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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att analysera och beskriva diskursiva sätt att 

framställa integrationen av invandrare i den del av den offentliga debatten som förs i svensk 

massmedia. Mitt syfte har varit att försöka visa dels hur sätten att framställa integrationen av 

invandrare kan förstås som språkligt skapade samt att försöka kartlägga vilka dessa olika sätt 

är.   

 

För att göra detta har jag valt att ta min teoretiska utgångspunkt i Laclau och Mouffes 

diskursteoretiska diskursanalys. Diskursteorin är präglad av socialkonstruktionism, 

språkfilosofi/poststrukturalism och marxistism och ser tillvaron som bestående av en kamp 

mellan olika diskursiva sätt att framställa samhället. Denna kamp har en språklig grund där 

språket ses som bestående av tecken som relateras till varandra på olika sätt och därigenom 

får olika betydelser. Det mest centrala begreppet för att beskriva denna språkligt grundade 

samhälleliga kamp är artikulation. Det sociala är enligt detta perspektiv språkligt och 

diskursivt.  

 

Mitt empiriska analysmaterial består av 8 stycken olika debattartiklar som är valda ur ett antal 

olika svenska dags och kvälls tidningar som jag tolkat diskuterar just integrationen av 

invandrare. Här betraktar jag själva de massmediala debattartiklarna som min empiriska 

avgränsning och debatten om integrationen av invandrare som den diskursordning som ringar 

in mitt studieområde. Jag har även valt att avgränsa mig tidsmässigt till en viss specifik period 

(050101-070301). Det är de olika diskursiva framställningarna inom denna ordning, detta 

material och denna tidsperiod som jämförs, analyseras och beskrivs. Detta utifrån ett 

textanalytiskt förhållningssätt där jag ser texterna som språkliga nät av tecken där tecknen 

relateras till varandra på vissa sätt vilket ger det sociala betydelse.  

 

Invandrare artikuleras som olika svenskarna och som särskilda från det svenska samhället. 

Invandrarna artikuleras som olika på olika sätt, detta i förhållande till vad det svenska 

samhället anses vara. Dessa olika typer av olikhet blir kännetecken för invandrarna som knyts 

till utanförskap och integration artikuleras i kontrast till utanförskap. Integration artikuleras i 

debattartiklarna som fullständig likhet, delvis likhet och deltagande samt som 

ensidig/ömsesidig och total/delvis anpassning. Integration artikuleras vidare som språklig och 

kulturell integration, som en fråga om arbete, ekonomi och utbildning samt som politik. Detta 

utifrån dels vad det svenska samhället anses vara och dels utifrån vilka/hur invandrarna är.
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1. INLEDNING 
1:1 Inledande reflektioner 

Integration har under senare år blivit en intensivt debatterad fråga på olika offentliga arenor i 

Sverige, inte minst i massmedia. När integration diskuteras i massmedia så görs det ofta i 

anknytning till frågan om problemen med invandrarna. Det är invandrarna och de problem 

som anses karaktärisera dem som diskussionen om integration kretsar kring.  

 

I detta sammanhang så påpekas ofta att integrationen är bristande, inte tillräcklig eller 

misslyckad. Detta framställs även som ett viktigt och utbrett problem i det svenska samhället. 

De invandrade grupperna är inte tillräckligt integrerade och detta är ett viktigt problem i 

samhället. Detta framställs som att det vore ett faktum som observerats där ute i verkligheten. 

Det är alltså något som jag och resten av samhällsmedborgarna inte kan blunda för utan som 

de måste försöka lösa på bästa möjliga sätt. Det är lösningarna på de redan konstaterade 

problemen som står i fokus. Problemen med invandrarnas bristande integration blir en sanning 

som alla är överens om men som ingen riktigt verkar ha intresse av att gräva sig djupare i. 

Den diskuterade frågan verkar vara: vilka är problemen med integrationen av invandrarna 

(och orsakerna bakom dem) och hur kan de lösas? Jag skulle istället vilja fråga: hur skapas 

överhuvudtaget problemen med integrationen av invandrarna? Jag menar att problemen 

bygger på de föreställningar om integrationen av invandrare som finns. För att förstå hur 

dessa problem skapas behöver man därför förstå de sätt som föreställningarna om 

integrationen av invandrarna är uppbyggda. Detta sätt att närma sig frågan är intressant 

eftersom det inkluderar ett kritiskt ifrågasättande av tron på att det överhuvudtaget är möjligt 

att observera någon form av neutral faktisk verklighet. En uppfattning som verkar vara 

tämligen utbredd i svensk massmedia. 

 

Det verkar finnas en acceptans kring att bristande integration är ett problem och att detta är 

något som kännetecknar just invandrare, men samtidigt finnas det lite olika uppfattningar om 

vad integration innebär. Det talas t.ex. om både ekonomisk och kulturell integration. I vissa 

fall ställs de olika innebörderna av integration mot varandra som om de vore uteslutande 

olikheter. Det verkar alltså finnas sådant som man både är överens om och sådant man inte är 

överens om.  
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1:2 Syfte och problem 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera diskursiva sätt att 

framställa integrationen av invandrare i den del av den offentliga debatten som förs i 

svensk massmedia. Det är utsagorna om integrationen av invandrare (sedda som diskursiva 

framställningar) i sig som står i fokus för denna studie och inte hur väl de stämmer överens 

med någon yttre mer verklig verklighet eller inte. Det är m.a.o. själva konstruktionen av 

”verkligheten” som fokuseras. Det handlar inte för mig om att enbart upptäcka diskurser ”där 

ute”, utan att försöka skapa och bygga en förståelse för utsagorna om integrationen av 

invandrare som något diskursivt.  

 

Jag vill alltså försöka visa på hur de diskursiva sätten att framställa integrationen av 

invandrare kan förstås som möjliga men inte de enda nödvändiga, som konstruktioner. Man 

skulle kunna uttrycka det som att jag vill problematisera de sätt som framställer integrationen 

av invandrare som naturliga och faktiska, som avspeglingar/neutrala beskrivningar av en 

faktiskt existerande verklighet ”där ute”. Dessa till synes sakliga beskrivningar av 

verkligheten är inte objektiva utan politiska/ideologiska och språkligt/socialt konstruerade 

enligt mig. Det finns alltid olika språkligt konstruerade och ideologiska framställningar som 

gör anspråk på att beskriva verkligheten. Därför inkluderar problematiseringen av 

”integrationen av invandrarna” en även beskrivning av vilka dessa är och relationen mellan 

dem.     

 

Det övergripande syftet kan så brytas ned i två delsyften. Det första delsyftet handlar om att 

försöka visa hur de diskursiva sätten att framställa integrationen av invandrare kan förstås 

som språkligt konstruerade. Detta innebär att jag kommer att bryta ned och rekonstruera de 

diskursiva framställningarna och på så vis försöka visa hur de är uppbyggda. Det andra 

delsyftet handlar om att försöka kartlägga och därmed systematisera dessa diskursiva 

framställningar. Vilka är de och vad säger om de fenomen de beskriver? Detta handlar om att 

vill försöka systematisera dem och beskriva relationen mellan dem. Mina två mer preciserade 

delsyften är alltså:  

 

• Att försöka visa hur kan man förstå sätten att framställa integrationen av invandrare som 

språkligt konstruerade och diskursiva. Hur är de? 
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• Att kartlägga och systematisera vilka dessa diskursiva framställningar är och vad de säger 

om de fenomen de beskriver. Vilka är de? 

  

Enligt mitt perspektiv genomsyrar det språkliga det sociala – vilket jag kommer att komma in 

på i teori avsnittet. Detta eftersom språket skapar en bild av vad samhället är och vad det 

består av (olika identiteter och relationen mellan dem). Språket avspeglar inte ”den sociala 

verkligheten” utan ”den sociala verkligheten” skapas till viss del genom språket. 

”Integrationen av invandrare” kan enligt mig ses som en del av denna ”sociala verklighet” och 

därför är denna uppsats sociologiskt relevant.  

 
1:3 Disposition 

Studien inleds med en redogörelse för och diskussion kring den teoretiska modell som jag 

utgår ifrån. Detta inkluderar både vetenskapsteoretiska antaganden (avsnitt 2) och 

samhällsteori (avsnitt 3). I det tredje avsnittet kommer jag att gå igenom hur det teoretiska 

perspektiv jag valt (diskursteori) ser på språket, samhället, subjektet och makt. Utifrån 

redogörelsen av och diskussionen kring de teoretiska utgångspunkterna och resonemangen så 

kommer jag att beskriva hur jag resonerat kring och gått tillväga vid mitt val av 

analysmaterial och hur jag genomfört själva analysen (metodologi). I det fjärde avsnittet 

genomför jag själva analysen av mitt empiriska analysmaterial. Detta inkluderar dels en mer 

textnära och detaljerad analys av materialet artikel för artikel, dels en analys och diskussion 

av materialet i sin helhet utifrån vad jag fått fram genom den mer textnära och detaljerade 

analysen. Det fjärde avsnittet innehåller även anslutande reflexioner och slutsatser.         
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2. TEORETISK MODELL 

2:1 Översikt av diskursanalysen som ”fält” och ”paket” 

Diskursanalys är inte en enhetlig och enskild riktning som beteckningen kan ge sken av, 

varken teoretiskt eller metodologiskt. Den skulle snarare kunna förstås som ett fält av olika 

diskursanalytiska riktningar och angreppssätt som har olika sätt att se på vad diskurs är för 

något och hur den ska göras. Jag kommer här att utgå från de riktningar som har ett 

socialkonstruktionistiskt grundperspektiv. De olika riktningarna kan även sägas ha en 

mångvetenskaplig karaktär och de är därmed inte knutna till något specifikt ämnesområde 

(Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 7).    

 

Generellt kan man hävda att det är viktigt att diskursanalysen som metod inte används utan 

sin specifika vetenskapsteoretiska ram. Ramen utgör den grund utifrån vilken diskursanalysen 

som forskningsmetod blir meningsfull genom att den inbegriper vissa specifika 

vetenskapsteoretiska grundantaganden (Börjesson, 2003, sid. 26). De olika teoretiska och 

metodologiska aspekterna är alltså ömsesidigt bestämmande för och beroende av varandra 

inom de olika diskursanalytiska angreppssätten. Jörgensen och Phillips (2000, sid. 10) 

beskriver diskursanalysen som en ”paketlösning” på grund av de tätt sammanvävda och 

sammanhängande olika delarna. Paketet innehåller för det första filosofiska premisser om 

språkets roll i den sociala konstruktionen av tillvaron, för det andra teoretiska modeller, för 

det tredje metodologiska riktlinjer för hur man närmar sig ett forskningsområde och för det 

fjärde specifika tekniker för språkanalys. Diskursanalysen kan därmed betraktas som både en 

samhälls- och vetenskapsteori samt en relativt avgränsad metod för att studera olika typer av 

texter. Det är ett perspektiv som utifrån de ovan beskrivna karaktärsdragen är väl lämpat för 

att studera makt- och identitetsfrågor (Bergström och Boréus, 2003, sid. 306).  

 

2:2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

De olika angreppssätten jag valt att avgränsa mig till vilar alltså ytterst på en specifik 

gemensam teoretisk och filosofisk grund. Denna grund är det som idag kommit att betecknas 

som socialkonstruktionism inom beteende- och samhällsvetenskap. Socialkonstruktionismen 

är en gemensam beteckning på en rad nyare teorier och kultur och samhälle som innefattar 

vissa specifika epistemologiska och ontologiska ställningstaganden (Jörgensen och Phillips, 

2000, sid. 11). Den socialkonstruktionistiska traditionen kan ses i motsats till en annan 

vetenskaplig tradition inom samhällsvetenskapen som kan betecknas som realism. Denna 

innebär lite förenklat en generell tro på att det genom att följa vissa regler är eftersträvansvärt 
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och möjligt att nå ”neutral” kunskap om verkligheten ”där ute”. Det handlar inom realismen 

om att nå något som redan finns i sig självt på ett så objektivt sätt som möjligt. Denna typ av 

förhållningssätt tar sin utgångspunkt i en form av essentialism och objektivism som 

socialkonstruktionismen tar avstånd från och skulle kunna ses som en reaktion mot 

(Börjesson, 2003, sid. 53 ff). De socialkonstruktionistiska antaganden som de 

diskursanalytiska angreppssätten delar är följande;  

 

• En kritisk inställning till självklar kunskap. Denna punkt bygger på att verkligheten inte kan 

upplevas omedelbart och objektivt. Det finns ingen absolut verklighet ”där ute” som kan 

upplevas oberoende av vårt sätt att ge den mening och betydelse. Tillvaron är alltså endast 

tillgänglig för oss genom vårt subjektiva, strukturerade och kategoriserande sätt att uppleva 

den. Denna utgångspunkt ligger till grund för diskursanalysens sätt att se på språkets funktion 

och betydelse, vilken jag kommer att fördjupa mig i längre fram i uppsatsen.  

 

• Historisk och kulturell specificitet. Denna punkt är tätt sammanvävd med och förutsätter ett 

sådant subjektivistiskt perspektiv som presenteras i punkten ovan. Ett och samma fenomen, 

som till exempel ett specifikt ord eller tecken, ges alltid olika betydelser och mening beroende 

på den historiska och kulturella kontexten. Fenomenet måste därmed förstås utifrån denna 

kontext. Ta till exempel begreppet ”kärnfamilj”, detta har haft olika innebörd både historiskt 

och rumsligt. Det sätt varpå vi tar in och representerar tillvaron är alltså historiskt och 

kulturellt specifika. Utgångspunkten är antiessentialistisk och betonar det föränderliga och 

ideologiska i samhällsfenomen, detta innebär att det inte finns några fenomen som är mer 

autentiska än andra, oföränderliga, absolut stabila, bestämda av yttre materiella 

omständigheter och oberoende av perspektiv och sammanhang.  

 

• Sambandet mellan kunskap och sociala processer. Kunskap frambringas i social interaktion. 

Det är sociala processer som skapar, upprätthåller och förändrar vårt sätt att uppleva 

verkligheten. Här betonas det sociala och processuella. Kunskap som socialt konstruerade 

framställningar av verkligheten är här något som produceras, reproduceras och förändras i 

interaktionen mellan människor över tid och i olika kontexter. Kunskap är alltså både 

subjektiv, färgad, kontextuell och social.  

 

• Sambandet mellan kunskap och social handling. Det interaktionella och processuella 

skapandet av kunskap leder till att endast vissa sociala handlingar ses som möjliga. Vårt sätt 
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att se begränsar alltså våra möjligheter att handla. Men det generar därmed även de typer av 

handlingar som ses som naturliga och givna. Det är inte frågan om något enkelt orsak-verkan 

samband utan snarare ett uteslutande av möjliga handlingshorisonter (Jörgensen och Phillips, 

2000, sid. 11 ff).  

 

Dessa punkter sammanfattar de olika vetenskapsteoretiska grundantagandena som alla de tre 

olika diskursanalytiska riktningarna har gemensamt. Dessa är viktiga att känna till eftersom 

förståelsen av diskursanalysen som social- och samhällsteori samt som metod och 

analysverktyg bygger på och blir meningsfull endast i ljuset av dessa. De utgör grunden i det 

paket av teori och metod som diskursanalysen kan liknas vid. Jag ska nu gå vidare med att 

fördjupa mig i den diskursteoretiska traditionen och dess syn på samhälle och språk.  
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3. DISKURSTEORIN SOM TEORI OCH METODOLOGI 

3:1 Inledning 

3:1:1 Likheter och skillnader mellan de olika angreppssätten 

De diskursanalytiska riktningar som ryms inom det socialkonstruktionistiska fältet kan 

avgränsas till tre; kritisk diskursanalys, diskursteori och diskurspsykologi. Gemensamt för 

dessa är dess strukturalistiska och poststrukturalistiska språkfilosofiska prägel samt dess 

rötter i den marxistiska samhällsteorin. Den riktning jag kommer att använda mig av i denna 

uppsats är den diskursteoretiska som bygger på de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffes teorier och arbeten. I denna riktning finns den tydligaste formen av 

poststrukturalism genom sin pluralism och sitt konfliktperspektiv samt sin syn på språket som 

framförallt konstituerande i förhållande till den sociala tillvaron. Synen på språket och den 

därav följande vida och radikala definitionen av diskursbegreppet är andra aspekter som 

utmärker diskursteorin i förhållande till de andra riktningarna. Diskursteorin har även ett 

något annorlunda förhållande till sina marxistiska rötter jämfört med de andra riktningarna 

(Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 12 ff).   

 

3:2 Språk och diskurs 

3:2:1 Synen på språket och den språkligt grundade diskursen 

Man skulle inledningsvis kunna sammanfatta diskursteorin som formad av framförallt två 

olika idétraditioner, dels den språkfilosofiska strukturalistiska/poststrukturalistiska och den 

samhällsteoretiska marxistiska (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 32). Den språkfilosofiska 

traditionen har sin grund i den anglosaxiska och franska språkfilosofin samt den lingvistiskt 

präglade vetenskapstradition som kallas semiotik (Bergström och Boreus, 2003, sid. 315). 

Denna studerar språket som ett system av relationellt bestämda tecken och fokus ligger på hur 

detta system av tecken skapar betydelse. Fokus ligger inom semiotiken på hur olika tecken 

relateras till varandra och därigenom ges innehåll och betydelse. Detta bygger på 

utgångspunkten att ett tecken inte har något innehåll i sig självt utan att detta skapas genom 

hur tecknet relateras till andra tecken i det språkliga systemet. Det relationella innebär i 

grunden att tecknen antingen kontrasteras eller associeras till varandra på olika sätt (Thurén, 

2002, sid. 53 ff). Det handlar alltså i stora drag om förhållandet mellan språket, människan 

och ”verkligheten”.  

 

Diskursteorin kan genom sin syn på språket ses som en del av det som kommit att kallas för 

”den språkliga vändningen” inom samhällsvetenskapen. Denna innebär ett specifikt sätt att se 
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på språket som den tolkningsram inom vilken den samhälleliga och sociala tillvaron ges 

betydelse och mening (Börjesson, 2003, sid. 16). Utan språket skulle det vara omöjligt att 

överhuvudtaget förstå eller uppleva tillvaron på ett betydelsefullt sätt. Språket blir här inte en 

spegel för verkligheten utan producerar snarare vad som uppfattas som verklighet, språket blir 

mer av vad som skulle kunna liknas vid ett par glasögon eller en lins genom vilken vi 

betraktar, formar och därmed förstår tillvaron (Bergström och Boréus, 2003, sid. 305 ff). Våra 

upplevelser av tillvaron är alltså inte objektiva och kan inte heller vara det, detta i enlighet 

med den socialkonstruktionistiska synen på kunskap. Socialkonstruktionismen öppnar upp för 

införandet av språket som den ram inom vilken vi kan betrakta och förstå tillvaron.   

 

Språket återger alltså inte verkligheten på något enkelt sätt utan skapas eller snarare formas 

och ges betydelse genom det. Men därmed inte sagt att allting endast existerar enbart i våra 

huvuden. Det rör sig inte om någon fullständig nominalism eller idealism. Diskursteorin 

menar att det troligen visst finns en materiell eller ”yttre” verklighet, men denna materiella 

eller ”yttre” aspekt av verkligheten kan inte nås på ett passivt och objektivt sätt. Som aktiva 

och betydelseskapande subjekt så är vi bundna till att förstå det vi upplever på ett meningsfullt 

sätt, språket skapar denna betydelse och gör det därmed möjligt för oss att överhuvudtaget 

uppleva tillvaron på ett förståeligt sätt. Den materiella eller ”yttre” verkligheten har alltså inte 

någon betydelse i sig självt. Samhället skapas, reproduceras och förändras därmed inte heller 

av oberoende materiella strukturer utan av betydelseskapande handlande subjekt. Det rör 

samtidigt inte heller om någon fullständig relativism. Snarare tvärtom, utifrån vissa språkliga 

strukturer så skapas vissa ramar och gränser för hur tillvaron ska och kan uppfattas, vad som 

är rätt och fel, möjligt och inte möjligt. Dessa ramar kan ses som strukturer som är 

möjlighetsbegränsande, men de är samtidigt språkligt skapade av handlande subjekt och 

därmed även föränderliga. Ett av diskursteorins grundläggande syften som kritisk 

samhällsvetenskap är att visa att dessa strukturer är just möjliga men inte nödvändiga 

(Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 42, 62 ff). 

 

En sorts språkligt förankrad och föränderlig struktur är diskursen. Diskursen kan generellt och 

övergripande beskrivas som ett specifikt sätt att framställa tillvaron på. En sten kan t.ex. ses 

som både ett vapen och ett naturfenomen. Beroende på hur stenen relateras till andra fenomen 

i dess omgivning så får den olika betydelser och den kommer därmed att användas på olika 

sätt. Diskursen har den effekten att den sätter gränser för hur någon aspekt av ”verkligheten” 

kan upplevas, en sorts struktur som sätter gränser för hur vi ser på och ger betydelse åt 
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”verkligheten”. Inom diskursteorin är denna struktur i grunden språklig och ska förstås utifrån 

hur språket är uppbyggt och fungerar. Samtidigt har diskursen sociala och samhälleliga 

dimensioner. Diskursteorin menar i enlighet med de socialkonstruktionistiska 

utgångspunkterna att tillvaron inte kan betraktas på ett objektivt sätt. Detta innebär att allt – 

inklusive det materiella och ”yttre” i tillvaron – är diskursivt genomsyrat (Marsh och Stoker, 

1997, sid. 119 ff). Både kontexten och det studerade kan därmed ses som något diskursivt och 

på så sätt inkluderas i analysen. Kontexten är inte ett sammanhang som finns bortom och är 

något annorlunda än det diskursiva. Detta kan betecknas som en relativt vid och radikal 

definition av diskursbegreppet (Bergström och Boréus, 2002, sid. 323).  

 

Diskursen har inom diskursteorin alltså både en språklig samt en samhällelig och social 

dimension. Poängen med diskursteorins jämförelsevis vida och radikala diskursbegrepp blir 

att det inte existerar någon form av verklighet som inte är diskursiv. Det får indirekt 

konsekvensen att allt i tillvaron är språkligt konstituerat och att det intressanta blir att studera 

språket för att förstå det samhälleliga och sociala. Man ”hoppar” alltså inte direkt på det 

samhälleliga utan ”tar vägen via” språket för att förstå det samhälleliga. Språk, diskurs och 

”verklighet” är sammanfattningsvis alltså tätt sammanbundna i diskursteorin.       

 

3:2:2 Strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi (språkteoretiska rötter)  

Till de mest kända förgrundsfigurerna inom den semiotiska språkfilosofiska traditionen hör 

filosofer som Ferdinand de Saussure och Jaques Derrida (Andersen och Kaspersen, 2003, sid. 

212). Saussure uppfattade språket som godtyckligt i förhållande till verkligheten. Det finns 

ingen naturlig koppling mellan verklighet och det sätt den beskrivs på genom språket. Språket 

speglar alltså inte verkligheten på något enkelt eller sant sätt. Däremot menade Saussure att 

det fanns en språklig struktur genom vilken vissa specifika tecken blev synonyma med vissa 

föreställningar om verkligheten och genom vilka verkligheten fick en viss betydelse 

(Bergström och Boreus, 2002, sid. 317). Detta hade sin grund i det språkliga nätverkets 

relationella uppbyggnad. Tanken med den relationella uppbyggnaden var att tecknen inte är 

något i sig självt eller i relation till den verklighet som de betecknar utan att de får sin 

betydelse genom att relateras till andra tecken i det språkliga nätverket. Saussure menade att 

det fanns en struktur som var möjlig att kartlägga för forskaren. Denna struktur var fast och 

oföränderlig och har funktionen att den låser fast tecknen i vissa relationer till varandra vilket 

ger dem dess betydelse. Denna struktur kallade Saussure för la langue. En annan aspekt av 

språket var enligt Saussure det sätt som människor använde det på i praktiken, denna kallade 
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han för la parole. Men la parole var alldeles för ostrukturerat och behäftat med fel för att det 

skulle vara intressant att studera. Det var la langue, det vill säga den objektiva, generella och 

eviga strukturen i språket som var intressant enligt Saussure.       

 

Från denna Saussurska syn på språket som en oföränderlig, generell, icke-historisk bestämd 

och styrande struktur så har fokus skiftat till ett intresse för hur språket används i praktiken 

(praktik syftar här inte på någon yttre verklighet utan snarare på en form av sociala språkliga 

handlingar). Detta mot bakgrund av att de språkliga strukturerna inte längre betraktas som 

något oföränderligt och mer sant än den språkliga praktiken. Det finns fortfarande strukturer i 

språket men de är föränderliga och beroende av praktik, historia och kontext. Det är denna 

förändring mot en mer subjektivistisk, pluralistisk och handlingsorienterad syn på språket som 

kallas för poststrukturalism. Den språkfilosofiska poststrukturalismen skiljer sig framförallt 

på två punkter jämfört med den saussuerska strukturalismen; dels så överger man 

uppfattningen att språket är totalt och oföränderligt, och dels så sammanför man handling 

och struktur genom att lösa upp den saussureska gränsen mellan la langue och la parole. På 

detta sätt så löser poststrukturalismen framförallt ett problem som den tidigare strukturalismen 

kan anses ha haft, nämligen att den inrymmer en möjlighet till förståelse av förändring. Detta 

genom att strukturerna anses vara pluralistiska, kontextuella och historiska samt skapade 

genom praktik och handling. Det finns ingen absolut struktur bortom det språkliga handlandet 

och den språkliga praktiken (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 16 ff). Som exempel kan tas 

tecknet ”arbete”. Detta kan associeras med tecken som ”samhällsnytta” och ”meningsfullhet”, 

samtidigt som det i ett annat sammanhang kan associeras med ”utnyttjande” och 

”underlägsenhet”. Sättet som tecknet ”arbete” knyts till och kontrasteras gentemot andra 

tecken är kontextuellt och historiskt föränderligt och påverkar hur vi ser på vad arbete är för 

något och vad det innebär för oss.  

 

En av dem som bidragit till att modifiera den strukturella synen på språket i 

poststrukturalistisk anda är bl.a. den franske filosofen Jaques Derrida. Han fokuserade precis 

som Saussure på hur tecken och ord i det godtyckliga språket ges mening genom implicita och 

explicita skillnader och kontraster. Men Derrida lyfter till skillnad från Saussure fram hur 

dessa skillnader och kontraster i olika sammanhang skapar dolda maktförhållanden genom att 

upprätta sociala hierarkier. De tecken som kontrasteras värderas nämligen olika, de är 

asymmetriska. I åtskiljandet och skapandet av ett relationellt innehåll i tecknen kan ses utifrån 

begreppen överordning/underordning. Denna över- och underordning kom genom den 
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relationella organiseringen av tecknen sedan att framstå som naturliga. Derridas huvudsakliga 

syfte blev därför att dekonstruera eller bryta ned dessa konstruktioner, detta för att visa på att 

de var just språkliga betydelseskapande konstruktioner och inget naturligt oföränderligt och 

givet (Baaz och Thörn, 1999, sid. 18). Derrida har därmed vissa likheter med diskursteorins 

sätt att se på förhållandet mellan språk, makt och social ordning. En central aspekt av 

diskursteorin är just att visa på det relativa och subjektiva i det som genom språket framställs 

som naturligt och objektivt. Detta inbegriper en form av dekonstruktion (nedbrytning) av 

”naturliga”, givna och till synes objektiva framställningar av tillvaron utifrån ett 

maktperspektiv. Dels är det genom makt som dessa framställningar etablerar sig och dels 

inbegriper framställningarna makt i sig genom att upprätta sociala hierarkier.  

 

Med förankring i denna saussurska och poststrukturalistiska språkfilosofiska tradition så 

utvecklar sedan diskursteorin sin egen variant av språkförståelse. Denna förståelse innebär ett 

specifikt teoretiskt filosofiskt sätt att se på språket som ett betydelseskapande system av 

tecken. Det är ett sätt att förstå språket som interagerande med samhälleliga och sociala 

aspekter, inte som rent språkligt och skiljt från andra aspekter av tillvaron. Syftet är ju ytterst 

att förstå, förklara och beskriva det samhälleliga och sociala, men utifrån det språkliga.  

 

3:2:3 Diskursteorin som språkteori och analysmetod 

Språkteorin i diskursteorin har alltså en social dimension som är viktig att vara medveten om. 

Samtidigt så kan även språkteorin ses som en teori för sig självt, med grunden i den 

språkfilosofiska tradition jag tidigare redogjort för. Jag ska här med utgångspunkt i Saussure 

och poststrukturalismen gå igenom hur diskursteorin utvecklar sin egen specifika förståelse av 

språket utifrån ett antal diskursteoretiska/språkanalytiska begrepp. Diskursteorins språkteori 

och språkanalytiska begrepp kommer sedan dels att vävas samman med teorin om det sociala 

och dels att användas som analysmetod i den konkreta textanalysen. Man skulle kunna se 

språkteorin som den dimension som knyter samman det praktiska genomförandet av 

textanalysen med både språkfilosofin och den mer abstrakta teorin om samhället och det 

sociala.  

 

Diskursteorins språkteori är genomsyrad av socialkonstruktionism, poststrukturalism och ett 

konfliktperspektiv som i grunden härstammar från marxismen. Diskursteorin utgår från en syn 

på språket som uppbyggt av saussurska tecken. Språket består av ord som kopplas till 

föreställningar om verkligheten. Det finns ingen naturlig koppling mellan ord och verklighet 
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men samtidigt så kämpar olika framställningar om att strukturera tecknen på ett sätt så att de 

framstår som entydiga och naturliga. En diskurs innebär därmed ett visst sätt att låsa tecknen 

i relation till varandra och därmed skapa en viss entydighet i betydelsen hos tecknen. 

Samtidigt så finns det flera olika sätt att ge tecknen betydelse på som existerar samtidigt sida 

vid sida. Man skulle kunna säga att det pågår en kamp om att låsa tecknen på ett visst sätt så 

att det framstår som att det finns en sådan saussuresk struktur som jag beskrev tidigare. Olika 

diskursiva sätt att framställa ett fenomen kämpar om att uppnå hegemoni och i längden 

objektivitet, det vill säga ett allmänt accepterat sätt att se tillvaron på (Jörgensen och Phillips, 

2000, sid. 32, 35, 43). Betoningen ligger alltså på både pluralism, konflikt och förändring 

samt entydighet, konsensus och struktur.  

 

Diskursteorin lyfter fram ett antal språkteoretiska/analytiska begrepp som Jörgensen och 

Phillips (2000, sid. 57 ff) menar delvis kan användas för att lokalisera och kartlägga 

diskursiva framställningar i det material man sitter med, men delvis även ge en förståelse för 

hur diskursiva framställningar är uppbyggda, växer fram, bryts ned och förändras. Jag har här 

delat in dem i olika kategorier för att försöka ordna och därmed underlätta förståelsen av dem. 

Den första kategorin begrepp kan förstås som beteckningar på de olika typer av tecken som 

organiserar diskurser (vilka/med vad). Dessa delar upp de tecken man kan hitta i sitt konkreta 

analysmaterial utifrån huruvida de är mångtydiga eller entydiga, om de är centrala eller 

perifera och om det råder konflikt eller acceptans kring betydelsetillskrivningen av dem. 

Dessa begrepp är; nodalpunkter, moment, flytande signifikanter och element. Jörgensen och 

Phillips (2000, sid. 48) lyfter även in två andra typer av begrepp; ett som används för att 

lokalisera tecken som refererar till kollektiva identiteter, mästersignifikanter, och ett som 

lokaliserar tecken som refererar till olika sociala rum, myter. Exempel på mästersignifikanter 

är tecknet ”man” och exempel på myter är tecknet ”västvärlden”. En andra kategori begrepp 

syftar till att beskriva hur diskurser skapas, reproduceras och förändras i den språkliga 

praktiken och lyfter därmed fram den processuella aspekten. Begrepp i denna kategori är; 

artikulation, tillslutning och uteslutning.  

 

3:2:4 Den första kategorin begrepp 

Med vad och utifrån vilka olika typer av tecken är diskurser uppbyggda? Alla tecken som 

finns i ett visst diskursivt sammanhang och som är relaterade till varandra på olika sätt kan i 

grunden antingen betecknas som moment eller element. Moment är de tecken där de finns en 

relativt stabil överenskommelse om hur de ska förstås och de är därmed relativt entydiga i sin 
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betydelse. Element är de tecken som där det inte finns någon sådan överenskommelse utan 

flera olika konkurrerande sätt att förstå dem och de är därmed mångtydiga. Moment är de 

tecken som ingår i de framställningar som för tillfället etablerat sig som diskurser. Diskurser 

innebär ju att vissa tecken låsts fast i relation till andra tecken på ett relativt entydigt sätt och 

att framställningen därigenom är ett etablerat och accepterat sätt att se på ett visst fenomen. 

Diskursen består av tecken som tidigare varit mångtydiga element av olika slag men som för 

tillfället låsts fast på ett specifikt sätt och därigenom blir moment i en viss diskurs. Samtidigt 

kan en diskurs knyta an till tecken som är både entydiga och mångtydiga, en diskurs är en 

aldrig helt stabil och oföränderlig struktur (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 33 ff).  

 

I denna tillfälliga struktur så finns även vissa tecken som intar en särskilt central plats i 

organiseringen av tecknen, dessa kallas nodalpunkter och det är kring dessa som de andra 

momenten ordnas. Nodalpunkter är särskilt viktiga tecken i den diskursiva framställningen. 

Exempel på en nodalpunkt i diskursen om fysisk hälsa kan vara ”den fysiska kroppen”. De 

tecken som är särskilt öppna för konflikter kallas flytande signifikanter. De är viktiga tecken 

som är särskilt mångtydiga (Bergström och Boréus, 2003, sid. 316 ff). De kan ses som 

potentiella nodalpunkter som fortfarande är inneslutna i kampen om vilken betydelse de ska 

ges och hur de ska placeras i förhållande till andra tecken, ett exempel på ett sådant tecken är 

”demokrati”. 

  

Identiteter konstrueras i princip på samma sätt som andra fenomen genom de ramar och 

möjligheter som de diskurser som existerar vid ett visst givet tillfälle i ett visst sammanhang 

sätter. Det är då endast möjligt för en individ att identifiera sig utifrån de diskursiva sätt som 

identiteter framställs på. För att lokalisera dessa olika identitetsmöjligheter så för 

diskursteorin in begreppet mästersignifikanter. Identitet är något som även oftast är kopplat 

till ett visst socialt rum, för att kategorisera dessa tecken som refererar till sådana sociala rum 

för man in begreppet myter. Exempel på sådana tecken kan vara att ”i nationalstaten Sverige” 

(myt) bor ”det nationella folket svenskar” (mästersignifikant). Sedan relateras i sin tur 

svenskar till olika egenskaper som blir utmärkande kännetecken för just svenskar som bor i 

Sverige (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 47, 50). 

 

3:2:5 Den andra kategorin begrepp 

Hur kan man förstå skapelsen och förändringen av diskurser? Diskursteorin har ett centralt 

begrepp som lyfter fram den processuella aspekten och den språkliga praktiken gällande hur 
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diskurser växer fram, etablerar sig, reproduceras eller förändras. Laclau och Mouffe kallar det 

för artikulation. Begreppet artikulation svarar snarast på frågan hur diskurser skapas medan 

begrepp som moment, nodalpunkt, element och flytande signifikanter besvarar frågan om med 

vad diskurser byggs upp. Artikulering anknyter till frågan om kontingens kontra permanens. 

Diskursen kan här ses som en struktur medan begreppet artikulation beskriver hur dessa 

strukturer är föränderliga, det är ett begrepp som lyfter fram den praktiska användningen av 

språket (parole). Artikulering är i grunden relationell, den beskriver hur olika tecken knyts till 

och kontrasteras mot varandra och hur betydelsen av tecknen därmed förändras och leder till 

en tillfällig fastlåsning (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 35). Begreppet artikulering kan 

därmed sägas framhäva den konstruktionistiska och poststrukturalistiska synen på språket. 

Artikulering riktar ju fokus mot hur det praktiska användandet av språket skapar en viss bild 

av verkligheten – en högst föränderlig sådan - genom att vissa tecken tillfälligt låses fast på 

vissa sätt i diskursen (Bergström och Boreus, 2003, sid. 318).  

 

Tillslutning och uteslutning är två andra begrepp som lyfter fram hur låsningen av vissa 

tecken leder till framväxten och etablerandet av diskursen. Dessa begrepp är dimensioner av 

den artikulerande processen. Tillslutning innebär ett tillfälligt stop i betydelseglidningen 

genom etablerandet av ett visst diskursivt sätt att se på ett fenomen. Genom den tillslutning 

som etablerandet av diskursen innebär så utesluts därmed andra sätt att framställa fenomenet 

på. När en viss framställning artikuleras – dvs. byggs upp genom nodalpunkter, signifikanter 

och element - så innebär detta en tillslutning av vissa betydelser och därmed en uteslutning av 

andra (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 34).  

 

Diskursteorin för sedan samman sin syn på språkets betydelse och funktion med en kraftigt 

reviderad samhällsteori som ytterst bygger på marxismen. Jag kommer här att fortsätta med 

att ge vad som skulle kunna betecknas som den samhällsteoretiska aspekten av diskursteorin.  

 

3:3 Samhällsteori, identitet och diskurs  

3:3:1 Diskursteorins förhållande till marxismen (samhällsteoretiska rötter)  

Om den poststrukturalistiska språkteorin var en av de centrala traditioner som diskursteorin 

förhåller sig till och bygger på så är marxismen den andra. Diskursteorin bygger på 

marxismen på så sätt att den har formulerats som en kritik till och i opposition mot den 

traditionella formen av marxism. Kritiken har framförallt byggt på de skillnader som framstår 

när man kontrasterat den traditionella marxismen och dess antaganden mot den 
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socialkonstruktionistiska grunden som diskursteorin bygger på. Modifieringarna och 

förändringarna är därmed formade efter den konstruktionistiska modellen. 

 

Den traditionella formen av marxism betonar de materiella förhållanden som styrande för de 

sociala. Det är den ekonomiska strukturen i form av kapitalismen som avgör vilka grupper av 

människor som skapas och hur de organiseras socialt. Enligt Marx var samhället uppdelat i 

främst två olika klasser, överklass och underklass. Relationen mellan dem präglades av 

ojämlikhet och konflikt. Detta var enligt Marx ett faktum som gick att observera i 

verkligheten ”där ute”. Den ortodoxa marxismen utgick ifrån ett historiematerialistiskt 

perspektiv och kan sägas innehålla både en tydlig form av determinism, evolutionism och 

essentialism. Det fanns en absolut verklighet där ute som gick att observera på ett neutralt sätt. 

Denna verklighet var materialistisk och historisk genom de ekonomiska lagar som styrde 

utvecklingen mot ett ”bättre” samhälle. Den sociala organiseringen av olika grupper i 

samhället var entydig och materiellt determinerad (Andersen och Kaspersen, 2003, sid. 36 ff 

samt Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 37 ff).  

 

Antonio Gramsci var den som nyanserade den ortodoxa varianten genom att modifiera 

förhållandet mellan det materiella och det ideologiska. Dels så menade han att klasskonflikten 

inte är den enda givna, och dels så menade han att de olika konflikterna som finns inte enbart 

bestäms materiellt av de ekonomiska strukturerna. Han för med detta in både en politisk och 

pluralistisk aspekt i modellen. Den politiska aspekten innebär att de intressen som det råder 

konflikt mellan inte enbart bestäms materiellt utan att dessa konflikter skapas ideologiskt i 

överbyggnaden. Han ger därmed det ideologiska i modellen en viss autonomi i förhållande till 

det materiella. Pluralismen innebär att Gramsci inte erkänner klasskonflikten som den enda 

absolut sanna konflikten som kan finnas i ett samhälle. Det kan finnas andra skiljelinjer som 

skapar konflikter, andra sätt som grupper av människor organiserar sig på i ett samhälle, och 

dessa kan vara grundade i den ideologiska skapelsen av dessa skiljelinjer.  

 

Gramsci försökte förklara sin teori men införandet av sitt hegemonibegrepp. 

Hegemonibegreppet skall förstås utifrån det antagonistiska förhållande som Marx menade 

rådde mellan de styrande och de underlydande grupperna i samhället. Antagonismbegreppet 

och hegemonibegreppet skall alltså förstås utifrån varandra. Hegemonibegreppet syftar till att 

förklara hur de överordnade grupperna i samhället skapade en falsk form av medvetande hos 

de underordnade. Hegemoni var något som skapades genom att falska föreställningar om 
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gemenskapen och dess intressen etablerade sig som sanningar hos de underordnade. De 

hindrades därmed från att se sina verkliga intressen och de kunde på så sätt kontrolleras av de 

överordnade. Här kan man se att trots att Gramsci för in ett politiskt och pluralistiskt moment 

i modellen så utgår här fortfarande ifrån att det finns vissa skiljelinjer i den sociala 

organiseringen som är mer verkliga än andra. Det finns en form av mer verkliga intressen än 

andra. Det finns alltså kvar en viss form av essentialism i den Gramscianska modellen.  

 

Diskursteorin för sedan Gramscis pluralistiska och konstruktionistiska tankegångar vidare 

genom att man väver samman det idémässiga med det materiella och menar därigenom att det 

inte finns något materiellt som är mer verkligt än de diskursivt formade idéerna. Det finns 

alltså ingen mer verklig skiljelinje mellan olika grupper än någon annan. Detta får då 

konsekvensen att kollektiva och individuella identiteter är diskursiva och inte objektiva. 

 

På detta sätt kan man även säga att diskursteorin öppnar upp samhällsteorin för ett införande 

av språket som den ”lins” genom vilken det idémässiga sammanförs med det materiella. 

Denna syn på språk, diskurs och ”verklighet” får konsekvenser för hur diskursteorin ser på 

vad diskurs är för något, hur man definierar sitt diskursbegrepp. Genom detta resonemang så 

blir ju allt i tillvaron diskursivt och det får följden att det inte finns något utanför diskursen. 

Det är inte möjligt att skilja diskursen från någon form av annan verklighet (t.ex. den 

materiella eller den ”yttre”) som finns bortanför och som är skiljd från diskursen. Det är dock 

inte frågan om någon nominalism och fullständig idealism eller relativism som jag var inne på 

tidigare. Verkligheten finns men den är genomsyrad av diskurserna och diskurserna utgör 

strukturer som begränsar vårt sätt att tänka och därmed att handla (Jörgensen och Phillips, 

2000, sid. 39 ff).  

 

Diskursteorin driver även pluralismen till sin spets genom att hävda att flera olika diskurser 

alltid konkurrerar samtidigt - även om vissa av dem är dominerande och därmed framstår som 

absoluta - och att det aldrig råder någon fullständig enighet kring den diskursiva 

framställningen av tillvaron. Konfliktaspekten finns här men får även den en annorlunda 

betydelse eftersom det inte är fråga om några objektiva eller entydiga och klara konfliktlinjer 

utan diskursiva och pluralistiska sådana. Konflikter råder mellan en mängd olika diskursiva 

framställningar (dominerande och konkurrerande) samtidigt inom den diskursiva ordningen 

(Marsh och Stoker, 1995, sid. 120 ff).     
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3:3:2 Diskursteorins förståelse av det sociala  

Utifrån kritiken av marxismen så försöker diskursteorin skapa en ny förståelse av begreppet 

politik. Liksom diskursbegreppet skall politik här förstås brett. Politik handlar om kampen 

mellan olika intressen som konstruerar sina specifika diskursiva framställningar av 

verkligheten genom språket (Andersen och Kaspersen, 2003, sid. 215). Kampen syftar till att 

uppnå hegemoni eller objektivitet vilket innebär att ett visst sätt att betrakta tillvaron blir så 

etablerat att det upplevs som det enda möjliga och sanna. Denna kamp mellan olika diskursiva 

framställningar är politisk i den meningen att det inte är ett sakligt sökande efter sanningen 

utan är färgad av de olika intressen och värderingar som den diskursiva kampen består av 

(Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 43). När media uppmärksammar ett nytt samhällsproblem 

t.ex. så är det inte resultatet av en saklig strävan efter sanningen – sanning i sig självt är ju ett 

ideologiskt begrepp – och att man på ett neutralt sätt har upptäckt något nytt ”där ute” i 

verkligheten, utan just ett resultat av en politisk process där ett visst diskursivt sätt se på 

tillvaron – och därmed präglat av subjektivitet - tillfälligt segrat i kampen med andra om att 

definiera ”verkligheten”.  

 

Objektivitet betecknar som jag tidigare varit inne på inom diskursteorin ett tillstånd där ett 

visst diskursivt sätt att framställa verkligheten på blir så accepterat att det framstår som att det 

är det enda möjliga och sanna (dominans). Objektivitet är inom diskursteorin resultatet av en 

politisk process i form av den diskursiva kampen och den är därmed även ideologisk. 

Diskursteorin sätter utifrån detta resonemang likhetstecken mellan objektivitet och ideologi, 

vilket skiljer sig från ett traditionellt sätt att uppfatta dessa begrepp där de står i 

motsatsställning till varandra och bildar en dikotomi. Denna dikotomi löses upp i 

diskursteorin eftersom objektivitet inte kan existera och blir istället en beteckning på ett 

diskursivt tillfälligt tillstånd som framstår som sakligt men ”egentligen” är ideologiskt 

(Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 41 ff).  

 

Tätt sammanknutet med politik och objektivitet är begreppet makt. Makt är inom 

diskursteorin inte något som innehas av individer eller institutioner utan något opersonligt och 

abstrakt som finns i alla sociala processer. Makt är inte heller uteslutande destruktivt och 

förtryckande även om det kan ta sig uttryck på det sättet. Makt skapar en förståelig och 

därmed fungerande omvärld för oss och är på så sätt produktivt. Makt uttrycks och produceras 

dels genom att det politiska och ideologiska omvandlas till objektivitet och kunskap, och dels 

genom att denna kunskap kan innehålla sociala hierarkier som ordnar och värderar olika 
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samhällsgrupper. Makt både utesluter möjligheter samtidigt som det skapar möjligheter för 

oss att orientera oss i vår sociala omvärld. Diskursteorins maktbegrepp liknar därmed 

Foucaults syn på makt (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 44 ff). Bergström och Boréus 

(2001, sid. 328) menar att det även har likheter med vad de betecknar som ”maktens tredje 

dimension”. 

    

Även synen på subjektet och identiteten är genomsyrat av socialkonstruktionism och 

poststrukturalism. Identitet är något som likt allt annat är diskursivt bestämt och subjektet är 

både styrt och fritt i förhållande till de diskursiva strukturerna. Om det inte fanns något 

utrymme för subjektet att handla så skulle det ju finnas varken förändring eller skillnad. 

Identiteter är liksom samhället i stort pluralistiska, föränderliga och diskursiva. Inte materiella 

och entydiga som den traditionella marxismen hävdade. Det innebär att det vid ett visst 

tillfälle kan råda både objektivitet och konflikt kring en viss framställning av identiteten samt 

acceptans kring olika. Diskursteorin bygger sin subjektsteori på Jaques Lacans 

socialpsykologiska teorier om det splittrade subjektet som hela tiden försöker bli helt genom 

att identifiera sig i förhållande till sin omgivning (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 50).  

 

Här kan man se hur det socialkonstruktionistiska perspektivet omformar och modifierar den 

marxistiska samhällsmodellen. Den sociala praktiken är inte längre materialistisk och 

objektivistisk, utan konflikterna uppstår mellan diskursiva strukturer som är pluralistiska, 

ständigt föränderliga men även strukturella och ideologiska/materiella. Man kan även se 

influenser från det gramscianska hegemonibegreppet. Objektivitet blir ju något som enligt 

min tolkning indirekt ”lurar” individerna att tro att en viss version av ”verkligheten” är den 

enda möjliga. Alltså ungefär på samma sätt som Gramsci menade att de överordnade 

samhällsklasserna kontrollerade de underordnade, fast utan den gramscianska essentialismen. 

Diskursteorin kan därmed betecknas som både post-marxistisk och post-gramsciansk 

(Andersen och Kaspersen, 2003, sid. 256).  

 

3:3:3 Antagonism och hegemoni 

Diskursteorins variant av hegemonibegreppet kan sägas beskriva hur en diskurs uppnår en 

viss allmängiltighet. Diskurser är ju enligt diskursteorin endast olika versioner av 

verkligheten, men när dessa uppnår ett tillstånd där de betraktas som om de faktiskt 

återspeglade den enda möjliga versionen av ”verkligheten” så kallas de inom diskursteorin för 

hegemoniska. Detta liknar till stor del diskursteorins syn på objektivitet och det är som jag 
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tolkar det endast en gradskillnad mellan dem. Hegemoni ska förstås som ett tillfälligt tillstånd 

som är av samma art som det objektiva men inte lika förankrat, etablerat och accepterat som 

de objektiva i tid och rum. Hegemoni ligger på så sätt mellan kamp/mångtydighet och 

objektivitet.   

 

En diskurs kan först och främst sägas vara en språklig framställning, men diskursteorin gör ju 

ingen skillnad mellan diskursivt och icke-diskursivt. Man menar att det materiella är 

sammanvävt med och därmed beroende av den betydelse som språket ger den. Olika sätt att 

sätta samman tecken i det språkliga nätet ger olika betydelse och mening åt den verklighet 

som diskursen gör anspråk på att representera. Olika diskurser representerar verkligheten på 

olika sätt. Ofta så råder det konflikt mellan dessa olika sätt att representera verkligheten. 

Konflikten uppstår genom att de olika diskursiva framställningarna konstrueras som 

uteslutande och inte överlappande. Detta har sin grund i det sätt tecknen i det diskursiva nätet 

relateras till varandra på. Antagonistiska konflikter uppstår oftast när flera olika 

framställningar existerar i ett och samma sammanhang (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 54 

ff). T.ex. i en diskussion om ”brottslighet” som utgår från den relationellt bestämda 

uppdelningen av identiteter i ”offer” och ”förövare”. Här kan en framställning av själva 

”förövaren” som ett ”offer” hamna i konflikt med en framställning som ser dessa tecken som 

uteslutande i förhållande till varandra. ”Förövaren” kan enligt denna framställning inte vara 

”offer” eftersom betydelsen av tecknet ”offer” då får en annan innebörd i just detta 

sammanhang. Detta tillfälliga tillstånd av konflikt betecknas som en antagonism. 

  

Detta kan studeras genom att man söker upp flytande signifikanter, dessa var ju enskilda 

tecken som är mångtydiga och kring vilka det råder kamp om. Antagonismer uppstår 

relationellt i förhållande till andra konkurrerande diskursiva sätt att ge betydelse åt det sociala 

och det materiella. De fysiska objekten har ingen betydelse i sig själva utan det är det specifikt 

diskursiva sättet att förstå och se på ett objekt som ger den dess betydelse. Relationen mellan 

diskurserna präglas alltså av kamp och konflikter. Denna kamp syftar till att uppnå hegemoni 

eller objektivitet (Andersen och Kaspersen, 2003, sid. 216 ff). Hegemoni kan som jag tidigare 

varit inne på förstås som ett tillstånd mellan fullständig mångtydighet och etablerad 

entydighet - i form av objektivitet - som de diskursiva framställningarna befinner sig i. 

  

I samband med att jag nu beskriver det diskursiva på en mer övergripande nivå vill jag även ta 

upp det diskurskritiska begreppet diskursordning som jag på förslag från Jörgensen och 
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Phillips (2000, sid. 134 ff) vill försöka väva in i detta sammanhang. Diskursordning kan sägas 

beskriva det fält inom vilket kampen om hegemoni och objektivitet mellan olika diskurser 

pågår. Det är en ordning som sätter gränsen mot det diskursiva fältet som består av en 

reservoar av betydelser som överhuvudtaget inte finns med i kampen om att definiera tillvaron 

(uteslutna betydelser). Inom den diskursiva ordningen finns enbart de betydelser vilka det 

råder kamp om eller konsensus kring och som därmed är aktuella i den rådande kampen. I det 

diskursiva fältet finns de betydelser som för tillfället är uteslutna ur kampen. Samtidigt kan ett 

sätt artikulera ett visst fenomen utesluta en viss betydelse som en annan artikulation 

inkluderar. Det är då detta som kan betecknas som en antagonistisk konflikt. 

 

Inom den diskursiva ordningen råder alltså delvis kamp om de olika betydelser som finns, 

detta i form av antagonismer. Detta innebär att samma tecken ordnas på olika sätt i 

förhållande till varandra i olika diskurser och ses som uteslutande olika varandra. Begrepp för 

att lokalisera och finna vart denna kamp i form av antagonismer pågår på en textanalytisk nivå 

är; flytande signifikanter och element. När samma tecken ordnas relationellt på samma sätt så 

handlar detta om att en diskursiv framställning uppnått hegemoni eller objektivitet. Begrepp 

för att lokalisera detta i den text man sitter med är; nodalpunkter och moment. Begrepp för att 

förstå den process av språkligt handlande genom vilken antagonismer, mångtydighet, 

hegemoni och ideologisk objektivitet uppstår är; artikulation, tillslutning och uteslutning.   

 

3:4 Analysmaterial, kontext, analysmetod och trovärdighet. 

3:4:1 Kontext,  diskurs och diskursordning 

Frågan om vad som är kontext och hur den kan förstås i relation till diskurs och 

diskursordning är intressant eftersom den sammanhänger med hur jag genomfört både mitt 

urval och min analys. Här vill jag göra en uppdelning mellan framförallt två olika typer av 

kontext. Den ena ingår i min analys av textmaterialet (åtminstone delvis) och den andra utgörs 

av mina teoretiska och analytiska utgångspunkter för själva studien.  

 

Den förstnämnda handlar om de olika sätt som integration framställs på i mitt analysmaterial.  

Jag utgår då från den vida diskursteoretiska definitionen av diskurs och kommer därför inte att 

operera med en uppdelning mellan diskurs och övrigt utan kontexten blir även den diskursiv 

för mig. Kontexten består för mig av diskursiva strukturer där ett visst sätt att framställa ett 

fenomen språkligt blir så accepterat att det framstår som det ena möjliga. Andra språkliga 

framställningar bygger då i viss mån på och formuleras inom de ramar som de diskursiva 
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strukturerna sätter. Det handlar om skillnaden mellan diskursiva strukturer och de handlingar 

(språkliga och sociala) som bygger på dem. Kontexten är inte materiell eller objektiv och 

därmed mer ”verklig” än diskurserna utan precis som alla andra fenomen diskursiv. 

Kontexten blir därmed inte heller något helt oproblematiskt som enbart används en bakgrund 

för själva analysen, åtminstone inte när det gäller framställningar av integration. Kontexten 

blir i min studie istället en del av själva analysen genom att mitt syfte delvis är att just försöka 

förstå och kartlägga de språkligt grundade och diskursiva strukturerna kring integration i mitt 

material. Jag utgår alltså inte explicit från någon redan given struktur när det gäller just 

integrationen av invandrare. Samtidigt kan inte alla möjliga diskursiva strukturer som kan 

tänkas ha fungerat som en form av kontext för det man studerar inkluderas i en och samma 

studie, det blir för mig en fråga om avgränsningar. Mitt syfte blir delvis därför att försöka 

klarlägga om något av sätten att framställa integration verkar mer etablerat än andra och något 

som de andra framställningarna bygger på, detta skulle i sådana fall kunna ses som en sorts 

diskursiv struktur i mitt material. Den andra typen av kontext är den som utgörs av mina 

specifika teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Denna kommer jag dock inte att 

diskutera här eftersom jag gör det i avsnitt 3:4:5.  

   

Här ska jag även på förslag av Jörgensen och Phillips (2000, sid. 134) lyfta in det teoretiska 

begreppet diskursordning i ett metodologiskt sammanhang. Jag kommer på ett mer 

övergripande plan att betrakta ”debatten om integrationen av invandrare” som en 

diskursordning som i sig består av ett antal olika diskursiva sätt att artikulera integration och 

invandrare i förhållande till varandra på. Diskursordningen kan sägas bestå av både vissa mer 

accepterade sätt att artikulera integration och invandrare på (strukturer) och andra mindre 

accepterade sätt som till viss del både bygger på strukturerna men även avviker från dem.  

 

Diskursordningen behöver inte ha någon materiell förankring, detta är en empirisk fråga som 

jag inte kommer att göra anspråk på att besvara i denna studie. De ”debattartiklar i svensk 

massmedia” som diskuterar integrationen av invandrare kommer jag vidare att betrakta som 

min ”empiriska” avgränsning. Jag kommer alltså enbart att studera de diskurser om 

integrationen av invandrare som finns i debatten i massmedia och ännu snävare enbart de 

fragment eller delar av diskurser som jag kan tolka finns i det empiriska analysmaterial 

(massmediala debattartiklar) jag valt ut. Mitt syfte är dock inte att förklara det jag ser i mitt 

material utifrån någon särskild större diskurs utan snarare att försöka se hur vissa 
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artikulationer som framstår som mer accepterade i mitt material kan tänkas hänga samman 

med hur integration artikuleras.  

 

Diskursordning, diskurs och kontext är alltså relevanta aspekter av hur jag konstruerar min 

studie och därför anser jag det vara av betydelse att jag visar hur jag resonerat kring dem här. 

 

3:4:2 Kriterier och avgränsningar    

Syftet har ytterst varit att vilja säga något om diskursiva sätt att framställa ”integrationen av 

invandrare” i den ”offentliga debatten i Sverige”. Eftersom en sådan avgränsning är alldeles 

för vid och så har jag varit tvungen att göra någon form av relevanta avgränsningar där det 

mer realistiska och blygsamma syftet har blivit att få en uppfattning om vilka diskursiva sätt 

att framställa ”integrationen av invandrare” som finns i den del av ”den offentliga debatten” 

som förs i ”svensk massmedia”.  

 

Här har jag valt att utgå ifrån ”debatten om invandrare” som en sorts urvalsram/avgränsning 

utifrån vilken jag valt ut ett antal artiklar som diskuterar just integration. På så sätt har jag fått 

fram ett empiriskt material som diskuterar integration specifikt i relation till invandrare. Men 

invandrare har inte använts endast som en bakgrund till analysen av integration. Debatten om 

integrationen av invandrare betraktar jag som en diskursordning som inte nödvändigtvis är 

knuten till något särskilt empiriskt material. Debattartiklarna från svenska dags och 

kvällstidningarna kommer jag att betrakta som min empiriska avgränsning. Man skulle kunna 

säga att jag gjort mitt urval dels utifrån en specifik diskursordning (debatten om integrationen 

av invandrare) och dels utifrån mina empiriska avgränsningar (debattartiklar i svenska dags 

och kvälls tidningar).  

 

På detta sätt har jag fått en mer konkret mängd text (debattartiklarna) som diskuterar både 

invandrare och integration i relation till varandra och som jag rent praktiskt kan genomföra 

den konkreta analysen på. Tanken är då sedan att min analys av dessa specifika artiklar ska 

säga något om hur man diskursivt kan förstå ”debatten” om integrationen av invandrare även i 

den mer övergripande ”offentliga debatten”. Enligt mitt resonemang är ju dessa artiklar en 

relevant dimension av det som kan kategoriseras som ”den offentliga debatten”. Här finns 

naturligtvis brister och problem. Ett av de mer centrala problemen gäller min önskan att uttala 

mig om ”den offentliga debatten” genom mitt relativt snäva empiriska analysmaterial. Mina 

artiklar utgör ju kvantitativt endast en liten del av alla de antal artiklar som kan kategoriseras 
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som massmediala debattartiklar. Det är naturligtvis inte möjligt att göra anspråk på att jag har 

täckt alla de olika tänkbara diskursiva framställningar av invandrare och integration som finns 

inom den offentliga debatten i Sverige. Mina anspråk kommer snarare att begränsas till att ge 

”ett smakprov” på hur relevanta delar (i form av mitt analysmaterial) av denna debatt (det 

offentliga) kan förstås. Det är alltså endast fragment eller delar av diskurser som jag uttalar 

mig om i min analys, inte hela diskurser eller de ordningar de ingår i. Att kartlägga och 

identifiera hela diskurser eller hela diskursordningar ”empiriskt” är ett alltför omfattande 

arbete för en C-uppsats. Av detta följer då även att om jag påstår mig studera diskurser om 

integrationen av invandrare i massmedia specifikt så kan jag inte uttala mig om diskursernas 

(i sin helhet) empiriska förankring. Det enda jag kan uttala mig om är hur integration 

artikuleras i den del av den massmediala debatten om invandrare som jag studerar genom mitt 

särskilda urval av analysmaterial (dessa artikulationer utgör inte hela diskurser). Det jag 

däremot vill påstå är att det material jag valt ut kan kategoriseras som massmediala 

debattartiklar vilket då sin tur är en relevant del av den offentliga debatten. 

  

Avgränsningen och valet av mitt empiriska analysmaterial kan sägas ha gjorts utifrån tre olika 

aspekter; en rumslig, en diskursiv och en tidsmässig. Den rumsliga och diskursiva aspekten 

har jag försökt redogöra för ovan och den blir oundvikligen något diffus. Den tidsmässiga är 

mer precis och utgörs av perioden 2005-01-01 till 2007-03-01. De valda artiklarna är alltså 

publicerade någon gång under denna period. Anledningen till att jag inte valt ett historiskt 

jämförande perspektiv är bl.a. helt enkelt att jag bedömde att det skulle bli för resursmässigt 

krävande för en C-uppsats. Jag ska här även beskriva hur jag gått till väga mer praktiskt när 

jag valt ut mitt analysmaterial.  

 

3:4:3 Praktiskt tillvägagångssätt vid val av analysmaterial 

Eftersom jag ansåg det alltför tidskrävande att gå igenom allt material av den typen och under 

den perioden jag avgränsat mig till manuellt så valde jag att gå via en sökmotor på Internet 

som kallas presstext. Jag har alltså varit beroende av denna sökmotor och hur den skapat ett 

övergripande första urval åt mig. Urvalet i sin helhet har gjorts i form av ett antal olika del 

urval eller del faser. På detta sätt har materialet gjorts snävare tills det blivit praktiskt och 

analytiskt hanterbart.  

 

Urvalet via sökmotorn gick till så att jag skrev in invandrare som sökord och valde att 

begränsa sökningen endast till debattartiklar. Jag valde vidare att inkludera alla de möjliga 
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dags och kvällstidningar som fanns tillgängliga: Expressen, DN, GT och Kvällsposten. 

Därefter begränsade jag sökningen till enbart artiklar publicerade under den specifika period 

som jag angett ovan (050101-070301). Anledningen till att jag inte gjorde urvalet utifrån 

ordet integration var att jag helt enkelt inte fick några träffar överhuvudtaget på detta, det var 

alltså en praktisk omöjlighet. Man kan ju även tänka sig att integration diskuteras i relation till 

annat än invandrare, vilket i sig visserligen är intressant. Syftet i denna uppsats var dock att 

studera hur integration diskuteras specifikt i relation till just invandrare, därför menar jag att 

invandrare fungerar som en utmärkt utgångspunkt för mitt urval. Det finns naturligtvis både 

fördelar och nackdelar med detta tillvägagångssätt. En av de tydligare fördelarna är att 

tillvägagångssättet är tids och kraftbesparande. En av de främsta nackdelarna är att jag inte 

har den insikten i och kontrollen över det övergripande urval som görs, det är ju sökmotorn 

som gör det åt mig. Hur tolkar sökmotorn de olika artiklar den går igenom? Missar jag något 

på grund av sökmotorns sätt att tolka vilka artiklar som handlar om invandrare och inte? 

Urvalet är även begränsat till de antal tidningar som sökmotorn täcker. Finns det andra artiklar 

från andra tidningar som kan sägas utgör en relevant del av den massmediala debatten och 

som kan ha utgjort ett intressant bidrag till min studie? Mitt syfte har dock inte varit att 

jämföra olika tidningar utan olika diskursiva sätt att framställa integrationen av invandrare 

och jag har gjort bedömningen att detta finns på ett tillfredställande sätt i de artiklar jag fått 

fram. Jag har som jag varit inne på tidigare inte heller ambitionen att göra någon heltäckande 

studie. Jag är därför inte allt för orolig över att det finns andra sätt att artikulera integrationen 

av invandrare i svensk massmedia än de jag tar upp i min studie.  

 

Jag gick sedan vidare genom att välja ut de artiklar jag fick fram på sökordet invandrare 

utifrån de som diskuterade integration och hur integration artikulerades i artiklarna (2: a 

urvalsfasen). Man skulle kunna beskriva det som jag alltså lät mig ledas vidare i mitt urval av 

relevanta artiklar utifrån hur jag tolkade att integration artikulerades i de andra artiklar som 

jag för tillfället analyserade. Denna framväxande avgränsning användes sedan även som ett 

ramverk för det fortsatta andra urvalet av artiklarna från det första urvalet. Det andra urvalet 

skedde alltså utifrån vad jag upplevde gick att koppla till integration utifrån hur integration 

artikulerades i artiklarna allteftersom jag analyserade dem. T.ex. så knöts integration till 

deltagande och anpassning och kontrasterades mot utanförskap och olikhet på ett explicit sätt i 

vissa artiklar. I andra artiklar förekom inte tecknet integration men invandrare, deltagande och 

utanförskap diskuterades. Jag har då valt att inkludera även dessa artiklar i min studie 
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eftersom de behandlar det som integration verkar innebära. Alla artiklar handlar alltså inte 

explicit om integrationen av invandrare. 

 

Därigenom så fick jag fram ett antal artiklar som behandlade både invandrare och integration i 

anknytning till varandra. Det viktiga i detta sammanhang är att det inte varit min på förhand 

givna definition av begreppet integration som varit relevant för mig i mitt urval utan hur jag 

upplevt att detta avgränsas diskursivt i själva analysmaterialet. Både invandrare och 

integration är ju enligt diskursteorin tomma tecken och själva syftet med studien blir att 

studera hur de relateras till varandra och till andra tecken och hur de därmed fylls med mening 

och betydelse, inte att utgå ifrån en av mig given definition redan från början. Därmed blir 

både analys och urval något som i praktiken skett parallellt i mitt fall. 

 

3:4:4 Analysmetod/textanalytiskt förhållningssätt och  tillvägagångssätt 

Som analysmetod/textanalytiskt förhållningssätt kommer jag att använda det grundläggande 

sättet att se på språket som ett nät av relationellt bestämda tecken. Jag kommer att analysera 

texterna som bestående av sådana nät där tecknen får sin betydelse genom att dels 

kontrasteras och dels knytas till andra tecken i nätet. Mitt analytiska fokus kommer alltså att 

ligga på relationen mellan tecknen i texterna samt på att kartlägga och jämföra de olika sätten 

som integrationen av invandrarna artikuleras på. 

 

Jag kommer i min analys att inledningsvis fokusera på att söka upp de tecken som verkar vara 

särskilt viktiga när det gäller hur integration artikuleras i relation till vad och hur invandrare 

konstrueras i de enskilda artiklarna var och en för sig. Sedan kommer jag att gå vidare genom 

att studera hur dessa centrala tecken är relaterade i förhållande till andra mindre centrala 

tecken i texterna, d.v.s. hur nätet av tecken breds ut. Jag kommer att genomföra själva 

textanalysen artikel för artikel (1:a analysfasen). Här kommer jag att gå igenom alla de delar 

av mitt material som är relevant utifrån syftet med studien på ett mer textnära och detaljerat 

sätt. Hur kontrasteras och knyts invandrare och integration dels till varandra och dels till andra 

tecken? Vilka andra tecken verkar vara centrala i texterna?  

 

Sedan kommer jag att försöka tolka, ordna och diskutera det som framkommer i textanalysen 

utifrån analysmaterialet som helhet (2:a analysfasen). Detta genom att jämföra de olika sätten 

som integrationen av invandrarna framställs på. Vilka är de sätt som integrationen av 

invandrare artikuleras på i alla de olika artiklarna? Med vilka centrala tecken? Vilka olika sätt 



26 

att artikulera integrationen av invandrare finns? Råder det konflikt eller fredlig samexistens 

mellan dem? Vad inkluderar och exkluderar de?  

 

Efter att jag gått igenom artiklarna ett par gånger var det ett antal tecken som framträdde som 

mer centrala än andra när det gäller hur integrationen av invandrare artikuleras. Dessa är: 

deltagande, delaktighet, delvis/total likhet och ensidig/ömsesidig/total/delvis anpassning. 

Dessa kan snarast betecknas som flytande och tomma signifikanter eftersom de relateras till 

dels varandra och dels till andra mindre centrala tecken på flera olika sätt. Men integration 

artikuleras inte endast utifrån vad det är utan även utifrån vad det inte är, vad som utesluts. 

Detta var det mest vanliga sättet att diskutera integration i artiklarna, de artikulerade vad som 

var misslyckad/bristande integration (vilket jag ser som icke-integration). De mest centrala 

tecknen här var: utanförskap, bristande anpassning, olikhet och skillnad. Dessa bidrog 

indirekt till att klargöra vad integration var genom att beskriva vad integration inte var.  

 

Jag ska även försöka beskriva hur identifieringen av mästersignifikanten invandrare och 

konstruktionen av myten det svenska samhället fungerat som en sorts diskursiv kontext för hur 

integration artikulerats i mitt material. Detta var en idé som växte fram allteftersom jag gick 

igenom mitt material. Identifieringen av invandrare och konstruktionen av det svenska 

samhället verkade ha betydelse för och hänga samman med artikulationen av integration. 

 

3:4:5 Studiens trovärdighet 

Studiens trovärdighet kan sägas handla om det som sociologen David Silverman (2005, sid. 

219 ff) betecknar som ”credibility”. Detta är enligt min tolkning en övergripande och 

modifierad beteckning på det som i stora delar av metodlitteraturen kallas ”reliabilitet” och 

”validitet”. Dessa begrepp har sina rötter i den kvantitativt inriktade forskningen och bygger 

på föreställningen om att det finns en konstant verklighet ”där ute” som kan nås med de rätta 

metoderna, alltså just den verklighetsuppfattning som konstruktionismen och 

poststrukturalismen distanserar sig från. Idag är det en omtvistad fråga huruvida det 

överhuvudtaget är möjligt eller relevant att bedöma en kvalitativt inriktad studie utifrån 

framförallt reliabilitetsbegreppet (Silverman, 2005, sid. 220 ff). Men hur kan man då i en 

kvalitativ studie som bygger på konstruktionistiskt perspektiv göra en bedömning av dess 

”vetenskapliga” värde? Eller är min framställning endast en framställning bland alla andra? 

Här handlar det om att ”översätta” dessa bedömningsgrunder så att de blir relevanta utifrån de 

specifika utgångspunkter som just min studie vilar på. Man kan se detta som ett konkret 
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exempel på hur de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna sätter de diskursiva ramarna för 

vad som är bra och dåligt. Utifrån ett ”realistisk” perspektiv så är vissa kriterier relevanta och 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt är det andra, det finns inte några universella kriterier som 

är lika giltiga i alla olika tider och sammanhang. Här kan paralleller dras till Thomas Kuhns 

paradigmteori. Denna innebär att varje vetenskapligt forskningsområde har sina specifika 

utgångspunkter utifrån vilka värdet av den aktuella forskningen bedöms (Börjesson, 2003, sid. 

29).   

 

Så hur kan jag ha nytta av detta i min konkreta studie? Silverman (2005, sid. 229, 236 ff) ger 

här ett par förslag som jag anser vara möjliga att applicera på min uppsats. Enligt min 

tolkning handlar det i grunden och lite förenklat om två olika aspekter; dels att göra studien 

”genomskinlig” och dels att faktiskt studera det man har som syfte att studera. Den första 

aspekten kan då tolkas som en konstruktionistiskt modifierad form av reliabilitetskriterium 

där det viktiga är att det är möjligt för läsaren att tydligt se hur studien är uppbyggd och hur 

man gått tillväga. Den andra aspekten kan ses som en form av modifierat validitetskriterium 

där det viktiga är att man avgränsar sig och håller sig till sitt specifika syfte med studien. 

Silverman trycker även på att själva urvalet och analysen av texten ska vara genomtänkt, 

detaljerad och omfattande. Det är t.ex. viktigt att man inte väljer bort material för att det inte 

stämmer överens med den hypotes man har eller att man på andra vaga och implicita grunder 

bortser från delar av materialet. Även Bergström och Boréus (2001, sid. 352 ff) betonar vikten 

av att det ska vara möjligt att följa hur författaren konstruerat sin studie och hur analysen 

genomförts, de beskriver detta med begreppet intersubjektivitet. Det är sedan upp till var och 

en att bedöma huruvida de anser studien vara rimlig, relevant och intressant eller inte. Det 

handlar inte om hur giltig och tillförlitlig studien är utifrån en fast och absolut ”verklighet” 

utan huruvida man håller sig till syftet, kan redogöra för sina utgångspunkter, hur man gått till 

väga (omfattande och noggrann analys) och hur detta format studien. 

 

En tredje aspekt som numer framhävs i vetenskapliga sammanhang är reflexivitet. Det är lite 

otydligt exakt vad denna innebär men bl.a. så handlar det om att medvetandegöra sig som 

studerande för de utgångspunkter man själv har och att kritiskt reflektera över hur de kan 

tänkas hänga ihop med hur man ser det man ser i sin studie, att synliggöra sin egen roll som 

del av och med skapare till det man studerar. Det handlar även om att vidga sitt perspektiv i 

allmänhet genom att uppmärksamma och diskutera olika aspekter av det man studerar. Dels är 

ju detta just vad diskursteorin handlar om och därför blir reflexivitet för mig en ”naturlig” del 
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av en socialkonstruktionistiskt grundad diskursanalys. Man kan föra in diskussionen om 

reflexivitet som ett särskilt avsnitt men min förhoppning är att texten i denna uppsats är 

genomgående reflexiv (Jörgensen och Phillips, 2000, sid. 111 ff).  

 

Sammanfattningsvis bör alltså syfte och själva studien hänga ihop på ett rimligt sätt, det ska 

vara möjligt att följa på ett så tydligt sätt som möjligt hur den studerande nått fram till vissa 

resultat och slutsatser och den studerande ska förhålla sig reflexivt till sin egen roll som del 

och med skapare av det studerade.   
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4. ANALYS, DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

4:1 Textanalys  

Art. 1  

Titel: ”Integration på fel sätt” 

Mästersignifikanter: Invandrare som egen grupp, flera olika folkgrupper och enskild individ 

- andra grupper i det svenska samhället 

Myter: Sverige, det svenska samhället - förorterna 

Centrala element/moment: integration som kompetens och anpassning - diskriminering, 

sociala problem och bristande anpassning 

 

”Integrationsproblematiken” knyts här till invandrarna (som både egen grupp, olika 

folkgrupper och individer) och blir ett specifikt invandrarproblem. Problemet blir här att 

invandrarna inte fått de rättigheter och möjligheter som de bör ha och det är just detta som är 

kärnan i problematiken med integrationen. Invandrarna blir som egen och särskild grupp offer 

för det svenska samhällets behandling av dem genom att de inte fått de rättigheter och 

möjligheter som de bör ha, vilket innebär lika rättigheter och möjligheter som ”de andra 

grupperna” (än de invandrade) i det svenska samhället. Integration knyts till 

”invandrarpolitik” och ”åtgärdsprogram” vilket betonar det svenska samhällets ansvar för 

integrationen av dem. Integration blir alltså en fråga om invandrarnas rättigheter och 

möjligheter som särskiljd grupp i det svenska samhället. Det handlar om en rätt att få använda 

den kompetens som invandraren redan har men som inte erkänns av det svenska samhället. 

Det är det svenska samhällets ansvar att se till att invandrarna blir integrerade. 

 

Invandrarna kopplas alltså specifikt till det som betecknas som ”integrationsproblematiken” 

och integrationsproblematiken blir ett invandrarspecifikt problem. Integrationsproblematiken 

knyts vidare till både ”sociala problem i förorterna” och till ”diskriminering”. 

Integrationsproblematiken blir alltså något som har specifikt att göra med ”sociala problem”, 

”förorterna” och ”diskriminering”. Invandrarna har sociala problem, är boende i förorterna 

och är diskriminerade. Invandrarna blir offer för diskrimineringen och det svenska samhället 

blir förövaren. Det är alltså inte invandrarna som diskriminerar utan det svenska samhället. 

Integrationsproblematiken knyts alltså specifikt till förortsinvandrarna som är drabbade av 

sociala problem och diskriminering, vilket är det svenska samhällets fel.  
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Integrationsproblematiken knyts även till ”kulturskillnader”, språkskillnader och brist på 

arbetande invandrare. Dessa framställs tillsammans med de sociala problemen i förorterna och 

diskrimineringen som hinder för integrationen och därmed som icke-integration. Olikheterna 

mellan invandrare och svenskar på dessa områden blir något negativt som blir något som 

exkluderas från vad integration är. 

   

Integrationsproblematiken (icke-integration) knyts till nodalpunkten invandrarnas bristande 

”anpassning” till det nya hemlandet (Sverige). Integrationsproblematiken handlar på så sätt 

om att invandrarna inte anpassat sig i tillräckligt hög grad till det nya hemlandet. De sociala 

problemen i förorterna som integrationsproblem blir då konsekvenser av invandrarnas 

bristande anpassning till det nya hemlandet. Orsakerna till detta är diskrimineringen av dem 

och att de inte fått sina rättigheter och möjligheter tillgodosedda (invandrare + diskriminering 

+ bristande anpassning + sociala problem + förorterna = integrationsproblematik).  

 

Integration blir därmed något som är förknippat med problem av de olika slag som jag 

redogjort för ovan och problemen med integrationen rör i sin tur specifikt invandrarna. 

Problemen med integrationen verkar handla om att invandrarna inte är tillräckligt integrerade 

och detta innebär i sin tur om de fått sina rättigheter och möjligheter tillgodosedda, är 

diskriminerade, inte anpassade till det svenska och har sociala problem.  

 

Art. 2  

Titel: ”Integrationsfiasko, herr Orback” 

Mästersignifikanter: invånare födda utomlands – invånare födda i Sverige   

Myter: Sverige - utanförskapsområden 

Centrala element/moment: integration som icke-utanförskap och icke-utsatthet – 

utanförskap och utsatthet 

 

Den uppdelning av identiteter som görs i denna artikel är mellan ”invånare födda utomlands” 

och andra invånare vilket innebär de som är både boende (invånare) och födda i Sverige. 

Dessa invånare födda utomlands kontrasteras då mot Sverige/det svenska samhället och de 

som har en särskild koppling till det genom att de är födda där. De utlandsfödda knyts särskilt 

till nodalpunkten ”utanförskap” och ”utsatthet” i kontrast till invånare födda i Sverige. Dessa 

invånare födda utomlands kopplas även till vissa särskilda områden i Sverige som betecknas 

som ”utanförskapsområden”. Dessa utanförskapsområden knyter de utlandsfödda till vissa 
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avgränsade områden av Sverige. I dessa områden finns invånare födda utomlands och hos 

dessa ett utanförskap och en utsatthet som inte finns någon annan stans i Sverige. 

Integrationen beskrivs som ett fiasko och detta integrationsfiasko knyts till utsattheten, 

utanförskapet, de utomlands födda och utanförskapsområdena (invånare födda utomlands + 

utanförskap + utsatthet + utanförskapsområden = integrationsfiasko). Det är det svenska 

samhället som är orsaken till fiaskot men det är de andra utlandsfödda som blir drabbade av 

det (det svenska samhället + orsaken till fiaskot/de utlandsfödda + offren för fiaskot). 

 

Utsattheten, utanförskapet, de utlandsfödda invånarna, utanförskapsområdena och 

integrationsfiaskot kopplas i sin tur till ”låg sysselsättning”, ”låg utbildning”, ”undermåliga 

skolresultat” och ”låga inkomster”.  Utbildningsgrad, skolresultat, arbete och inkomstnivå blir 

alltså de enda aspekter som lyfts fram som relevanta för det utanförskap och den utsatthet som 

de utlandsfödda invånarna befinner sig i och som integrationsfiaskot innebär. Invånare födda 

utomlands utgör en stor andel av de med låg utbildningsgrad, få arbeten och låg inkomstnivå 

och därför är de värst drabbade av utanförskap, utsatthet och integrationsfiaskot. De födda 

utomlands knyts som särskild grupp specifikt till dessa kännetecken i kontrast till svenskarna 

och kännetecknen beskrivs som ett utanförskaps och integrationsproblem. 

 

Integration som fiasko, utanförskap och utsatthet blir alltså en fråga om hur många till antalet 

som har en viss inkomst, en viss grad av utbildning och arbete. Det blir detta som är viktigt 

för att avgöra om integrationen av de utlandsfödda är lyckad eller inte. Inte heller i denna 

artikel talas om vad lyckad integration är utan den fokuserar istället på vad som exkluderas 

från vad lyckade integrationen av invandrarna innebär (invandrare + offer för den 

misslyckade integrationen + låg sysselsättning + låg utbildning + dåliga skolresultat + låga 

inkomster + utanförskap och utsatthet + särskilda utanförskapsområden). 

   

Art. 3 

Titel: ”Allt beror inte på kulturen, Rojas” 

Mästersignifikanter: invandrare som utrikes födda och invandrargrupper – svenskar, 

etniska svenskar 

Myter: Sverige - hemlandet 

Centrala element/moment: integration som låg brottslighet, icke-utanförskap och arbete – 

brottslighet, utanförskap, kulturskillnader, diskriminering 
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Problemet med invandrare i denna artikel är att de är ”överrepresenterade” i brottstatistiken 

när det gäller grova våldsbrott. Detta beskrivs som ett faktum och knyts till de speciella 

omständigheter som omger invandrarna i kontrast till de inrikes födda etniska svenskarna 

(invandrares motsats). De omständigheter som specifikt relateras till invandrarna är 

erfarenheten av ”flyktingskap”, särskilda ”sociala förhållanden”, ”att bryta upp från 

hemlandet och bosätta sig i ett annat land”, ”diskriminering” och ”utanförskap”. Dessa 

omständigheter gör invandrarna olika svenskarna och knyts vidare till invandrarnas 

överrepresentation i brottstatistiken. Invandrarnas utanförskap kopplas ihop med 

brottsligheten och blir på så sätt en invandrarspecifik och icke-deltagande brottslighet. 

Brottslighet är alltså något som är specifikt för icke-deltagande invandrare i utanförskap och 

icke-deltagande i form av utanförskap är i sin tur något som kännetecknar just invandrare. På 

så sätt blir invandrare och brottslighet en fråga om bristande integration. Detta eftersom 

lyckad integration kontrasteras mot utanförskap och brottslighet som dess motsats. Integration 

blir här därmed något som inkluderar frågan om invandrarnas brottslighet.  

 

En annan aspekt som lyfts fram är den kulturella. Invandrarnas kulturer beskrivs utifrån sin 

olikhet i jämförelse med den svenska och relateras till skillnaderna i brottslighet mellan 

svenskar och invandrare. Invandrare har en särskild kultur som framförallt skiljer sig från den 

svenska och som kopplas till brottslighet. Detta på så sätt att de invandrades kultur i sig knyts 

till vissa typer av beteenden som betraktas som brottsliga i Sverige men som är accepterade 

enligt invandrarnas kultur i det land där den hör hemma (icke-svensk utländsk 

invandrarkultur). Detta i motsats till invandrare som inte är brottsliga vilket då knyts till icke-

utanförskap (deltagande) och därmed integration. De invandrare som är integrerade står inte 

utanför det svenska och är inte brottslingar (invandrare + diskriminering + invandrarnas kultur 

+ utanförskap + bristande integration = brottslighet).  

 

Lyckad integration framställs här som den givna och naturliga lösningen på dessa problem 

med invandrarnas brottslighet. Lyckad integration kopplas till ”fler jobb”, ”fler företag”, 

skärpning av kraven på bidragstagare och skärpning av kraven på utländska medborgare när 

det kommer till brottslighet. Invandrarnas brottslighet och utanförskap är alltså ett 

integrationsproblem som knyts till för få jobb (invandraren som arbetslös), för få företag, för 

generösa bidragskrav (invandraren som bidragstagare) och för generösa regler för invandrare 

som begår brott (invandraren som brottsling). ”Kampen” för integration ses som en ”kamp 

mot diskrimineringen” (invandrare + arbetslöshet + bidragstagande + diskriminering + 
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brottslighet = utanförskap = icke-integration = integrationsproblem) i kontrast till (invandrare 

+ fler arbetande + färre antal bidragstagande + fler företag + frånvaron av diskriminering + 

låg brottslighet + icke-utanförskap = lyckad integration). Den lyckade integration reartikulerar 

alltså invandrarens identitet till att bli något annat än vad den är som knyts till misslyckad 

integration. 

 

Art. 4  

Titel: ”Vägen till integration går genom ghettot” 

Mästersignifikanter: invandrare som språkligt, etniskt, kulturellt särskiljd grupp och 

nyinflyttade grupper - svenskar 

Myter: den svenska verkligheten - hemlandet 

Centrala element/moment: integration som trygghet, förändringsberedskap och deltagande 

(god skillnad) – otrygghet, utanförskap och fattigdom (dålig skillnad)   

 

Myten den ”svenska verkligheten” beskrivs som ”främmande”, ”skrämmande” och ”fientlig” 

för mästersignifikanten de invandrade grupperna. Detta relateras vidare till ”otrygghet” som i 

sin tur kontrasteras mot de flytande signifikanterna ”integration” och ”förändringsberedskap”. 

Integration och förändringsberedskap knyts alltså till varandra och integration blir därmed en 

fråga om invandrarens beredskap att förändra sig i förhållande till och utifrån det icke-

invandrarmässiga svenska. Integration blir det samma som att invandraren ska anpassa sig till 

att bli mer lik svenskarna. ”Fattigdom”, ”förnedring” och ”utanförskap” kontrasteras vidare 

mot integration som uteslutande olikheter och integration beskrivs som ”möjligheten att resa 

sig ur” dessa tillstånd. Det är just detta som invandraren då kan göra genom att anpassa sig till 

det svenska. Integration blir då motsatsen till det som icke-integration inkluderar, nämligen 

rikedom, respekt/stolthet och deltagande/delaktighet. 

 

Den främmande, skrämmande och fientliga svenska tillvaron framkallar alltså genom sin 

olikhet i förhållande till invandrarnas kultur en otrygghet hos invandrarna. Denna otrygghet 

försämrar invandrarnas förändringsberedskap. Eftersom integration beskrivs i termer av 

invandrarnas förändringsberedskap i förhållande till det svenska så försämrar även 

otryggheten möjligheterna till integration. Genom att samla invandrarna inom ett och samma 

rum kan den trygghet ges som behövs för en lyckad integration med det svenska. ”Ghettot” 

framställs som plats där detta kan ske. Den socialt rumsliga åtskillnaden mellan olika 

nationella och etniska grupper (invandrare – svenskar) knyts på så sätt till 
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förändringsberedskapen hos invandrarna (anpassningen av invandrarna) i förhållande till det 

svenska (invandrare + åtskillnad + trygghet = anpassning = integration). Det blir en fråga om 

en form av delvis åtskillnad som knyts till integration. Befästandet av olikheten mellan 

svenskar och invandrare inkluderas därmed i framställningen av integration i denna artikel. 

Särskiljandet av invandrare och svenskar blir därmed delvis något positivt.  

 

Men det görs en åtskillnad mellan god och dålig åtskillnad. Den goda åtskillnaden framställs i 

kontrast till och som motsats till den dåliga som i sig knyts till ”främlingskap”, ”utanförskap”, 

”segregation”, ”otrygghet”, ”fientlighet”, ”förnedring”, ”fattigdom” och de invandrade 

”männens makt” över de invandrade kvinnorna. Den dåliga skillnaden kontrasteras mot 

integration och knyts till dess motsatser i form av den kedja av tecken jag redogjort för ovan. 

Den goda skillnaden däremot knyts till integration och kontrasteras mot dessa ”den dåliga 

skillnadens tecken”. Skillnaden mellan svenskar och invandrare knyts alltså både till 

utanförskap (negativt) och integration (positivt) som i sig framställs som motsatser till 

varandra.  

 

Art. 5 

Titel: ”Vi syrianer är bäst i klassen” 

Mästersignifikanter: invandrare, assyrier/syrianer, minoritet, folkgrupp, kulturellt 

avgränsad - svenskar 

Myter: Sverige, det svenska samhället – hemlandet, mellanöstern 

Centrala element/moment: integration som sammanfogning och att samsas/finna en 

mellanväg kulturellt, att behålla och anpassa samt att komma in på arbetsmarknaden(den 

svenska) – patriarkala strukturer 

 

Assyrier/Syrianer beskrivs som särskilda från och bättre än andra minoritetsgrupper och 

invandrare utifrån ”utbildningsnivå” och ”entreprenörsanda”. Den höga utbildningsnivån och 

företagandet knyts till ”utveckling” och utvecklingen i sin tur handlar om hur väl 

Assyrier/Syrianer som invandrare har lyckats integrera sig i ”det svenska samhället” (hög 

utbildning + arbete = utveckling = integration). Integration knyts alltså delvis till hög grad av 

arbete och dels till hög utbildningsnivå, detta framställs sedan i sin tur som utveckling. De 

kulturella skillnaderna mellan Assyrier/Syrianer som invandrare och det svenska samhället 

beskrivs som problematiskt, åtminstone när det gäller ”kvarlevorna” från ”den patriarkala 

kulturen” som då knyts specifikt till den Assyriska/Syrianska kulturen i kontrast till den 
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svenska ”sekulariserade” kulturen. Men det finns även positiva kulturella särdrag som skiljer 

sig från de svenska. Förutsättningen är dock att dessa särdrag ska vara möjliga att förena med 

det svenska. Det finns alltså skillnader som skiljer invandrare och svenskar åt men som 

samtidigt är positiva genom att de är förenliga med det svenska. Den kulturella aspekten av 

integrationen beskrivs som ett sätt att finna en ”mellanväg” mellan invandrarnas och 

Assyriernas/Syrianernas ”kulturella särart” och den svenska där båda kan ”samsas”. 

Integration handlar alltså delvis om att utvecklas genom högre utbildning och att ”komma in 

på arbetsmarknaden” (deltagande på arbetsmarknaden, utbildning och inkomst), och delvis 

om att invandrarens kultur till viss del ska formas efter den svenska men samtidigt behålla 

delar av den som är förenliga med den svenska.   

 

Den svenska kulturen framställs här som homogen och entydig i kontrast till den 

Assyriska/Syrianska som snarare kategoriseras som en invandrarkultur. Samtidigt blir det 

svenska den outtalade normen för den förändring av den Assyriska/Syrianska 

invandrarkulturen som integrationen innebär. Invandrarna ska ensidigt och inte ömsesidigt 

anpassas till det svenska. Enbart när det gäller de delar av invandrarkulturen som är förenliga 

med det svenska eller som inte är fel i sig (det patriarkala) ska det få behållas av invandrarna. 

Det som är förenligt syftar på de skillnader som kan samexistera med de svenska. Det finns 

alltså skillnader som kan upprätthållas och som ändå anses vara förenliga med betydelsen av 

integration. Integration relateras sammanfattningsvis till förändring, delvis anpassning men 

även åtskillnad, deltagande och utveckling. Integration och invandring får därmed en liknande 

betydelse som i den tidigare artikeln vilket delvis skiljer sig från de övriga artiklarna som inte 

kopplar åtskillnad till integration på det sättet.    

 

Art. 6 

Titel: ”Nationalismen kan häva segregationen” 

Mästersignifikanter: invandrare som nationellt, kulturellt och språkligt avgränsad grupp - 

svenskar 

Myter: den svenska samhällsgemenskapen, nationalstaten – andra kulturella och språkliga 

nationella gemenskaper 

Centrala element/moment: integration som samling och gemenskap – splittring, uppdelning 

och separation  
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Utgångspunkten tas här i en uppdelning av tillvaron i uteslutande olika ”nationella 

samhällsgemenskaper”. Till de nationellt definierade samhällsgemenskaperna knyts 

”nationella kulturer” och ”nationella språk”. Den svenska samhällsgemenskapen består då av 

ett nationellt språk och en specifik och avgränsad typ av nationell kultur som är uteslutande 

olik andra nationella kulturer. Vidare knyts även ”gemensamma värden” till den nationella 

kulturen som något specifikt nationellt. Invandrarna dock betecknas inte utifrån nationalitet 

utan samlas under en och samma beteckning vilket framställer dem som lika inom gruppen 

invandrare men fullständigt olika i förhållande till svenskarna. Den centrala gränsdragningen 

görs alltså mellan vi svenskar och de andra invandrarna, detta utifrån kultur, språk och värden 

(nationellt språk + nationell kultur/värden = nationell samhällsgemenskap).   

 

Problemet hävdas idag vara att de andra i form av invandrarna ”står utanför” (”utanförskap”) 

den svenska samhällsgemenskapen vilket beskrivs som att ”nationen är splittrad”, ”uppdelad”, 

”separerad” och som att ”integrationen har misslyckats”. Integration blir alltså vad nationell 

(kulturell, språklig och värderingsmässig) splittring, separation och uppdelning inte är. 

Nationell splittring antyder då inte endast att det existerar faktiska och tydliga skillnader utan 

även att dessa skillnader är negativa. Till den misslyckade integrationen och den splittrade 

nationen knyts ”mångkulturalism”. Tron på mångkulturalismen som samhällsmodell är 

orsaken till den nationella splittringen, separationen, uppdelningen och därmed den 

misslyckade integrationen (mångkulturalism + splittring + separation + uppdelning = 

misslyckad integration) i kontrast till (nationell samling + nationell gemenskap = lyckad 

integration).  

 

I kontrast till splittring, separation och uppdelning ställs ”gemenskap” och ”samling” som då 

knyts till den lyckade integrationen. Denna gemenskap och samling ska uppnås genom att ”de 

som vill invandra” ska genomgå nationella ”språktest” och utbilda sig i nationell kultur. 

Därigenom ska då även den ”kulturella integrationen” (skiljs åt från och utgör en norm i 

förhållande till integration på arbetsmarknaden) kunna förverkligas. Invandrarna blir därmed 

en grupp homogena ”besökare” som ska anpassas till den specifika och skarpt åtskilda 

nationella kultur som råder i det land dit de flyttar. Det är inte någon ömsesidig anpassning 

som framställs utan en högst ensidig där invandrarna blir de som ska anpassas till den svenska 

homogena nationella kulturen och språket som absolut norm (invandrare + anpassning = 

lyckad integration = nationell samling + nationell gemenskap).  
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Art. 7 

Titel: ”Sätt kryss för din invandrare” 

Mästersignifikanter: invandrare, de med invandrarbakgrund, etnisk bakgrund, 

politiker/icke-politiker – de utan erfarenhet av att ha invandrat (svenskar), politiker/icke-

politiker 

Myter: det svenska samhället som politiskt och demokratiskt system 

Centrala element/moment: balans, deltagande, jämlik politisk representation – obalans, 

utanförskap, underrepresentation 

 

Invandrare är en del av den svenska befolkningen/”invånarna” men skiljer sig från andra 

svenskar genom sin ”invandrarbakgrund”, sin annorlunda ”etniska bakgrund” och sitt 

”utländska medborgarskap”. Dessa invandrare blir en grupp för sig som särskiljs från de andra 

bosatta i Sverige. Inom denna grupp finns det vissa som särskiljs som politiker eller som 

deltagande på olika sätt i den svenska politiken. Problemet är att dessa är alldeles för få i 

jämförelse med de andra svenska politikerna och deras andel av den svenska befolkningen. 

Invandrarnas politiska underrepresentation som egen grupp i det svenska samhället blir en 

fråga om ”obalans” i samhället. Obalans knyts till bristande valdeltagande och bristande 

förtroende för politikerna, detta i kontrast då till balans som kopplas till högt valdeltagande 

och högt förtroende för politikerna vilket blir något positivt. Obalansen knyts vidare även till 

det ”utanförskap” som invandrarna beskrivs befinna sig i. Balans, valdeltagande och 

politikerförtroende blir alltså något som knyts till icke-utanförskap (deltagande) och 

utanförskap i sin tur blir en fråga om samhällsbalans genom rättvis politisk representation.   

 

Politikerna utan invandrarbakgrund (icke-invandrade politiker) antas inte ha möjlighet att 

företräda invandrarna på ett tillräckligt sätt. Det blir en form av definitiv skillnad mellan 

politiker med invandrarbakgrund och politiker utan som framställs som oövervinnlig. Det är 

endast de som själva har invandrarbakgrund som ”verkligen” kan förstå invandrarnas problem 

och därmed representera dem på ett tillräckligt sätt. Invandrade politiker och andra invandrade 

invånare i Sverige ses som en grupp för sig och de har något essentiellt gemensamt som 

särskiljer dem från de icke-invandrade politikerna och andra icke-invandrade invånare. Den 

centrala åtskillnaden är inte den mellan politiker/icke-politiker utan mellan invandrare/icke-

invandrare. 
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Den politiska underrepresentationen av invandrarna knyts även till de icke-politiska 

invandrarnas ”utanförskap” (icke-delaktighet) i samhället. Obalansen som 

underrepresentationen innebär kopplas till bristande valdeltagande och bristande förtroende 

för politikerna vilket vidare knyts till utanförskap. Invandrarnas utanförskap förklaras alltså 

med politisk underrepresentation och samhällelig obalans vilket inkluderar bristande 

valdeltagande och bristande politiker förtroende (icke-politiska invandrare + politiskt 

underrepresenterade + samhällelig obalans + utanförskap + bristande valdeltagande + 

bristande förtroende för politikerna = icke-integration). 

  

Som lösning på problemet föreslås ”ett särskilt mångfaldsprojekt” vilket innebär att 

”kandidater med utländsk bakgrund” ska röstas in i politiken. De definitiva skillnaderna 

mellan de med invandrarbakgrund och de utan upprätthålls på så sätt men det ska bli fler av 

olika vilket upphäver obalansen och antas påverka utanförskapet. Det ska alltså bli en likhet i 

antal mellan de som är olika och på så sätt ska balans uppnås vilket innebär att invandrarna 

blir mer politiskt delaktiga och därmed integrerade. Mångfald är alltså något som knyts till 

balans, politisk rättvisa och deltagande. 

 

Integration handlar då om balans, deltagande och engagemang i politiken (jämlik politisk 

representation) vilket antas även leda till minskat utanförskap och större mångfald (fler av 

olika) vilket är något positivt. 

 

Art. 8 

Titel: ”Vi har fortfarande mycket att göra” 

Mästersignifikanter: vi de progressiva och sekulära (svenska) – de andra religiösa och 

traditionella 

Myter: Sverige som kulturell och värdemässig enhet – Iran, Irak och Mellanöstern  

Centrala element/moment: attitydförändring, hjälp, trygghet, progressivitet och sekuläritet 

– traditionalism och religiositet, diskriminering, segregation  

 

Som en utgångspunkt för denna framställning görs en uppdelning i olika identiteter utifrån 

tecknen ”kultur”, ”sedvänjor” och ”livsstil”. Kulturen är antingen ”vår” eller ”de andras” och 

de olika kulturerna kontrasteras mot varandra och framställs som absolut olika varandra. 

Samtidigt framställs varje kultur som entydig inom sina egna kulturella gränser. De andras 
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kultur blir en särskild kultur som kontrasteras mot den egna som inte bara är annorlunda utan 

även på olika sätt bättre än de andras.  

 

De andras kultur är den ”hedersrelaterade kulturen” och denna specifika form av kultur 

beskrivs som ”religiös” och ”traditionell” till skillnad från den egna kulturen som är 

”progressiv” och ”sekulär”. Den egna progressiva och sekulära kulturen relateras till positiva 

kännetecken som ”frihet”, ”öppenhet” och ”självbestämmande” och den traditionella och 

religiösa kulturen formuleras som den outtalade motsatsen till allt det positiva som den egna 

kulturen knyts till. Samtidigt knyts även de andras hedersrelaterade kultur till vissa specifika 

sociala rum. Dessa är ”Iran”, ”Irak” och ”Mellan östern”. Det är i dessa områden som den 

hedersrelaterade kulturen har sin rumsliga förankring. Problemet i denna artikel är dock att 

hederskulturen även spridit sig till och nu finns i Sverige och det egna sociala rummet (där det 

då egentligen inte hör hemma). Den egna kulturen har då genom de egna en mer naturlig 

förankring till det egna sociala rummet än de andra (Sverige + kultur + ”vi” = helhet) i 

kontrast till (Mellanöstern + kultur + ”de andra” = helhet). De andra framställs på ett sätt som 

liknar de sätt varpå invandrare konstitueras i de andra artiklarna. De blir en grupp som är 

invånare i Sverige men samtidigt särskiljs från andra invånare genom att inte vara riktigt lika 

svenska.   

 

Det utmärkande för de andras kultur är att det finns både offer och förövare bland dem. 

Männen tillhörande den andra kulturen är de som betecknas som förövare och kvinnorna och 

barnen är offren. De andras kultur är en mansdominerad kultur där kvinnor och barn förtrycks 

mot sin egen fria vilja och därför är det en sämre kultur än den egna där detta inte 

förekommer. Det blir då den egna kulturens givna och absoluta uppgift att rädda dessa offer 

från den andra kulturen från sina egna förövare. De andras kultur blir männens kultur genom 

att det är de som tvingar kvinnor och barn från de andras kultur att leva på ett visst sätt när 

dessa egentligen skulle vilja leva som de från den egna kulturen gör. Samtidigt beskrivs även 

männen från de andras kultur som offer för ”diskriminering”, ”fördomar” och ”segregation”. 

Vem är det som då är förövaren i det fallet? Det framgår inte men det borde ju vara det egna 

samhället – i detta fall outtalat det svenska - och då blir frågan hur den egna svenska kulturen 

kan vara så överlägsen om det är just den som är grunden till och framkallar det dåliga hos de 

andras kultur?  
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De andra männens kultur är religiös och traditionell och den förtrycker sina egna kvinnor och 

barn. Utifrån denna framställning så beskrivs de andras hedersrelaterade kultur som ett 

allvarligt och angeläget problem. Med hjälp av svenska myndigheter, regeringen och 

organisationer ska de andras kulturella ”attityder” ”förändras” till att bli mer lika våra egna 

eftersom de är bättre och eftersom det är så vi kan rädda de andra offren (de andras kvinnor 

och barn) som förutsätts själva väntar ivrigt på att bli just räddade av oss. I det förändrade och 

bättre samhället råder de egna värderingarna och livsstilen, ”tillit” och ”trygghet”. Följden blir 

även att ”mångkulturalism” är något som betecknas som ett ”hot” mot det bättre samhället 

eftersom den tillåter de andras förtryckande och dåliga kultur att existera. Här är det inte 

endast skillnaderna mellan vår (svenskarnas) kultur och deras (invandrarnas) kultur i sig som 

utgör ett problem utan även att de andras kultur (som homogen och särskild från vår) är fel i 

sig och därför måste förändras. Förändringen innebär anpassning till det svenska och på det 

sättet blir förändringen av de hedersrelaterade värderingarna en fråga om integration enligt 

min tolkning (hederskultur + de andra + mellanöstern + invånare i Sverige men olika oss + 

förändring/anpassning till ”det svenska” = större likhet i förhållande till ”det svenska” = 

integration).  

 

4:2 Tolkning och diskussion av materialet i sin helhet utifrån textanalysen  

4:2:1 Vilka invandrarna är och vad som kännetecknar dem 

Jag kommer här att inledningsvis att relativt kort diskutera hur invandrarna artikuleras i 

kontrast till svenskarna och hur de artikuleras i förhållande till vad det svenska samhället 

anses vara för något. Detta eftersom jag tolkar att det har betydelse för hur integration i sin tur 

artikuleras. Integration artikuleras m.a.o. i samspel med vilka invandrarna är, vad som anses 

känneteckna dem samt vad och hur det svenska samhället anses vara. 

 

Mästersignifikanten invandrare kontrasteras mot svenskar och blir därmed det som 

svenskarna inte är. Samtidigt knyts delvis invandrarna till myten Sverige och det svenska 

samhället eftersom de är boende i myten Sverige. Dessa blir svenska invånare men ändå inte 

riktigt lika svenska som de svenskar som invandrarna kontrasteras mot. Invandrarna har 

istället sin naturliga koppling till hemlandet, mellanöstern eller till särskilda avgränsade 

platser inom Sverige (förorter, utanförskapsområden). Dessa blir andra platser som skiljer sig 

åt från och inte riktigt är lika svenska som det svenska samhället. Dessa platser kännetecknas 

inte av att vara bebodda av svenskar och därmed inte heller ha samma kultur, språk och 

värderingar som svenskar.   
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Men vad är det då som är olikt svenskarna? Vad kännetecknar invandrarna som olika 

svenskarna? Invandrarna kännetecknas dels av att vara kulturellt särskilda och avgränsade i 

förhållande till den svenska kulturen samt dels genom sin särskilda koppling till hederskultur 

(våld, traditionalism, religion och kvinnoförtryck). De kännetecknas vidare av arbetslöshet, 

låga utbildning och ekonomiska utsatthet (materiellt, intellektuellt och ekonomiskt 

utanförskap) samt kopplas till politisk underrepresentation/utanförskap (bristande rättigheter) 

och brottslighet. Alla dessa kännetecken ses som problematiska på olika sätt. Invandrarnas 

kulturella särskildhet och koppling till hederskultur blir ett problem genom att den skadar och 

förtrycker, detta i motsats till svenskarna som är fredliga, fria och accepterande. Invandrarna 

blir ett problem genom att de är religiösa, traditionella och därmed lägre utvecklade än 

svenskarna. Svenskarna är i motsats till detta sekulära och progressiva (vilket är bättre). 

Invandrarna är fattiga, sämre utbildade och arbetslösa vilket är ett problem både för samhället 

i stort. Invandrarna är även mer brottsliga än svenskarna vilket naturligtvis är ett problem. När 

det gäller den språkliga och kulturella aspekten så ses invandrare både som offer och som 

förövare medan de framförallt ses som offer när det gäller den arbetsmarknadsmässiga, 

ekonomiska och politiska aspekten. 

 

Man skulle kunna se det som att det delvis är invandrarnas olika typer av skillnader i 

förhållande till svenskarna och därmed vad som identifierar invandrarna som ligger till 

grund för artikulationen av vad integration är. Gemensamt för de olika artiklarna är att det 

finns problematiska skillnader mellan invandrare och svenskar som förhindrar integrationen 

av dem i det svenska samhället, men dessa skillnader är av olika slag. De olika typerna av 

skillnader verkar även hänga samman med vad det svenska samhället anses vara/hur det 

konstrueras. Därför ska jag här även diskutera hur det svenska samhället/gemenskapen 

artikuleras i artiklarna innan jag för över fokus på själva tecknet integration.   

 

4:2:2 Det svenska som en fråga om både kultur, språk, arbetsmarknad, ekonomi, 

utbildning och politik. 

Integration verkar i stora drag handla om invandrarnas deltagande i och anpassning till det 

svenska. Men vad är det svenska? Detta är enligt min tolkning delvis avgörande för dels hur 

invandrarna konstrueras som olika och dels för hur integration artikuleras. Det svenska 

konstrueras genom att mästersignifikanten svenskar (icke-invandrare) knyts till ett särskilt och 

avgränsat socialt rum. Svenskarna ges även vissa kännetecken inom detta rum som skiljer sig 

från vad som kännetecknar invandrarna. I artiklarna är det vissa olika typer av kännetecken 
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som knyts till svenskarna och identifierar den svenska gemenskapen (i kontrast till 

invnadrarna) och som skiljer sig åt i förhållande till invandrarna. Dessa är det svenska som en 

kulturell och språklig gemenskap där invandrarna skiljer sig genom sin annorlunda kultur och 

sitt annorlunda språk som knyts till andra sociala rum än det svenska där en viss kultur och ett 

visst språk är det naturliga (hederskultur och patriarkat). Här finns en kvalitativ skillnad 

mellan svenskar och invandrare som utgör ett problem. Sverige kan även konstrueras som en 

arbetsmarknadsmässig, ekonomisk och utbildningsmässig gemenskap där invandrarna skiljer 

både kvalitativt och kvantitativt (färre antal anställda, lägre utbildning och lägre inkomster). 

Sverige artikuleras även som en politisk gemenskap där invandrarna skiljer sig genom att vara 

underrepresenterade i förhållande till svenskarna. När integration förs in i detta sammanhang 

så får den olika betydelse beroende på vad det svenska anses vara och beroende vad som 

skiljer invandrarna från svenskarna och därmed identifierar dem. Dels så blir integration en 

fråga om deltagande på den svenska arbetsmarknaden utifrån antal arbetande, ett ekonomiskt 

deltagande utifrån inkomstnivåer och någon form av intellektuell integration utifrån 

utbildningsnivå. Om integration knyts till den politiska gemenskapen Sverige så blir det 

frågan om en politisk form av integration genom att ge invandrarna den politiska 

representation som de har rätt till. Som en annan typ av integration kan tecknet integration 

knytas till kultur och språk och blir en fråga om kulturellt och språkligt deltagande i det 

svenska.  

 

Jag skulle vilja beteckna skapelsen av invandrarna och det svenska samhället som ett 

sammanhang/en form av diskursiv och språkligt grundad kontext inom vilket integration 

artikuleras på olika sätt beroende på vilka invandrarna är, vad som kännetecknar dem samt 

vad och hur det svenska samhället anses vara. Om det svenska samhället betraktas som en 

politisk sammanslutning så är t.ex. invandrarnas ojämlika politiska representation som ska 

utjämnas och integration blir därmed en fråga om antal politiskt deltagande och 

representerade invandrare och detta knyts till tecken som balans och jämlikhet.   

 

Men på vilka sätt artikuleras då integration? Jag ska här försöka belysa de olika sätt som 

integration artikuleras på i förhållande till olika syn på vad det svenska samhället är och vad 

som kännetecknar invandrarna.  
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4:2:3 Integration som en fråga om både delvis skillnad (den pragmatiska integrationen) 

och  fullständig likhet (den radikala integrationen). 

När det svenska samhället lyfts fram som en språklig och kulturell gemenskap så är blir det de 

kulturella och språkliga skillnaderna som står i centrum för diskussionen om integration.  

Skillnader i kultur och språk relateras i texten till integration och invandrare på framförallt två 

olika sätt. Skillnaden mellan svenskar och invandrare relateras dels till både osäkerhet och 

utanförskap samt trygghet och deltagande. Detta framställs delvis som en skillnad mellan 

dålig och god åtskillnad – den pragmatiska. Här identifieras framförallt invandrarna som offer 

för det svenska samhällets hantering av dem (ref. artikel 4 och 5). Samtidigt kontrasteras även 

nationell, språklig och kulturell åtskillnad som något uteslutande olikt vad integration är i 

delar av textmaterialet, alltså i kontrast till integration och deltagande. Den kulturella 

skillnaden knyts då till tecken som splittring, utanförskap, separation, hedersvåld och förtryck. 

Splittring, separation och utanförskap kontrasteras i sin tur mot vad integration är och 

integration utesluter på så sätt den kulturella skillnaden mellan svenskar och invandrare. Den 

kulturella skillnaden blir alltså delvis enbart negativ genom att den framställs som icke-

förenlig med integration och som hotfull – den radikala. Här identifieras invandrarna både 

som offer och som förövare (ref. artikel 6 och 8). Samtidigt blir skillnaden mellan svenskar 

och invandrare något positivt genom att den delvis knyts till integration som något högst 

förenligt.  

 

Här tolkar jag det som att det finns en uteslutande olikhet i hur integration ges betydelse. Dels 

kopplas kulturell och språklig skillnad till integration som något delvis positivt och dels så 

kontrasteras kulturell och språklig skillnad i förhållande till integration som något 

uteslutande negativt. Integration blir därmed något som delvis inkluderar vissa skillnader 

mellan invandrare och svenskar. Dessa skillnader ger trygghet och stöd vilket krävs om den 

ensamme och osäkra invandraren ska våga ge sig ut i den särskilda, annorlunda och fientliga 

svenska verkligheten. Det är synen på svenskar (det svenska) och invandrarna som homogena 

och åtskilda som utgör grunden för denna framställning. Inom den egna homogen ”vi” 

gruppen kan invandraren finna den trygghet och det stöd som behövs för att konfronteras med 

det annorlunda och främmande svenska. Men det är fortfarande likhet som står i centrum, 

dock en stegvis och delvis framväxande likhet. På så vis framställs integration och olikhet 

som delvis förenliga. Detta till skillnad från den framställning av integration som fullständigt 

utesluter all form av skillnad mellan svenskar och invandrare. I denna betraktas nationellt 

språklig och kulturell skillnad som oförenlig med vad integration är och kopplas till 
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utanförskap, splittring och förtryck (dels är det skillnaderna i sig som är problemet och dels är 

det att skillnaderna leder till att invandrarna får fortsätta utöva sitt förtryck och sitt våld). 

Integration beskrivs som fullständig nationell (svensk) enhet och likhet, det ska 

överhuvudtaget inte finnas en uppdelning i invandrare och svenskar. Denna skillnad och 

uppdelning är enbart negativ för både svenskar och invandrarna själva. Skillnader blir alltså 

något som uteslutande kopplas till problem, och integration som fullständig enhet blir 

lösningen på dessa problem. Mångkulturalism är här något som exkluderas från vad 

integration är och blir ett hot mot integrationen.  

 

Jag skulle vilja beteckna denna skillnad som antagonistisk, d.v.s. en konflikt mellan två olika 

diskursiva sätt (inte hela diskurser) att framställa/artikulera integration (se teoriavsnitt i 

uppsatsen). Detta eftersom de gör anspråk på att ge integration en viss betydelse som jag 

tolkar vara uteslutande olika (delvis likhet + delvis skillnad = integration) kontra (likhet + 

fullständig enhetlighet = integration). Man skulle kunna koppla den pragmatiska språkliga och 

kulturella integrationen till någon form av mångkulturalism och den radikala till någon form 

av absolut nationalism. 

 

Men det finns även skillnader som genomgående kontrasteras mot integration som något 

fullständigt avgränsat från vad integration är. Dessa skillnader gäller invandrarnas låga andel 

av de med anställning (jämfört med svenskarna) eller annan form av sysselsättning på den 

svenska arbetsmarknaden, invandrarnas lägre grad av utbildning och invandrarnas lägre 

inkomster. Det handlar då om en specifik arbetsmarknadsmässig, utbildningsmässig och 

inkomstmässig skillnad i antal anställda o.s.v. När det gäller denna den svenska 

arbetsmarknaden, utbildningen och ekonomin (som svensk samhällsgemenskap) så ryms inte 

några skillnader mellan svenskar och invandrare i vad integration är utan dessa skillnader 

knyts uteslutande till utanförskap, utsatthet och misslyckad integration/problem med 

integrationen. Misslyckad integration inom denna gemenskap knyts vidare till förnedring, 

fattigdom och otrygghet vilket då exkluderas från vad integration är. Skillnader mellan 

invandrare och svenskar inom detta område innebär misslyckad integration, vilket är vad 

integration inte är (ref. artikel 2, 3 och 4). Här finns det alltså i materialet en acceptans kring 

att skillnader på arbetsmarknaden och i inkomst är vad integration inte är. Dessa skillnader 

mellan antal arbetande svenskar och invandrare är även något som knyts till brottslighet. Den 

låga andelen arbetande invandrare (vilket är ett kännetecken för dem) knyts till brottslighet 
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som artikuleras som icke-integration. Integration blir därmed något som även har med 

brottslighet att göra (ref. artikel 3).  

 

Vad särskiljer då detta område när det gäller hur integration artikuleras i förhållande till 

likhet/skillnad? Utöver utanförskap knyts fattigdom, förnedring, utsatthet och diskriminering 

till vad integration inte är på detta område. Integration på arbetsmarknaden särskiljs därmed 

genom att det inkluderar frånvaron av just detta, d.v.s. frånvaron av fattigdom, förnedring, 

utsatthet och diskriminering. Detta är tecken som knyts specifikt till integrationen av 

invandrarna på arbetsmarknaden och denna uppnås genom att skillnader i antal arbetande och 

inkomstnivåer utjämnas.   

 

När det gäller skillnader mellan invandrare och svenskar i den politiska gemenskapen Sverige 

så exkluderas även där skillnader från vad integration är. Detta på det sätt att skillnader i den 

poitiska representativiteten mellan svenskar och invandrare knyts till obalans, utanförskap och 

bristande deltagande. Utanförskap och bristande deltagande är ju det som integration inte är 

men här knyts även obalans till dessa politiska skillnader. Obalans/balans ger integration som 

politiskt fenomen en lite annorlunda betydelse jämfört med de andra 

integrationsdimensionerna där tecknet balans/obalans inte förekommer (ref. artikel 7).    

 

4:2:4 Integration som en fråga om  delaktighet och deltagande  

Integration kopplas alltså både till likhet och till delvis åtskillnad när det gäller språklig och 

kulturell integration och uteslutande till likhet när det gäller integration på arbetsmarknaden 

och i det politiska. Gemensamt för de olika framställningarna är att de även kopplar tecknet 

delaktighet till integration. Dels blir integration som delaktighet en fråga om antal anställda, 

inkomstnivåer och utbildningsgrad (ref. artikel 2, 3, 4 och 5), dels blir det in fråga om antal 

politiskt representerade invandrare (ref. artikel 7) och dels blir det en fråga om invandrarnas 

kvalitativa deltagande i den svenska språkliga och kulturella gemenskapen (ref. artikel 4, 5, 6 

och 8). Gemensamt för alla olika sätt att framställa delaktighet är dock att det blir något 

positivt och nära relaterat till integration.  

 

Integration knyts alltså till delaktighet och deltagande. Samtidigt så artikuleras ju den flytande 

signifikanten integration precis som mästersignifikanten invandrare delvis utifrån vad det inte 

är, i det här fallet utanförskap. Delaktighet knyts till integration på samma gång som det 

kontrasteras mot utanförskap. Integration blir alltså det som utanförskap inte är. Här vill jag 
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även knyta an till hur integration och delaktighet är kopplat till det som diskuterades i det 

tidigare avsnittet, nämligen olika sätt att relatera likhet och skillnad mellan invandrare och 

svenskar till integration. Detta gäller då enbart den språkliga och kulturella 

integrationen/deltagandet.        

 

I den ena artikulationen (den radikala) blir deltagande något som enbart kan inkluderas i 

språklig och kulturell integration under förutsättningen att de språkliga och kulturella 

skillnaderna mellan svenskar och invandrare fullständigt utjämnas, och detta kan enbart ske 

genom att svenskar och invandrare förs samman och inte hålls åtskiljda. All form av skillnad 

knyts till splittring och utanförskap och ses därmed som ett integrationsproblem/icke-

integration. Detta ger följande kedja av tecken: icke-åtskillnad – fullständig likhet – 

deltagande – integration. I denna den radikala artikulationen blir då även all form av olikhet 

och skillnad det samma som utanförskap och segregation (ref. artikel 6 och 8). 

 

I den andra artikulationen av språklig och kulturell integration (den pragmatiska) däremot blir 

deltagande något som kan förekomma tillsammans med ett upprätthållet åtskiljande mellan 

svenskar och invandrare (och därmed en viss skillnad), detta eftersom åtskiljande knyts till 

likhet och deltagande på ett sätt som det inte gör i den första framställningen. Detta sätt att 

koppla ihop skillnad och likhet förekommer inte i den första framställningen där skillnad 

snarare blir det samma som utanförskap. Den andra framställningen ger följande kedja av 

tecken: skillnad/likhet – deltagande - integration. Här kan olikhet och skillnader alltså 

förekomma utan att det kopplas till utanförskap, vilket har samma typ av negativa betydelse i 

förhållande till integration som det har i den förra framställningen. Segregation däremot 

kopplas till den positiva formen av skillnad och får en betydelse av att vara något gott när det 

gäller integrationen av invandrarna (ref. artiklar 4 och 5). Detta sätt att artikulera integration 

kopplas ju i den förra framställningen uteslutande till splittring, utanförskap. 

  

Detta innebär enligt min tolkning att det även finns en uteslutande skillnad i hur integration 

artikuleras som språkligt och kulturellt deltagande.  

 

Hur artikuleras då arbetsmarknadsmässig, ekonomisk och politisk integration i förhållande till 

delaktighet? När det gäller detta område och hur invandrarna ses här så artikuleras 

integrationen framförallt utifrån vad den inte är. Tecken som knyts till icke-integration är 

utanförskap, utsatthet, fattigdom och förnedring. Delaktighet blir då något som implicit knyts 
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till integration eftersom det är på det sättet som tecknet explicit relateras på i de andra 

artiklarna. Min tolkning är att delaktighet kan ställas mot utanförskap som dess motsats och 

att utanförskap är vad integration inte är. Delaktighet som integration i det svenska samhället 

som en arbetsmarknadsmässig, ekonomisk och politisk gemenskap får alltså betydelsen av att 

vara det som utsatthet, fattigdom och förnedring inte är (ref. artikel 2, 3, 4, 5 och 7). 

 

En skillnad jämfört med integration som språklig och kulturell delaktighet är att denna 

fokuserar huvudsakligen på de antalsmässiga/kvantitativa skillnaderna mellan svenskar och 

invandrare. Delaktighet blir här något som inte inkluderar några olikheter i antal anställda, 

inkomstnivå och politisk representation. Sådana skillnader knyts uteslutande till vad 

integration inte är och den arbetsmarknadsmässiga och politiska integrationen som delaktighet 

blir en fråga om likhet i antal mellan arbetande och politiskt delaktiga invandrare och 

svenskar.  

 

4:2:5 Integration som fråga om anpassning  

Både delvis skillnad och deltagande samt fullständig likhet och deltagande knyts alltså till vad 

språklig och kulturell integration är. När det gäller arbetsmarknadsmässig och politisk 

integration som delaktighet så artikuleras denna uteslutande som en fråga om likhet i antal 

arbetande och politiskt representerade invandrare. Därmed verkar integration till stor del men 

på olika sätt handla om att det skall bli en större likhet mellan invandrare och svenskar, en 

likhet som hävdas inte finns idag och som framhävs som ett omfattande och viktigt problem, 

ett integrationsproblem. En likhet som utgår ifrån en viss syn på vad som kännetecknar 

invandrarna och vad det svenska samhället är. I detta sammanhang kan man föreställa sig att 

det skulle kunna finnas flera olika sätt att skapa denna likhet. Ett sätt kan vara någon form av 

ömsesidig anpassning vilket då skulle innebära att både invandrare och svenskar anpassar sig 

till varandra (det är både svenskarna och invandrarna som ska förändras i förhållande till 

varandra). Detta var min föreställning om vad integration i allmänhet innebar innan jag 

påbörjade denna studie. I vissa delar av texten beskrivs dock vägen till större likhet och 

deltagande (integration) gå via anpassning och förändring av invandrarna – inte av svenskarna 

- utifrån det svenska. Det handlar framförallt om invandrarnas anpassning till den svenska 

kulturen och det svenska språket (olikhet + invandrarnas förändringsförmåga och anpassning 

till det svenska = delvis olikhet = fullständig likhet = deltagande = integration). Men även 

detta artikuleras lite olika beroende på vad det svenska anses vara och hur man ser på 

invandrarna. 
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Om vi börjar med den kulturella och språkliga aspekten så ses ju invandrarna som olika och 

särskiljda från svenskarna och den svenska kulturen och språket. Här följer artikulationen av 

integration som anpassning den tidigare uppdelningen mellan den pragmatiska och den 

radikala integrationen. Dels så knyts ensidig och total anpassning av invandrarna därmed till 

vad den språkliga och kulturella integrationen är och alla annan form av ömsesidig och delvis 

anpassning utesluts ur framställningen (ref. artikel 6 och 8). Men genom den pragmatiska 

integrationen så inkluderas även delvis anpassning i vad språklig och kulturell integration är 

(ref. artikel 4 och 5). Gemensamt för de båda artikulationerna är dock att det inte handlar om 

någon ömsesidig anpassning. Det är m.a.o. inte svenskarna som ska anpassa sig till det som 

kännetecknar invandrarna som identitet. Men däremot så inkluderas alltså i den pragmatiska 

versionen av språklig och kulturell integration att invandrarna delvis behåller en del av den 

typ av kultur och språk som anses vara specifik för dem. Men detta under förutsättningen att 

den typ av kultur inte strider mot den typ av kultur som anses vara specifikt svensk och som 

kännetecknar svenskarna. En sådan typ av kultur är den ”patriarkala”. Denna typ av kultur ses 

inte som förenlig med det typiskt svenska eftersom den skadar och förtrycker. Delvis 

anpassning inom ramen för den språkliga och kulturella integrationen är alltså enbart 

accepterad om den är olika men förenlig med det svenska. Det är alltså det svenska som utgör 

normen för vad som är accepterat och inte, vissa typer av kultur blir absolut sämre än den 

svenska och inkluderas inte i integration (ref. artikel 4 och 5).  

 

När det gäller anpassning som en fråga om arbetsmarknadsmässig och politisk integration så 

blir det däremot delvis svenskarna och det svenska samhället som skall anpassa/förändra sig. 

Detta för att invandrarna ses som offer för diskriminering och orättvisor. Dels är det de 

svenska arbetsgivarna som diskriminerar och dels är det svenska politiska systemet som är 

orättvist. Orsakerna ligger här hos det svenska och det är därmed det svenska som ska 

förändras. Det är alltså dels synen på invandrarna samt vad och hur det svenska samhället är 

som ligger bakom vad som inkluderas i integration, men dels även sättet att artikulera 

integration som likhet i antal mellan svenskar och invandrare. Samtidigt syftar dessa 

förändringar av det svenska att leda till att invandrarna sedan ska förändra sig och anpassa sig 

till det svenska. Det är invandrarnas politiska deltagande och engagemang som ska höjas upp 

till det svenska genom att invandrarna får en mer jämlik politisk representation och det är 

frånvaron av de diskriminerande svenska arbetsgivarna som ska öka antalet arbetande 

invandrare. Det är alltså en ömsesidig form av förändring/anpassning som inkluderas i 
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arbetsmarknadsmässig och politisk integration (ref. artikel 2, 3, 4, 5 och 7) detta till skillnad 

från den språkliga och kulturella integrationen där det är dels en total och ensidig anpassning 

och dels en ensidig och delvis anpassning av invandrarna som inkluderas. Den ömsesidiga 

anpassning exkluderas helt ur vad språklig och kulturell integration verkar vara. 

 

4:3 Avslutande reflexioner och slutsatser  

Utifrån mitt sätt att se så är jag som studerande en del av det studerade vilket innebär att även 

jag troligen resonerar och betraktar utifrån de strukturer jag studerar. Utmaningen blir då att 

på ett reflexivt sätt försöka göra sig medveten om de utgångspunkter man har när det gäller 

invandrare och integration. Som jag ser det så är det en central del i diskursanalysen att 

problematisera dessa utgångspunkter och därigenom göra sig främmande inför sitt material 

och det i materialet som annars tas för givet. Hela idén med min studie är ju att till viss del 

försöka undvika att fastna i vissa sätt att framställa olika fenomen och att studera tillvaron 

utifrån dessa. Mitt syfte är istället snarare att försöka förstå hur dessa strukturer skapas och 

hur vissa framställningar bygger på andra. T.ex. så skulle frågan om personlig integritet kunna 

förstås utifrån en diskurs om individen sedd som något särskilt från och höjt över kollektivet. 

Här bygger ett sätt att diskutera och se på integritet på ytterligare ett sätt att betrakta 

individen. Diskursen om individen skulle kunna ses som en kontext samtidigt som även denna 

är en diskursiv skapelse. Ett sätt på vilket jag försöker göra detta är genom att vara explicit 

och reflekterande när det gäller mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Dels 

hoppas jag att detta skall göra min studie genomskinlig och dels hoppas jag att det ska hjälpa 

mig att ifrågasätta det jag annars skulle ta för givet när det gäller invandrare och integration.  

 

Jag vill här även ytterligare en gång påpeka att jag i min utifrån min empiriska analys inte gör 

några anspråk på att beskriva diskurser i sin helhet utan endast fragment av eller ”smakprov” 

på vad som skulle kunna tänkas vara en diskurs eller olika diskurser inom en viss 

diskursordning. Min analys är inte heller någon saklig redogörelse för något absolut 

existerande ”där ute”, utan en konstruktion likt de konstruktioner jag studerar i mitt 

analysmaterial. Skillnaden är förhoppningsvis att min framställning i större grad följer de 

kriterier för en konstruktionistisk vetenskaplig studie som jag diskuterat tidigare på ett annat 

sätt än vad de framställningar jag studerar gör. 
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Utifrån de begränsningar och möjligheter som detta kan tänkas innebära så drar jag följande 

slutsatser om det material jag analyserat: 

 

• Hur integration artikuleras hänger samman med dels hur invandrare framställs och dels vad 

det svenska samhället/den svenska gemenskapen anses vara.  

 

• Invandrare artikuleras som en särskild grupp i det svenska samhället och som uteslutande 

olika svenskarna. Invandrarna artikuleras som olika svenskarna på ett flertal sätt och dessa 

olikheter blir kännetecken för just invandrarna. Det som kännetecknar invandrarna är att de 

genom sina skillnader är icke-deltagande och icke-anpassade till det svenska samhället.  

 

• Integration artikuleras som invandrarnas olika typer av delaktighet i och anpassning till olika 

typer av svenska samhällsgemenskaper och blir därmed olika typer av integration. Jag har valt 

att kategorisera dem som dels den kulturella och språkliga samhällsgemenskapen Sverige 

(kulturell/språklig integration), dels den politiska samhällsgemenskapen Sverige (politisk 

integration) och dels den ekonomiska (utbildning och arbete) samhällsgemenskapen Sverige 

(intellektuell/ekonomisk integration och integration på arbetsmarknaden).  

 

• Integration artikuleras som både likhet och olikhet samt delaktighet och 

anpassning/förändring. Detta i kontrast till olikhet och bristande anpassning vilket i sin tur 

kopplas till utanförskap. Delaktighet handlar då om deltagande genom fullständig/delvis 

utjämning av de skillnader som kännetecknar invandrarna i förhållande till svenskarna. Vidare 

ska utjämningen av skillnaderna och delaktigheten uppnås genom invandrarnas dels 

ensidiga/totala och ensidiga/delvis anpassning samt dels ömsesidiga anpassning till 

svenskarna och det svenska samhället.  
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