rent ekonomisk och menar att Sverige är i behov av variation för att 

kunna utvecklas. Det är på grund av den kulturella mångfalden som Sverige har utvecklats till 

det land det idag är. Under 2012 så pratar man dock mer om Sverigedemokraternas åsikter och 
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inte längre med dem. Diskursen spretar mer än under 2008 då man diskuterar kulturell 

mångfald ur en mängd olika samhällsvinklar. Men, precis som 2008 då domineras diskursen av 

att påvisa den kulturella mångfalden som positiv. I en artikel från Aftonbladet så diskuteras 

Sverigedemokraterna och deras uttalanden under Almedalsveckan. Journalisten menar att: 

 

Föreställningen att vi lever i ett land ockuperat av främmande makter är så galen att den 

egentligen inte har i en seriös politisk diskussion att göra (Aftonbladet, 2012-07-02). 

 

Journalisten menar att tankeställningen att ”få tillbaka” ett svenskt samhälle utan inre 

spänningar är omöjligt, framförallt då detta aldrig funnits. Man menar att: 

 

Sverige har tvärtom utvecklats till ett av världens rikaste länder genom vår öppenhet och 

nyfikenhet. Det är genom utbyte, handel och invandring som exportlandet och 

industrilandet Sverige vuxit fram. Sverigedemokraternas vision om stängda gränser är en 

strypsnara på allt vad utveckling och ekonomisk tillväxt heter. Och historiskt sett alltså 

ytterst "osvensk" (ibid). 

 

Det finns en idé om att värna om den kulturella mångfalden och dess positiva effekter i 

utdraget. Men, samtidigt tar journalisten diskursen till en motstridig nivå då hen försöker 

definiera vad som är osvenskt.  

I en annan artikel så menar man på att dagens krisande Europa underlättar för 

främlingsfientligheten att växa och att behovet av en sammanhållen verklighet med enkla svar 

växer sig större: 

 

Idag exploaterar främlingsfientligheten, med god hjälp av konservativa tänkare, bilden 

av hur det rena och raka upplysningsarvet förstörts av flum, feminism och mångkultur 

(Sydsvenskan, 2012-07-05)  

 

Journalisten vill påvisa att det idag finns ett större behov av en egen världsbild på grund av ett 

krisande Europa och att det är därför främlingsfientligheten har haft möjlighet att växa sig 

större. Med världsbild så menas hur man uppfattar sin egen verklighet och sig själv. För att man 

ska kunna definiera sig själv så behöver man ofta även definiera ”den andre”. Det har alltså 

skapats ett större behov av att definiera sig själv. 

 Även här är modaliteten, instämmandet, hög i utdragen. Det finns en tendens i av 

högre modalitet i artiklar som är grundade på reaktioner gentemot främlingsfientlighet och 
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uttalanden från detta perspektiv genom hela den mångkulturfrämjande debatten. 

 

Kulturella uttryck 

I en artikel skriver Lunds biskop Antje Jackelén om det samtalsklimat som finns i Sverige 

gällande religion. Hon menar att religion är något som man inte talar om i Sverige, framförallt 

uppfattas detta komma ur en frihet till religionen samt beröringsskräck till den. Jackelén menar 

på att Sverige har ett samtalsklimat om religion som inte gagnar tillväxt utan istället kan skapa 

motsättningar. Man bör istället uppmuntra och inkludera kulturer och religioner i samhället och 

se likheter traditioner emellan: 

 

Invandrares kompetens tas inte tillvara på arbetsmarknaden. Invandrare främmandegörs 

ofta helt i onödan. Initiativet social cohesion handlar om att se kulturell och religiös 

mångfald som en tillgång snarare än som ett problem. Det gäller att ta vara på det 

kapital som finns i den etik som förenar de flesta religiösa traditioner: att betrakta 

gästfrihet som en helig plikt och att söka det bästa för den plats där man bor 

(Sydsvenskan, 2012-07-01).  

 

Budskapet är att inkludera invandrare på alla samhällsnivåer för att undvika klyftor och ett 

skapande av ”vi” och ”de”, dessutom att se likheter mellan religiösa traditioner istället för 

olikheter.  

 

Samtalsklimat 

I en artikel så diskuteras ”vithetsbegreppets” comeback. Man menar på att det varit ganska 

ovanligt att identifiera sig själv som vit i Sverige, andra identifikationer så som klass, kultur 

och geografi har historiskt varit viktigare för oss. Tidigare har begreppet vithet använts flitigt 

av skinheads och rasister. Men nu, menar skribenten, så används begreppet även av antirasister. 

Man ser en problematik med detta: 

 

… om svensk är synonymt med vit blir den omedelbara frågan om någon som kommer 

från ett annat land någonsin kan bli svensk. Bland annat därför är det problematiskt att 

antirasister har börjat använda sig av rasbegreppet. Målet må vara att minska rasism, 

men konsekvensen av fixeringen vid hudfärg leder snarare till att uppdelningen mellan 

människor fördjupas då vithet anses liktydligt med innanförskap. Det är inte objektivt, 

eller av naturen givet, att dela upp människor i olika raser, utan det är något som sker 

socialt (Göteborgsposten, 2012-07-03). 
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Skribenten vill belysa att även goda intentioner som är till för att verka för en ökad acceptans i 

samhället gentemot kulturell mångfald så skapas genom denna definiering ett etos av en 

”svensk identitet”. Skribentens budskap är att om antirasisterna använder denna definition så 

förstärks den förenklade världsbilden där människor värderas baserat på hud-, hår- och 

ögonfärg, sann antirasism ska handla om att motverka all sorts diskriminering och fördomar. 

Sammanfattningsvis för den mångkulturfrämjande diskursen 2012 så kan man se 

att den spretar i sina diskussioner. Man pratar om inkludering, kulturella uttryck och 

samtalsklimat, därmed når diskursen olika samhällsdiskussioner. Som nämnt tidigare så kan 

man se att modaliteten ökar i artiklar som reagerar eller uttalar sig om främlingsfientlighet. Det 

finns ett behov hos många journalister att förkasta idéer samt belysa det positiva med kulturell 

mångfald, detta ofta med en hög affinitet.  

 

Utveckling av mångkulturfrämjande diskursen 2008 till 2012 

Man kan se att den mångkulturfrämjande diskursen har utvecklats från 2008 till 2012, under 

2008 så var ”inkludering” dominerade i debatten. Detta har sedan utvecklats till en mer 

spretande diskurs som innehåller inkludering, kulturella uttryck och samtalsklimat. Diskursen 

har alltså inkluderat fler samhällsvinklar. Den mångkulturfrämjande diskursen har även blivit 

mer självkritisk då den diskuterar hur man som diskurs kan arbeta för en bättre retorik som 

gynnar den kulturella mångfalden. Diskurserna under både 2008 och 2012 pratar om att gå 

emot skapandet av ett ”vi” och ett ”dem”, trots detta används det i många av journalisternas 

språkliga val vilket visar på paradoxen de los Reyes och Kamili pratar om. 

5.1.3 Integrationspolitiska diskursen 2008 

Inom den integrationspolitiska diskursen så diskuteras hur man på bästa sätt kan integrera 

nyanlända och invandrare i samhället. Framförallt så sammankopplar man invandring med 

något positivt för ekonomin likt den mångkulturfrämjande diskursen. Man ser även i denna 

diskurs att det är av relevans på grund av ett mer öppet och globalt samhälle. Likt det de los 

Reyes och Kamali nämner så hamnar diskursen lätt i att ”vi” ska integrera ”dem”. 

I många av artiklarna som undersökts så diskuteras det europeiska 

samtalsklimatet gällande invandring på politisk nivå i samband med skapandet av en gemensam 

invandringspolitik. Här vädjas nya angreppssätt från svenska politiker och journalister då det 

existerar en inhumanitär syn på flyktingar och invandrare i många andra Europeiska länder. 

Man vill från svenskt håll stå i framkant som förebild för en mer positiv och gynnande bild av 

invandring. Varför dessa artiklar valdes att användas var främst då man nämner Sveriges 

invandringspolitik i kontrast till andra länder, det finns en bild av Sverige med mer liberala 
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regler och tolkningar. Dock så förbinder man integration, även inom den svenska debatten, med 

problem. Det finns alltså en problematik som är direkt sammankopplat med integrationsfrågan. 

Man förbinder invandring inom den Europeiska debatten med någonting negativt 

och problematiskt. Man pratar om ett gemensamt kontrakt som ska strama åt tyglarna 

ytterligare, vilket: 

 

kräver att invandrare lär sig språket i sitt nya hemland och anammar europeiska 

värderingar… (Dagens Nyheter, 2008-07-09) 

 

Regleringar som stramar åt den kulturella mångfalden på många plan. Tanken är att man ska 

anamma europeiska värderingar när man kommer till sitt nya hemland. Detta utdrag skapar en 

bild av ett homogent Europa som skiljer sig från alla länder som ligger utanför dess gränser, 

vilket på många plan inte stämmer. Ett ytterligare förslag i samma artikel är att man i framtiden 

ska kunna tvinga ”dessa” att åka tillbaka till sina hemländer. Här finner vi de postkoloniala ”vi” 

och ”de” dikotomierna i sitt esse.  

 Något som många svenska politiker försöker att belysa inom diskussionen är att 

betrakta invandring som någonting positivt och gynnsamt. Man menar att samtalsklimatet 

måste byta tonfall från att: 

 

… beskriva invandring som problematiskt, dyrt och en säkerhetsrisk, till att i stället 

kalla invandringen en möjlighet att fylla stora demografiska hål och skriande behov av 

arbetskraft. (Göteborgsposten, 2008-07-08) 

 

Migrationsministern Tobias Billström uttrycker även sin syn i en artikel där han menar att det 

är viktigt att lyfta fram migrationens positiva effekter inom diskussionerna. Han pratar om 

vikten av detta i vår globala värld som skapat en ökad rörlighet och efterfrågan på arbetskraft. 

Man ska alltså belysa migrationens positiva effekter rent ekonomisk. 

 

I vår globaliserade värld blir frågor om rörlighet över gränser alltmer framträdande. 

Ökad rörlighet och ökad efterfrågan på arbetskraft visar ett behov av fler lagliga vägar 

in i Europa (Göteborgsposten, 2008-07-06). 

 

Sammanfattningsvis så finns en debatt om invandrare och mångkultur inom EU, och dessa 

sammankopplas med problem. Detta framställs till skillnad från bilden av Sverige där ett etos 

existerar kring liberala, toleranta och accepterande gällande invandring och mångfald. Två av 
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artiklarna pratar om språkets makt i diskussionen gällande en gemensam invandringspolitik, 

man pratar om att lyfta fram det positiva och inte sammankoppla migration och invandring med 

någonting negativt, alltså ta lärdom av hur Sverige resonerar kring invandring. Likt den 

mångkulturfrämjande diskursen så är det fokus på migrationens positiva effekter rent 

ekonomiskt. Det som saknas i diskussionerna är att tillse aspekten kring att människor tvingas 

fly på grund av inhumanitära förhållanden och vikten av att hjälpa dessa människor humanitärt. 

 

Utanförskap och segregation 

I några av de artiklar som har analyserats så har en bild konstruerats som föreställer människor 

i utanförskap. Diskursen inkluderar framförallt ett utelämnande av invandrare och nyanlända i 

det svenska samhället. Här skapas vissa stereotyper och bilder av en exkluderad grupp. 

 

…de som bor i Rosengård och andra utanförskapsområden omfattas ju av samhällets 

service, påbyggd av ytterligare ett "svåröverskådligt" antal miljarder för extra åtgärder. 

Ändå har det inte blivit bra. Ändå attackeras brandkåren av stenkastare. Ändå finns 

förgrymmelse bland unga invandrare inför ett samhälle de inte når in i (Sydsvenskan, 

2008-07-10) 

 

Här skapas en bild av Rosengård som ett samhälle i ”utanförskap”. Budskapet i artikeln är att 

”trots” extra åtgärder och satsningar på dessa samhällen så hamnar unga invandrare i 

utanförskap. Här kopplar man till Rosengårdskravallerna och hur brandkåren utsatts för 

stenkastning. Genom att göra denna koppling så skapas en bild av unga invandrare som 

kriminella och hänsynslösa på grund av ett utanförskap. I samma artikel tillskriver journalisten 

unga invandrare ett antal karaktärsdrag: som rotlösa och utnyttjade av omstörtande ideologier. 

 

Dagens unga invandrare försöker fylla sitt existentiella tomrum, om man så vill sitt 

"utanförskap", med den nyuppfunna jihadideologi som sprids i förstädernas 

källarmoskéer och ytterligare späds på via internet med ohyggliga bilder av 

västerlandets pågående krig mot den tredje världen, just nu i Irak (ibid). 

 

Det finns en hög grad av modalitet i journalistens text, det vill säga mycket instämmanden i 

sina egna hävdelser. Det skapas såväl ett etos gällande unga invandrare där de tillskrivs en rad 

olika karaktärsdrag, detta blir på så sätt en generalisering. Det är endast författaren som får 

komma till tals i artikeln, därmed existerar en väldigt låg transitivitet då han endast redovisar 

sin uppfattning. I en annan artikel kort inpå ifrågasätts den föregående på grund av sitt sätt att 
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generalisera. Att generalisera och tillskriva egenskaper hos unga invandrare samt att 

sammankoppla dessa till jihadismen, som är en extrem form av islamisk fundamentalism, blir 

därmed felaktigt menar denne (Sydsvenskan, 2008-07-11).  

Man pratar väldigt lite om hur man kan bekämpa utanförskap i dessa artiklar, 

istället tillskriver man unga invandrare karaktärsdrag och skapar bilden av att utanförskapet är 

självförvållat. Det finns dock artiklar som diskuterar om hur man ska göra Sverige mer 

tillgängligt. Här benämns invandrare och kulturell mångfald som någonting Sverige behöver, 

man pratar återigen om en ”ny global tid” som behöver utvecklas efter mångfalden, inte 

motarbeta den.  

 

En ny tid kräver nya lösningar (Svenska Dagbladet, 2008-07-06). 

 

Man ser den kulturella mångfalden som en del i utvecklingen och ser hur segregation grundat 

på bostäder föder motsättningar. 

 

Sverige går alltmer isär. Rika blir rikare och fattiga mer fattiga. Samtidigt ska en allt 

större del av en växande befolkning samsas i storstäderna. Det bäddar för ökad 

segregation och sämre livskvalitet för allt fler, men framför allt för ökad social 

utslagning (ibid). 

 

Sammanfattningsvis så menar denna underdiskurs att man ofta definierar invandrare i Sverige 

som människor som är utanför samhället, en artikel menar att det utanförskap som invandrare 

känner och utsätts för, kan ge möjligheter för extremiteter. I denna text tillskrivs de unga 

invandrare olika egenskaper och ett etos skapas. Ett etos av jihadspridande unga invandrare 

som kastar sten på brandkåren. Dessutom innesitter dessa utdrag en hög grad av modalitet. Ur 

ett teoretiskt perspektiv så kan man se att denna underdiskurs genererar ett skapande av de 

postkoloniala dikotomierna ”vi” och “de”. Här ser man tydligt hur bilder av grupper i samhället 

kan skapas i media genom språkets makt.  

Men likt den mångkulturfrämjande diskursen så finns även förespråkare för att 

göra Sverige mer tillgängligt, man menar att det inte är tillräckligt öppet för att släppa in alla 

som vi behöver. Man betingar mångkulturen och invandring med någonting positivt. Här finns 

en låg form av transitivitet då händelser saknar en agent. Man pratar om händelser som sker, 

men fråntar agenten sitt ansvar. 

5.1.4 Integrationspolitiska diskursen 2012 

Likt under 2008 så diskuteras integrationen av nyanlända och invandrare i samhället. Under 
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2012 gäller det framförallt integration av invandrare i arbetslivet för att på bästa sätt möjligen 

slippa ett segregerat och främlingsfientligt samhälle. Här framställs dock till skillnad från 2008 

integrationspolitiken som orsaken till ökade opinionssiffror för de främlingsfientliga 

Sverigedemokraterna.  

I en debattartikel pratar man om ökade möjligheter till utbildning och utveckling både 

nationellt och lokalt för att på bästa sätt integrera invandrare. Journalisten frågar sig: 

 

Hur kan vi i Sverige, nationellt och lokalt, ge möjligheter till utbildning och utveckling 

med målet att flyktingar och invandrare får möjlighet att bli väl integrerade 

samhällsmedborgare? (Aftonbladet, 2012-07-07). 

 

Man menar på att en bättre fördelning av nyanlända invandrare i landets olika kommuner kan 

generera i mindre sprickor mellan grupper och därmed arbeta proaktivt mot 

främlingsfientlighet och motsättningar. Journalisten menar att: 

 

Tar inte vi initiativet till och ansvaret för en öppen och ärlig dialog (…) då riskerar vi att 

mista invånarnas och väljarnas förtroende och tvingas in i "odemokratins" och rasismens 

politiska retorik. Jag hävdar att Sverige kan och ska ha en solidarisk och öppen 

inställning när det gäller flyktingar och invandrare. (ibid) 

 

Journalisten pratar om vad som riskerar att hända om man inte, på ett politiskt plan, 

upprätthåller en öppen och ärlig dialog. Budskapet är tydligt; Sveriges politiker bör ha en 

solidarisk och öppen inställning gentemot invandraring och integration för att motverka 

främlingsfientlighet. 

I en artikel så redovisas statistik gällande svenskars attityder gentemot 

flyktingmottagningar och invandrare, här visas en positiv trend. Återigen diskuteras den 

politiska inställningen gentemot invandrare och samma budskap som föregående artikel 

uppmuntras.  

 

En positiv attityd, öppenhet och gästvänlighet innebär en god jordmån för en lyckad 

integration. En lyckad integration är i sin tur nödvändig för svensk ekonomis fortsatta 

välgång. Det står nämligen ganska klart att Sverige inte klarar upprätthålla sin välfärd 

utan import av utländsk mankraft varför invandring måste betraktas som något positivt 

(Göteborgsposten, 2012-07-04). 
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Sammanfattningsvis pratar man om invandring och integration som nödvändig för den svenska 

ekonomins utveckling, kulturell mångfald måste därmed betraktas som något positivt. Denna 

inställning sammanfattar en stor del av den integrationspolitiska diskursen. I denna kontext så 

kan man se att integration handlar om att individen ska inkluderas i den sociala gemenskapen 

såväl som på arbetsmarknaden. Dock så saknar diskussionen idén om att värna om individers 

kulturella identitet. Detta bygger på liknande uttalanden från diskursen 2008.  

 Det finns ungefär samma grad av modalitet genom diskursen man pratar om hur 

”vi bör”, ”vi ska”, ”vi kan” och ”vi riskerar”. Utdragen representerar alltså en högre grad av 

modalitet. Transitiviteten är hög då man förbinder en misslyckad integration med dålig 

inställning från svenska medborgare. På så sätt förbinder man händelsen med ett subjekt. 

 

Segregation 

I en artikel diskuteras möjligheten att genom byggnader av städer kunna påverka människors 

relationer och möjligheter att mötas. Man menar att: 

 

I Sveriges större städer lever vi i dag i allt högre grad isolerade från varandra, sorterade 

efter etnisk, social och ekonomisk tillhörighet. (Svenska Dagbladet, 2012-07-08). 

 

Detta påverkar direkt samhörigheten mellan medborgare. Man ser två stora anledningar till 

detta, först och främst ligger mycket i den svenska konsensuskulturen som har svårt att hantera 

andras etnicitet, värderingar och sätt att leva. För det andra så saknar Sverige kosmopolitiska 

miljöer där respekt för andra kulturer, språk, vanor och religioner har kunnat växa fram. 

Journalisten frågar sig själv: 

 

Hur stora är egentligen möjligheterna att utveckla fördomsfrihet, jämlikhet och 

demokrati i ett samhälle där vi, oavsett om vi är rika eller fattiga, etniska svenskar eller 

med annan etnisk bakgrund, unga eller gamla, mest träffar de som socialt, ekonomiskt 

och kulturellt liknar oss själva (ibid)? 

 

Skapandet av segregation ligger alltså mycket i sättet vi lever och bygger våra bostäder, detta 

har alltså: 

 

gjort det svårt för oss att vara det öppna, fördomsfria och demokratiska samhälle vi vill 

vara, ett samhälle där medborgarskap, inte etnicitet, religion, värderingar eller kulturell 

tillhörighet, avgör vem som är svensk (ibid). 
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Här går journalisten egentligen mot den generella uppfattningen av Sverige som öppet och 

tolerant, det skapas ett etos av det svenska samhället som uppdelat och fördomsfullt. Budskapet 

är att vi kan förebygga dessa fördomar om vi lever mindre uppdelat. 

I en intervju i Sydsvenskan så uttalar sig en ung Malmöit om en ökad segregation i 

Malmö. Hen menar att: 

 

Det har skapats lite vi och dem mellan svenskar och invandrare. Men också mellan 

andra grupper. Sådant sliter isär staden. I stället för att ta del av den andres kultur blir 

man rädd för den (Sydsvenskan, 2012-07-08).  

 

Personen som intervjuas menar på att en större fördomsfrihet är möjlig om man tar del av 

varandras kulturer. Journalisten frågar även vilken kultur som personen i fråga tillhör. Där 

personen säger: ”En typisk svenne kanske”. Här skapas en identitet inom den 

mångkulturfrämjande diskursen då man under intervjun vill belysa individens egna kulturella 

bakgrund. Att journalisten väljer att belysa personens egna kulturella bakgrund skapar en bild 

av att den dominerande kulturen ”godkänner” minoritetskulturer. 

 Segregationsdiskussionens budskap handlar i grund och botten om att integreras 

med varandra genom att förändra hur vi bor och hur vi uppfattar varandras kulturer. Det finns 

olika grader av modalitet, instämmande, i de olika utdragen. I de tre första finner man en högre 

affinitet då man uttrycker ett ”vi bör, vi gör, vi vill” osv. I det sista utdraget så finner jag en 

form av transitivitet då händelser saknar en agent i och med uttrycket ”man”. Sådana uttalanden 

fråntar agenten sitt ansvar för att istället belysa effekterna av problemet (Philips & Winter 

Jørgensen, 2000: 87). Jag finner även en lägre grad av modalitet i detta då talaren inte uttrycker 

vad som skapat detta, på så sätt blir det en passiv modalitet. 

 

Utveckling av integrationspolitiska diskursen 2008 till 2012 

Under diskursen 2008 så ser belyses en ny global tid som kräver rörliga gränser. Det finns en 

positiv inställning till en ökad mångfald och invandring då det är positivt rent ekonomiskt. 

Diskursen under 2012 har ändrats på så sätt att man pratar om hur den svenska inställningen 

gentemot migration, integration och invandrare bör vara då (alltså inte hur den är) då det är 

positivt rent ekonomiskt och kulturellt. Diskurserna under 2008 och 2012 nämner båda att hur 

vi bor är en viktig del i segregationen mellan människor, och att integrationen skulle förenklas 

om vi förändrar denna aspekt. En ytterligare synvinkel som är återkommande båda åren är den 

ekonomiska aspekten av kulturell mångfald och invandring. På så sätt har inte diskursen 
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utvecklats avsevärt mycket, förutom att det fortfarande är en aktuell fråga som behöver ”lösas” 

enligt media.  

5.1.5 Främlingsfientliga diskursen 2008 

I denna diskurs så existerar en främlingsfientlig retorik som uttrycks av en minoritetsgrupp 

inom det politiska etablissemanget. Det finns tydliga åsikter gällande vad ”svenskhet” är och 

krav på utrikesfödda som befinner sig i Sverige att assimilera sig till den ”svenska kulturen”. 

Man tar ett tydligt avstånd från andra kulturella grupper och man kan se en tydlig uppdelning 

av människor och grupper vilket kan kopplas till Saids postkoloniala binära motsatser ”vi” och 

”de”. Människor med en annan kultur och religion anses inte vara förenliga med den rådande 

självbilden, på så sätt är man monokulturalistisk. I materialet som kommer att redovisas nedan 

så finner man den främlingsfientliga diskursens bild av kulturell mångfald och invandrare, 

framställningen av begreppen är framförallt byggd på fördomar och generaliseringar. 

En återkommande synvinkel i den främlingsfientliga diskursen är att man 

sammankopplar invandrare med brottslighet och problem. 

 

…det vi vill är att ta tag i saker som gått väldigt snett under många år, som till exempel 

det här med invandringspolitiken, som alla vet nu vid det här laget inte fungerar, samt 

den tilltagande brottsligheten (Aftonbladet, 2008-07-12). 

 

Här antar skribenten ett samband mellan invandringspolitiken och en tilltagande brottslighet. 

Modaliteten är hög då skribenten instämmer i det hen skriver. Det finns inga tvivel och det 

framställs som oomtvistlig kunskap (Philips 2000 & Winter Jørgensen s.88). Budskapet är att 

den ökade brottsligheten är invandrarnas fel, för att komma tillrätta med problematiken ska 

samhället begränsa kulturella influenser utifrån, det vill säga invandringen. Skribenten är aktiv i 

sitt uttryck och förbinder händelser med subjekt, på så sätt är transitiviteten hög i utdraget. 

 

Det svenska kulturarvet 

Det finns en stark dikotomisering inom den främlingsfientliga diskursen, man är väldigt 

intolerant gentemot allt som är främmande och därmed skapar man gärna ett etos av 

invandraren som ett hot för det ”svenska kulturarvet” och ett etos av ”den svenska identiteten”. 

På så sätt skapas ett ”vi” och ett ”dem” där allt som är främmande bör motarbetas. 

 I en artikel diskuteras bland annat bygget av en moské, här uttrycks åsikter från en 

Sverigedemokrat: 

 

Vår värdering är att det är främmande (GT, 2008-07-07). 
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Men vad ”främmande” innebär preciseras inte. Sverigedemokraten menar att det är något man 

känner, som bygger på värderingar. Men vilka värderingar det är kan inte heller preciseras. 

 

…byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker 

ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition skall inte få uppföras (ibid). 

 

Detta uttrycker Sverigedemokraterna som anledning till att man bör motarbeta byggen av 

moskéer i allmänhet. Budskapet är att det som avviker från svensk och västerländsk tradition 

skall hållas utanför det svenska samhället. 

 

Sverige och den svenska kulturen är viktigast. Man får ta skeden i vacker hand när man 

kommer hit (ibid). 

 

Dessa uttalanden präglas av det postkoloniala tankesättet där den västerländska kulturen ska 

vara överordnad resten. Urikesfödda och kulturell mångfald anses i denna kontext vara ett hot 

gentemot den svenska kulturen. 

 Ett ytterligare uttalande från Sverigedemokraterna angående den kulturella 

mångfalden uttrycks i en annan artikel. 

  

Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har underminerat 

den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle (DN, 2008-07-06). 

 

Här bygger man på den svenska identiteten och menar att det är mångkulturen som hotar 

gemenskapen i det svenska samhället. Man definierar inte heller vilket kulturarv man menar att 

mångkulturen underminerar. Återigen, ett utdrag med hög modalitet. Dessutom definieras den 

svenska identiteten som en. Detta följs av: 

 

Till Sverige pågår en invasion av främmande människor. På sikt hotas det svenska folket 

att utrotas till följd av rasblandning, lågt barnafödande, ökade aborter och andra inslag 

som drabbar vårt folk (ibid). 

 

Man pratar om en pågående ”invasion” till Sverige och menar att denna kommer att följas av 

”svensk utrotning”. Det är en hög grad av modalitet i de flesta främlingsfientliga uttalanden. 

Man påvisar att det man säger är ren kunskap och sanning. Vilket det sällan är, de flesta 



	   28	  

påståenden visas komma helt ur luften. Jag tolkar i dessa utdrag att budskapet är att det inte 

finns något utrymme inom den svenska identiteten. Identiteten är bestämd och ej föränderlig, 

därmed bör man ej tillhöra något annat än den svenska kulturen och dess överordnade normer 

för att kunna inkluderas i det svenska samhället. Här finns en hög transitivitet då man förbinder 

problem (händelser) med ett subjekt (kulturell mångfald/invandrare). 

5.1.6 Främlingsfientliga diskursen 2012 

Likt den främlingsfientliga diskursen under 2008 så existerar en främlingsfientlig retorik som 

uttrycks av en minoritetsgrupp inom det politiska etablissemanget. Man tar ett tydligt avstånd 

från andra kulturella grupper och man kan se en tydlig uppdelning av människor och grupper 

vilket kan kopplas till de postkoloniala binära motsatserna ”vi” och ”de”. I materialet som 

kommer att redovisas nedan så finner man den främlingsfientliga diskursens bild av kulturell 

mångfald och invandrare. Något som skiljer sig från diskursen 2008 är att det inte är lika 

många som får komma till tals direkt i artiklarna. I alla artiklar funna under denna vecka så 

återberättas istället Sverigedemokratiska uttalande. I en summering av ett uttalande från 

Sverigedemokraterna partiledare Jimmie Åkesson så märks en tydligt främlingsfientlig retorik: 

 

Han slog fast att han minsann inte tänker ”integreras” med någon, samt att välfärd och 

mångfald är en omöjlig kombination”(Aftonbladet, 2012-07-02). 

 

Här menas att välfärd och kulturell mångfald inte är förenliga i ett samhälle. Åkesson säger att 

han inte vill integreras med ”någon”, någon är i denna bemärkelse hans binära motsats och 

därmed skapas ett etos kring ”vi” vill inte integreras med ”de” och accepterar inte ”de”. 

I en annan artikel så diskuteras Sverigedemokraternas så kallade 

”återvandringspolitik”. 

 

För är det något SD fortfarande vill så är det ju att hålla vissa människor ute. De vill att 

porten till Sverige skall vara smalare och de vill bli av med en del av de människor som 

bosatt sig här. Partiet kallar det återvandringspolitik, och lovar generöst ekonomiskt stöd 

till dem som åker ”hem” igen (Göteborgsposten, 2012-07-02). 

 

Här pratas det om en återvandringspolitik till följd av SD:s vision om ett smalare mer 

homogent Sverige. Man vill allts återigen inte integreras med ”någon”, utan istället undvika en 

integrering och assimilering genom att skicka tillbaka ”dessa”. Återigen finner vi dikotomierna 

”vi” och ”dem”. Journalisten fortsätter: 
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Av partiets invandrarpolitiska program framgår tydligt att inte ens alla invandrare skall 

behandlas lika, exempelvis skall visumtvång krävas för invandrare från länder där 

terrorism förekommer (ibid). 

 

Här framkommer idéer om att invandrare inte är likställda. Här uttrycker journalisten ”att inte 

ens alla invandrare skall behandlas lika”. Genom att använda ”ens” skapas en bild av att 

invandrare inte är likställda med svenskar men att de åtminstone borde vara likställda med 

varandra. Det blir även ett homogeniserande av begreppet ”invandraren”. 

 

Partiet har förr, i program och uttalanden, gjort klart att de anser invandrare vara mer 

kriminella än andra. En koppling partiledaren tydliggjorde i sitt tal genom att slå fast att 

den bekymmersamma kriminalstatistiken hänger ihop med en ansvarslös 

invandringspolitik (ibid). 

 

Återigen, ett återberättande, där man menar att SD, likt från den främlingsfientliga diskursen 

under 2008, sammankopplar invandrare med hög kriminalitet. Här är en hög grad av modalitet 

där sammankopplingen framställs som sann och ren kunskap. Ett etos skapas även av 

invandraren som kriminell. Återigen är transitiviteten hög då man i uttalandena förbinder 

problem (händelser) med subjekt (kulturell mångfald/invandrare). 

 I den främlingsfientliga diskursen 2012 så märks en betydlig skillnad från 2008, 

man pratar om främlingsfientliga åsikter och uttalanden medan personer eller politiker med 

främlingsfientliga åsikter inte får komma till tals direkt som skribenter. 

	  
Främlingsfientliga dåd 

Något som skiljer sig markant från diskursen 2008 är att det uppmärksammats fler och fler 

främlingsfientliga dåd. Peter Mangs mordförsök i Malmö är ett av dessa. Peter Mangs uttalar 

sig om att:  

 

mordförsöken var följden av ”det mångkulturella Malmö” (Sydsvenskan, 2012-07-03). 

 

Här återberättas olika åsikter som Mangs uttryckt. Det framgår väldigt snabbt att det etos som 

framställs är en person med en främlingsfientlig agenda. Han skriver: 

 

Jag fick mina första fördomar mot invandrare när jag var fem år och de slog mig utan 

anledning (ibid). 
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Från sin dator uttryckte han sitt förakt mot invandrare i allmänhet. Något som var på 

löpsedlarna denna vecka specifikt var bevisen funna hos den åtalade Peter Mangs dator. Mangs 

åsikter återberättas från diverse dokument, bl.a. så rådger han om att man ska:  

 

”säkra, beskydda och hylla” sitt hemland och att kampen om ”raslig överlevnad är evig” 

(Dagens Nyheter, 2012-07-03). 

 

Här handlar det inte längre om att bevara det svenska kulturarvet eller den svenska identiteten 

som under 2008 utan Mangs uttalande är mer extrema än så. Här pratar man om en så kallad 

”raslig överlevnad” och hur mångkulturen är ett hot mot detta. Återigen så är modaliteten hög i 

det han säger, det framställs som faktisk kunskap och sanning. Han skapar ett etos av 

invandrare som våldsamma och kriminella.  

 

Utveckling av främlingsfientliga diskursen 2008 till 2012 

Den främlingsfientliga diskursen under 2008 och 2012 skiljer sig stort åt. Man kan se att det 

var färre människor med främlingsfientliga åsikter som fått komma till uttryck direkt i debatter 

och artiklar under 2012. Detta kan uppfattas som mindre utrymme för främlingsfientliga 

åsikter. Det har utvecklats från en öppen diskussion där många får komma till tals till att man 

pratar om de främlingsfientliga och deras uttalanden och åsikter. Även om utdragen är 

uttalanden som det främlingsfientliga diskursen står för och har sagt så är de återberättanden 

vilket påverkar hur de i sin tur vinklas. 

Dessutom har den främlingsfientliga agendan vuxit sig mer extrem under 2012. 

Peter Mangs dåd tyder på att mer extrema främlingsfientliga åsikter vuxit sig starkare och 

kommit till uttryck. 

5.2 Diskursiv praktik & social praktik 
I anknytning till den diskursiva praktiken så har jag tittat efter intertextualitet. Med 

intertextualitet menas att man tittar på vilken relation de analyserade artiklarna har till varandra. 

T.ex. så kan de bygga på varandra eller ge nya infallsvinklar. Om samma typer av berättelser 

berättas om och om igen så befäster detta en konstruktion av ett fenomen (Philips & Winter 

Jørgensen, 2000: 78). Inom den mångkulturfrämjande diskursen 2008 finner jag denna 

samstämmighet då samma konstruktion av kulturell mångfald representeras. Detta fortlöper 

under diskursen under 2012, men man pratar även om konstruktionen ur flera samhällsvinklar 

vilket visar på utveckling.  

Inom den integrationspolitiska diskursen 2008 så finns en intertextuell kedja då 

en stor del av artiklarna återberättar och diskuterar skapandet av en gemensam 
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invandringspolitik i EU och utgår från samma dokument. Det skapas en bild av Sverige som 

tolerant samt öppet och befäster en konstruktion av EU som gränshållare. Under 2012 så tittar 

man snarare på den svenska inställningen där ingen direkt samstämmighet förekommer. 

Inom den främlingsfientliga diskursen 2008 så befästs en bild av ”invandraren” 

som ett hot genom många av artiklarna. Då diskursen under 2012 mer eller mindre består av 

återberättande uttalande och inga direkta uttalanden så kan journalistens selektiva val styra 

diskursen och därmed utesluta information. Men här kan man istället se att man bygger på 

tidigare bilder av t.ex. Sverigedemokraterna och deras åsikter. 

 Med den sociala praktiken menas relationen mellan diskursiv text och diskursiv 

praktik, i fokus ligger maktperspektiv och ideologiperspektiv. Här kan vi titta på det 

maktperspektiv som nämndes i början av uppsatsen, dvs. medias ideologiska makt. En generell 

överblick av materialet visar på att diskursen kring kulturell mångfald har utvecklats. Inom den 

mångkulturfrämjande diskursen finns ingen förändring i vem som får uttrycka sig, inte i den 

integrationspolitiska heller, men i den främlingsfientliga så får personer med dessa åsikter inte 

komma till uttryck vilket kan visa på den makt som media har i vem som får uttrycka sig om 

vad. Det har på så sätt skett en transformering i diskursordningen där den mångkulturfrämjande 

är dominant över den främlingsfientliga. Detta behöver inte vara en överraskning då den 

främlingsfientliga diskursen i sig är av minoritet när det kommer till sympatisörer men får stort 

utrymme i media. Men det som har transformerats är inte vilket plats det främlingsfientliga får 

utan vem som för diskursen om det. Under 2008 så var det representanter av diskursen medan 

det, under 2012, var kritiska individer om diskursen. Detta menas inte att diskursen inte 

existerar på samma plan längre, utan endast att den företräds annorlunda och därmed kan 

vinklas. Detta kan visa på ett ojämlikt maktförhållande i samhället gällande tillträde till uttryck 

och belysa medias makt över uttryck. 

5.3 ”Vi” och ”de” dikotomierna. 
Att det finns en konstruktion av ett ”vi” och ”de” i den mediala framställningen, har jag genom 

uppsatsen poängterat. Under studiens gång har jag använt mig av 33 artiklar och något som är 

återkommande i en majoritet av dessa är ”vi” och ”de” dikotomierna. Detta finner jag i samtliga 

3 diskurser, det finns en underliggande tanke om att ”vi” ska acceptera ”dem”, ”vi” ska 

integrera ”dem” eller ”vi” tolererar inte ”dem”. På så sätt utgörs en bild av att den kulturella 

mångfalden, sett från olika ideologier, som ett ”vi” och ett ”de”. Man kan därmed sammanfatta 

att dikotomierna är ett övergripande tema inom den mediala diskursen kring kulturell mångfald.  
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6. Avslutande diskussion 
Min intention med denna uppsats har inte varit att belysa något rätt eller fel. Syftet med studien 

har varit att studera hur kulturell mångfald framställs och speglas i mediala sammanhang, 

genom 7 olika tidningar under 7 dagar 2008 samt 8 dagar 2012. Detta har jag genomfört genom 

en kritisk diskursanalytisk metod samt med socialkonstruktivistiska och postkoloniala linser.  

Jag har även ämnat besvara frågan om vilka diskurser som kan identifieras inom 

den mediala debatten. Diskurserna är funna och analyserade i teman, utifrån min utgångspunkt, 

inom vilka det finns konstruktioner. Jag har funnit 3 framträdande diskurser vilka kan ses som 

en gemensam föreställning kring bilden av kulturell mångfald samt olika tolkningar av kulturell 

mångfald. Dessa 3 var den mångkulturfrämjande diskursen, den integrationspolitiska diskursen 

och den främlingsfientliga diskursen. Jag har även tittat på hur diskurserna har utvecklats från 

2008 till 2012 där den mångkulturfrämjande diskursen har utvecklats till att existera på fler 

samhällsplan, den integrationspolitiska har inte utvecklats avsevärt mycket och den 

främlingsfientliga diskursen har utvecklats i sin tillåtelse till uttryck. Dessa diskurser kan 

företräda den styrande ordning inom begreppet kulturell mångfald förstås, det vill säga de 

ramar som konstruerats för en verklighetsuppfattning. Då studien endast tittar på en vecka 

under två olika år så utgör denna verklighetsuppfattning endast en liten del av verkligheten, 

men det betyder inte att den inte är oriktig. Som tidigare nämnt så konstruerar och reproducerar 

denna diskursiva ansats i sig en egen verklighet utifrån mina utgångspunkter vilket betyder att 

resultaten som studien skulle frambringa inte kan läsas eller tolkas som en ”ren verklighet”. 

Detta betyder dock inte att den genomförda analysen inte är viktig.  

Som jag nämnt tidigare så skulle en reproducerbar studie bidra till ett helt annat 

resultat då det är diskurser som analyserats och tematiserats och det på den vägen även skapas 

nya diskurser. En fortsatt forskning på denna studie skulle kunna vara att undersöka hur 

diskurserna utvecklas kommande år för att se om dess inneboende trender fortlöper eller 

utvecklas åt nya håll samt om det är samma diskurser som är framstående i medias 

framställning av kulturell mångfald. Dessutom så skulle man kunna genomföra en jämförande 

studie för att kunna urskilja mer precis vad som skiljer diskurserna åt och vad det beror på. 

Alternativt så skulle man kunna använda sig av samma frågeställningar, teori och metod men 

istället undersöka hur begreppet kulturell mångfald uttrycks i småstadstidningar och därmed 

kunna göra en jämförelse av begreppets innebörd i rikstäckande tidningar och 

småstadstidningar. Detta skulle bidra till en annan dimension av begreppet kulturell mångfald 

samt kunna visa på geografiska mönster. 

Slutligen anser jag att denna studie bidrar till en teoretisk diskussion genom att 

den kan nyansera och påvisa en del av en större och mer komplex verklighet. Dessutom 
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kartlägger studien hur dagens diskurser kring just detta specifika ämne ser ut. Studien bidrar 

även till att belysa de maktrelationer, föreställningar och diskurser som existerar i svensk media 

gällande kulturell mångfald och kan därmed underlätta för framtida undersökningar av ämnet 

samt i undersökningar av media. 
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