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Abstrakt 

 
Title: A critical discourse analysis of integration within the market of labour after the refugee 

crisis in 2015.  

 

Authors: Tobias Nilsson & Emma Carlzon 

 

Tutor: Åsa Söderqvist Forkby 

The aim of this study was to seek an understanding of how media presents integration within 

the market of labour, with focus on problems and its causes, after the refugee crisis in 2015. 

Our approach has been the analyzing of 24 discussion articles from three different newspapers 

which are; Aftonbladet, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter.  

 

Our study is a qualitative document study and we have used Fairclough’s three-dimensional 

model to analyze our empirical material. Our focus has been to analyze the language in the 

articles, the context of the texts and how that can influence or change the social practice. To 

analyze the articles, we have used various color codes, which have made it easier to split the 

articles in different themes. Furthermore, we have applied Søren Barlebo Wenneberg’s version 

of the social construction theory. He chose to divide the theory in four different pieces, whereas 

we have chosen the one we thought would contribute most with a deeper understanding to our 

study. Finally, we have used relevant literature as well as the notion of stigma by Erving 

Goffman. 

 

We found that, among other things, politicians are pushing for many reforms that is lacking in 

society, such as lower wages regarding the employment of refugees or more combinations of 

jobs and education. Their approach has been to convey this to the public through the media. 

The results also showed that throughout the articles seldom were refugees who spoke. 

Something that dominated the media was the response of different politicians, experts or 

professionals about the failed integration. Their response was almost always about more or less 

education, as well as low-paid jobs and which one that was the best option, depending on the 

opinion of the author. 

 

Key words 
Labour market, critical discourse analysis, media, integration, refugee crisis 2015. 
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1. Inledning 
Vårt intresse för arbetsmarknad och integration väcktes under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) och senare sommarjobb som vi har haft under året. Under denna tid mötte vi 

människor som på ett eller annat sätt hade ett behov av att etablera sig på arbetsmarknaden, 

både för ekonomiska och sociala skäl. Vi träffade både de personer var i behov av mer stöd och 

personer som hade lättare för att integreras på arbetsmarknaden. Därigenom blev det ämnet vi 

ville skriva om. Vi båda är 90-talister och uppväxta i ett samhälle där media varit den största 

informationskällan, kanske främst genom tv och numera sociala medier. Media har genom 

tidningar och tv-program bidragit till att forma våra uppfattningar om världen kring allt från 

flyktingar, krig, fattigdom till medborgares rättigheter i andra länder, arbetslöshet och terrorism. 

Förutom media har även skolgången bidragit. Det är dessa erfarenheter som bidragit till vårt 

intresse att skriva en studie om hur integrationen på arbetsmarknaden framställts i media.  

 

1.1 Problemformulering  
Riksrevisionen kom i fjol ut med en rapport om hur myndigheter har hanterat den så kallade 

flyktingkrisen som nådde Sverige hösten 2015, framförallt hur myndigheter hanterade 

situationen i ett initialt skede gällande registrering av asylsökande och boendesituation för dem. 

Sverige tog emot 163 000 asylsökande under 2015, varav hälften under endast två månader. 

Detta gjorde att hos vissa myndigheter, speciellt i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län, 

blev arbetsbelastningen hög. Bland annat på Migrationsverket, socialtjänsten och 

Arbetsförmedlingen, vilket delvis förklaras genom bristande beredskap för att hantera den 

ökade flyktinginvandringen. Då de olika myndigheterna har olika uppgifter i processen att ta 

emot flyktingar, blev det därmed extra viktigt med samverkan mellan myndigheterna för att 

denna process skulle fungera (SOU, 2017).  

 

Flyktingkrisen har blivit mycket uppmärksammad i media vilket Petersson och Kainz (2017) 

skriver om. Både allmänheten, politiker men självfallet även media har haft stort intresse att 

prata och skriva om flyktingkrisen, vilket har skapat debatter som kan handla om både 

solidaritet och främlingsfientlighet. Författarna anser att det inte är förvånande att den mediala 

uppmärksamheten har vuxit sig större utan mer varit förväntat då antalet asylsökande i Europa 

i grova drag tredubblades under flyktingkrisen. Resultat av deras studie visar att migration 

överlag framstår som något negativt i svenska och tyska tidningar. Till exempel i form av ett 
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hot mot lag och ordning vilket kan bidra till att läsarens bild av migration blir negativ och 

därmed öka fördomarna kring ämnet (Petersson & Kainz, 2017).  

 

Regeringen skriver på sin hemsida att det kan ta mellan 5–10 år innan nyanlända personer får 

ett arbete (Regeringen, 2018). Trots detta berättar en av Arbetsförmedlingens analytiker, 

Annelie Almérus, att det råder brist på arbetskraft inom flera områden enligt 

arbetsmarknadsprognosen 2018. Det innebär goda chanser till arbete, men för att få en 

långsiktig etablering på arbetsmarknaden krävs åtminstone svensk gymnasieutbildning 

(Arbetsförmedlingen, 2018). Statistiska centralbyråns (SCB) rapport om utbildningsnivån hos 

befolkningen 2016 visar att utbildningsnivån hos utrikes födda är lägre än hos inrikes födda, 

där den största skillnaden identifieras i just gymnasial utbildningsnivå. Bland inrikes födda har 

ca 47% gymnasiekompetens medan bland utrikes födda har cirka 33% gymnasial utbildning 

(SCB, 2016). Statistik från SCB visar också att bland utrikes födda är 15,1% utan arbete medan 

bland inrikes födda är procenten 4,4% (SCB, 2017).  

 

Flyktingkrisen 2015, trots att det är dryga tre år sedan, är fortfarande något som media 

rapporterar om och hänvisar till, exempelvis i Dagens Industri där det diskuteras hur ekonomin 

påverkas av dåligt utförd integration (Hammarstedt, 2018). Sveriges Radio (SR) har också 

rapporterat om att migration och integration är ett aktuellt ämne i medier. Enligt Mediemätaren 

som Sifo utför för SR framkommer att under hösten 2017 var migration och integration ämnen 

som fick stor uppmärksamhet i radio, TV och de största dagstidningarna (Runblom, 2018).  

 

När vi sökt efter forskning kring migration och media blir resultatet att det forskats kring 

migration till Sverige i stor utsträckning, både med ett perspektiv på mediala framställningar 

men också med andra perspektiv som utgångspunkt. Sökresultatet blir betydligt sämre vid 

sökning efter forskning kring hur media skriver om integration på arbetsmarknaden för 

nyanlända, särskilt efter 2015. Kunskapsluckan som vi kan identifiera handlar alltså om att få 

studier har gjorts på hur media framställer integration på arbetsmarknad. Vi ser att vår studie 

kan komplettera och bidra till ytterligare förståelse för integration på arbetsmarknad efter 

flyktingkrisen 2015 framställs i svenska dags- och kvällstidningar och på det sättet fylla en del 

av denna kunskapslucka. Vi anser att ämnet är ett aktuellt ämne som människor i Sverige har 

olika uppfattningar om, som vi förstått genom egna erfarenheter men även genom den politiska 

debatt som förts i tidningar och på TV inför regeringsvalet 2018 och de politiska spänningar 

som den har inneburit. Vi vill därför undersöka vilka diskurser som finns kring integration på 
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arbetsmarknaden eftersom det är en del av det som flyktingar möter. Ämnet och studien är av 

relevans för socialt arbete då det kan öka förståelsen för hur allmänheten blir informerade om 

integration på arbetsmarknad vilket även kan ge socialarbetare kunskap som kan användas vid 

bemötande av nyanlända. Till exempel genom förståelse för nyanländas situation och förståelse 

för att integration är något som många debatterar, engagerar sig i och har åsikter om.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att söka förståelse för hur media framställer integration på 

arbetsmarknaden med fokus på problem och dess orsaker efter flyktingkrisen 2015.  

 

1.3 Frågeställningar   
• På vilket sätt framställs problem och dess orsaker kring integration på arbetsmarknaden 

efter flyktingkrisen 2015 i dags- och kvällstidningarnas debattsidor?  

• Vad kan debattartiklarnas framställning i kvälls- och dagstidningarnas ha för betydelse 

för uppfattningen om integration på arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015? 

• Hur framställs migrantens integration på arbetsmarknad i dags- och kvällstidningarna?  
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2. Bakgrund  
Under detta avsnitt avser vi klargöra vissa aspekter som är viktiga för att förstå kontexten i 

studien. Definitionen till vad det innebär att vara nyanländ och vilken lag som styr detta. Vi 

kommer även föra ett resonemang kring benämningen av ökningen av nyanlända flyktingar 

hösten 2015 samt vilken benämning vi har valt i vår studie. Vidare kommer vi även beskriva 

begreppet arbetslinjen samt etableringsreformen i korthet och hur det kan ha betydelse för 

integration på arbetsmarknaden.  

 

2.1 Nyanländ i Sverige 
Definitionen av vad det innebär att vara nyanländ anges i Lag (2017:584) om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och definieras på följande sätt:  

 

“[...] som har fyllt 20 men inte 65 år och som har ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund 

för folkbokföring, om det har beviljats enligt 1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen 

(2005:716), 2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller 3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.” (SFS 

2017:584, Sveriges Rikes Lag, 2018). 

 

Vidare gäller även ovanstående lag för nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund 

av anknytning. I samma lag framgår det även, enligt §4 samt §5, att det är Arbetsförmedlingen 

som har det yttersta ansvaret för den nyanlända samt samordningen av insatser mellan olika 

myndigheter (Sveriges Rikes Lag, 2018). I början av 2016 tillkom en tillfällig lag som gjorde 

att perioden med uppehållstillstånd blev begränsad. Rätten till anhöriginvandring minskade, 

även gränskontroller vid inre gräns och vissa ID-kontroller på fartygen som kom till gränsen 

och dess passagerare infördes. Syftet var att myndigheterna skulle få ordning på situationen och 

få mer tid till att lösa de rådande problemen. Skälen till gränskontroller var att de ansåg hotet 

mot säkerhet och den allmänna ordningen som påtagligt ur ett brett perspektiv (SOU, 2017).  

 

2.2 Flyktingkrisen, vågen eller strömmen? 
Den stora ökningen av asylsökande flyktingar i Europa 2015 kom att benämnas på flera sätt i 

media och bland allmänheten. Benämningar vi har stött på är flyktingkrisen, flyktingvågen och 

flyktingströmmen. De olika benämningarna kan anses problematiska att använda eftersom det 

kan uppfattas som negativt laddade ord. Begreppet kris och i detta fallet flyktingkris, är ett ord 

som kan ifrågasättas då frågan är vem som har bestämt att det var en kris och för vem är det en 
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kris? Har media konstruerat begreppet “flyktingkrisen” eller är det myndigheterna som benämnt 

det så? En fråga som kan diskuteras. Ordet kris betyder enligt Nationalencyklopedin (NE) att 

en svår situation råder och som en reaktion på en livssituation som individen inte har tillräckligt 

med kunskap om för att hantera situationen utan ett betydande psykiskt lidande (NE, u.å.). 

Flyktingvågen och flyktingströmmen kan också associeras till något negativt. Vågor och 

strömmar är en metafor till stora mängder av något, och används i detta fallet för en beskrivning 

av att en stor mängd flyktingar kommer till Europa. Visst var det en stor mängd personer var 

på flykt och anlände till Sverige under en kort tid men benämningen flyktingströmmen eller 

flyktingvågen kan komma att associeras till någonting negativt. I denna studien har vi valt att 

använda begreppet flyktingkrisen på grund av att vi anser att denna benämning är minst 

problematisk i detta sammanhanget. Det är ett begrepp som är känt hos många människor och 

som de flesta kan relatera till.  

 

2.3 Etableringsreformen 
År 2010 utfördes en etableringsreform i Sverige som innebar att ansvaret för etablering av 

nyanlända flyttades från kommun till Arbetsförmedling, bland annat fanns en idé om att stärka 

arbetslinjen. De nyanländas första kontakt blir alltså med Arbetsförmedlingen istället för 

kommunen, som tidigare. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med individen senast 2 månader 

efter beviljat uppehållstillstånd, upprätta en etableringsplan med aktiviteter som svenska för 

invandrare och arbetsmarknadsåtgärder, för att lättare hitta en plats på arbetsmarknaden i 

Sverige (Andersson Joona, Wennemo Lanninger & Sundström, 2017).  

 

2.4 Arbetslinjen 
I svensk arbetsmarknadspolitik är arbetslinjen ett centralt begrepp som har haft många olika 

innebörder. Detta har gjort att samhället och politiken lägger olika värdering i arbetslinjen och 

hur stark den bör vara. Ett mål med arbetslinjen är att minska utanförskap och säkra den sociala 

tryggheten och det ursprungliga syftet var att aktiva åtgärder såsom arbete, praktik och 

utbildning ska utgöra en drivkraft till självförsörjning och därav även bidra till samhället 

(Pippola, 2010). Författaren skriver att arbetslinjen har kritiserats genom tiderna på grund av 

de olika innebörder som begreppet haft. Att en förstärkt arbetslinje är att föredra är en borgerlig 

åsikt och innebär i grova drag att socialförsäkringssystemen ska minskas. Socialdemokratisk 

politik å andra sidan menar att ett generöst socialförsäkringssystem är nödvändigt för de som 

är arbetslösa fortfarande ska kunna leva ett bra liv. De båda blocken har alltså olika åsikter 

kring detta. Debatten har därför handlat om hur generöst socialförsäkringssystemet ska vara 
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och vilka krav som ska ställas vilket även påverkar integrationen på arbetsmarknaden då vissa 

kanske gynnas av krav och vissa gynnas av mindre krav. Olika uppfattningar finns också om 

huruvida arbete ska vara en rättighet eller en skyldighet, vilket även kan ses som en kritik mot 

arbetslinjen för att begreppet kan te sig olika för olika personer (Pippola, 2010).  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning kring hur media skrivit om och framställt 

integrationen, flyktingar och migration innan men även under flyktingkrisen ägde rum 2015, i 

linje med vad studien undersöker. Även hur den politiska debatten har förts och förändrats, 

redovisas samt om den makt media har i skapandet av stereotyper och deras roll i främjandet 

av integration. Sökningarna har skett genom databaser vid Linneuniversitetet vilka är social 

services abstracts, Swepub och även hämtat relevanta källor från andra artiklars referenslista. 

Forskning kring migration och invandring har bedrivits i ganska stor utsträckning vilket innebär 

att det finns en forskningsarena här. Forskning kring integration har också bedrivits utifrån flera 

utgångspunkter men mindre forskning har genomförts kring integration på arbetsmarknad 

kopplat till media.  

 

Sökorden vi har använt är migration, media, massmedia, integration, Sweden/Sverige, 

refugee/flykting, flyktingkris/refugee crisis. Resultatet av våra sökningar visar att de kvalitativa 

studierna var vanligt i de artiklar vi hittade. Mestadels var artiklarna internationella men 

svenska forskare var inblandade i många av artiklarna som hittades.  

 

3.1 Debatten i media och dess förändringar  
I en artikel skriven av Michał Krzyżanowski (2017), redogörs för hur olika typer av politisering 

sett ut i Sverige under 1900-talet och fram till flyktingkrisen 2015. Författaren lyfter även de 

tillfälliga lagar som implementerades 2015 som till viss del hade effekt på etableringen av 

nyanlända. Artikeln syftar till att granska den politiska debatt som uppstod kring invandringen 

under flyktingkrisen med hjälp av medieanvändning. Med ökande antal flyktingar i världen 

förändrades även den politiska debatt som fördes om migration, invandring och etablering. 

Förändring skriver även författarna till boken “Media in motions” (2017) om, nämligen den 

förändring som skett i takt med att samhället förändrats. Medias rapportering har gått från att 

skriva om migration och migranter som en egen grupp till att skriva om olikheter mellan 

majoritet och minoritetsgrupper exempelvis. Förändringarna i samhället har även lett till ökade 

spänningar i den politiska världen gällande multikulturalism och migration (Eide & Nikunen, 

2011).  

 

Krzyżanowski (2017) hävdar i sin artikel att Sverige traditionellt sett haft två sätt att föra den 

politiska debatten kring integration, flyktingar och asylsökande. De två traditionerna kan enligt 
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författaren definieras som, politisering genom beslutsfattande och legitimering samt 

politisering genom den offentliga sfären. Den förstnämnda innebär en strategi där politiseringen 

görs bakom stängda dörrar och inte via öppna kanaler eller via offentligheten. Den här 

traditionen förutsätter att dem som för debatten är de som har medel att implementera nya 

beslut. Den andra traditionen innebär att politiken inte enbart förs i politiska kanaler, utan på 

sätt som gör att det når ut till offentligheten genom exempelvis olika typer av media. 

Krzyżanowski (2017) menar att det blivit något av en tradition i Europa för högerpopulistiska 

partier att föra sina politiska agendor kring integrationsfrågor, genom media. På så vis sprids 

diskussionen kring invandringen som ofta innehåller ett starkt motstånd och även inslag av 

rasism. Vidare menar författaren att de diskussioner som förs tas upp av andra partier vilket 

ändrar tonen i den bredare offentliga debatten. Utfallet blir att integrationen blir den mest 

centrala och omtalade punkten i den politiska debatten, både innanför och utanför politiken 

(Krzyżanowski, 2017). 

 

3.2 Skildringar i media av flyktingen och flyktingkrisen 2015  
Chouliaraki och Zaborowski (2017) undersöker i sin studie om och på vilket sätt flyktingar har 

kommit till tals i media under flyktingkrisen 2015. De har gjort en innehållsanalys på ett stort 

antal nyhetsartiklar i åtta europeiska länder. Resultatet visar att det mestadels inte är 

flyktingarna som får komma till tals utan det är politikerna som uttalar sig om invandringen och 

i denna studie flyktingkrisen 2015 i Europa (Chouliaraki & Zaborowski, 2017). I en annan 

studie skriver Petterson och Kainz (2017) att media skildrar flyktingkrisen på olika sätt och 

skapar metaforer kring flyktingkrisen. Deras resultat visar att metaforer, eller ämnen, som 

framkommer allra mest i media är migration som en naturlig händelse och katastrof samt 

migration som krig, konflikt och kris. De menar att media kan ge en viss bild av migration till 

läsare av tidningar genom skapandet av metaforerna som framkommer i artiklarna (Petterson 

& Kainz, 2017).  

 

I samma anda menar Chouliaraki och Zaborowski (2017) att på grund av det stora övertag som 

politiker har i media och att flyktingarnas egna berättelser sällan kommer fram till allmänheten, 

bidrar det till en felaktig igenkännelse av flyktingar vilket i sin tur leder till att flyktingars 

möjlighet att påverka samhället men även vara en del av samhället försämras (Chouliaraki & 

Zaborowski, 2017). Petterson och Kainz (2017) skriver också att de metaforer som media 

skapar, kan innebära att läsarens fokus övergår från det som faktiskt händer vid flykten, till 

exempel farliga resor över haven, till fokus på “vi och dem” när migration lyfts fram på ett 
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negativt sätt (Ibid, 2017). Liknande resonemang har Chouliaraki och Zaborowski (2017) som 

beskriver att eftersom media marginaliserar flyktingar, bidrar det även till att andra grupper 

gynnas, exempelvis inrikes födda, eftersom de får sin röst hörd i media i större utsträckning. 

När media utesluter flyktingarnas berättelser bidrar det till en bekräftelse av att flyktingar inte 

är med i “vi” utan är “dem” (Ibid, 2017).  

 

I en rapport av författarna Mike Berry, Inaki Garcia-Blanco och Kerry Moore (2015) lyfts det 

fram hur pressen har skildrat den flyktingkris som uppstod 2015. Rapporten visar hur media 

har speglat dessa flyktingar i bland annat Tyskland, Sverige och Spanien. Exempelvis 

framkommer det att svenska och tyska journalister använde begreppet “flykting” och 

“asylsökande” mer flitigt än övriga länder där spanska journalister istället använde “migranter”. 

Författarna menar att det är omöjligt att ignorera den roll media har i påverkan av de politiska 

attityderna kring asyl och migration hos befolkningen. Media ger tillgång till sådan information 

som människor använder sig av för att förstå världen och sin egen plats i den. Författarna hävdar 

att forskning i många länder visar att migranter och flyktingar tenderar till att bli negativt 

framställda i media och målas upp som ett problem, snarare än något som är till fördel för landet 

de migrerat till. Precis som Chouliaraki och Zaborowski (2017) har författarna till ovanstående 

nämnda artikel påvisat hur flyktingars talan i media är marginaliserad. Politiker står för nästan 

hälften av de uttalanden som går att finna kring migration i Dagens Nyheter, Sydsvenska 

dagbladet samt Aftonbladet (Berry, Garcia-Blanco & Moore (2015). 

 

3.3 Mediernas roll och makt i samhället 
Anna Triandafyllidou (2012) lyfter i sin artikel fram vilken roll media har för att spegla 

mångfald och främja migranters integration. Triandafyllidou hävdar att den etniska och 

kulturella mångfalden i samhällen inte framförts ordentligt i europeisk media. Likaså inte heller 

i representationen av invandrare i nationell media. Trots vissa studier som visar på en positivare 

trend mellan migration och media, är det allmänt accepterat att problemen med migration och 

integration alltmer införlivas i massmediers nyheter. Uppfattningen om problemen införlivas 

således hos allmänheten som “störningar” i samhället. Media tenderar, i varierande 

utsträckning, att belysa kontroversiella och konfliktfyllda aspekter av migrationen snarare än 

att använda forskning om de sociala sammanhangen i relevanta nyheter. Författaren nämner 

några faktorer som kan anses vara anledningen till att media framställer migration på detta sätt. 

Bristen på specialiserad kunskap om migrationsfrågor, journalistens ringa tid att samla 

uppgifter eller det faktum att en artikel som är mer rakt på sak har mer nyhetsvärde i sig än en 
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mer utvecklad och nyanserad redogörelse av ett problem. Traditionellt sett framförs nyheter på 

ett sätt som innehåller påståenden, åtgärder och slutsatser. Detta resulterar i att nyheter, kring 

migrationen, oftast belyser de kontroversiella aspekterna (Triandafyllidou, 2012). 

 

(Triandafyllidou, 2012) menar att media generellt kännetecknas av att framföra kritiska 

påpekanden av immigranter, vilket återspeglas i flertalet negativa nyhetsartiklar medan ämnen 

såsom immigranters rättigheter, framkommer i en mycket mindre utsträckning. Även vid de 

tillfällena där positiva nyheter framkommer tenderar dessa att vara sedda som undantag. Dessa 

reflekteras genom processen av kulturell assimilation, det vill säga dem som anammat den nya 

kulturen som går att finna hos majoritetsbefolkningen, och på ett sätt som speglar dem som är 

framgångsrika och socialt integrerade av migranterna. Om deras framgångar går att finna inom 

den kultur de befinner sig i nu (Triandafyllidou. 2012). 

 

Terence Wright (2002) skriver en artikel som syftar till att belysa vilken makt media har med 

hjälp av visuella hjälpmedel, exempelvis genom nyhetsreportage, film eller foton i tidningar, 

för beskrivningen av flyktingar. Olika typer av media är nästan uteslutande det enda medel som 

finns för framförandet av bilden hur en flykting uppfattas. Författaren hävdar också att 

samhället är på väg mot något han kallar för en, “visuell kultur”. Wright menar att den här 

kulturen alltmer förlitar sig på information som kommer från bilder snarare än språket. Precis 

som Triandafyllidou (2012) i sin artikel talar om underrepresentationen av flyktingar i media, 

så tar även Wright (2002) upp fenomenet och hävdar att flyktingar generellt får lite utrymme i 

media. Han menar även att medias bild av flyktingar har ett inflytande över hur allmänheten ser 

flyktingar. Vidare lyfter han, likt Triandafyllidou (2012), upp bilden av hur flyktingar 

framställs. Media tenderar till att istället för att lyfta de historiska, politiska och kulturella 

omständigheterna samt visa en mer objektifierad bild där flyktingar framställs som den 

“olagliga invandraren” (Wright, 2002). 

 

Wright menar att det är media som genom nyheter, dokumentärer och filmer bidrar till 

skapandet av fördomar kring flyktingar. Författaren lyfter ett citat från Malkki (1995), där han 

kortfattat redogör för hur ett överflöd av bilder på flyktingar cirkulerar. Malkki hävdar att 

majoriteten av allmänheten har en bild av hur den typiska flyktingen ser ut. Det är den visuella 

kraften hos media, som spelar en ytterst viktig, men ofta förbisedd roll, i formandet av 

stereotyper kring flyktingar för allmänheten (se Malkki 1995, i Wright, 2002).  
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4. Teoretisk referensram 
Vi har i vår studie valt att använda oss av teorin socialkonstruktivism samt det teoretiska 

begreppet stigma. Socialkonstruktivismen har valts för att vi anser den lämplig för att hjälpa 

oss förstå våra frågeställningar. Eftersom diskursanalysen grundar sig i socialkonstruktivismen 

föll det sig naturligt att välja denna teoretiska referensram. Vidare kan begreppet stigma 

ytterligare bistå oss med kunskap kring förståelsen av medias framställning av integration på 

arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015, främst i relation till tidigare forskning. 

Socialkonstruktivismen antyder att kommunikationen, genom språket, ligger till grund för hur 

verkligheten tar form i ett samhälle.  

 

4.1 Socialkonstruktivism eller socialkonstruktivism?  
Søren Barlebo Wenneberg är en dansk forskare som i sin bok behandlar ett bredare perspektiv 

inom socialkonstruktivism, än de böcker som var aktuella när perspektivet skrevs. Wenneberg 

(2001) skiljer på fyra olika former av denna teori och väljer att benämna dessa som 

socialkonstruktivism I, II, III samt IIII. Socialkonstruktivism I (ett kritiskt perspektiv) menar 

författaren kan vara ett diffust antagande om att man inte tar det naturliga för givet. Exempelvis 

att handlingsmönster anses vara bestämda i en viss kultur, men enligt undersökningar beter man 

sig annorlunda i en annan. Socialkonstruktivism II (teori om det sociala), innebär således att vi 

tar sociala företeelser för givna. Vi socialiseras in i hur saker och ting redan är, då dessa redan 

är konstruerade. Exempelvis penningsystemet, där pengar har ett visst värde och som människa 

kan man handla varor eller hus med papper (sedlar). Socialkonstruktivism III (en 

kunskapsteoretisk position), handlar om hur vårt subjektiva vetande om framförallt yttervärlden 

blir socialt konstruerat. Människor har med hjälp av språket och kommunikationen, i förväg ett 

vetande som är strukturerat av språket. Slutligen skriver författaren om socialkonstruktivism 

IIII (en ontologisk position), där man likt ovan även uppfattar naturen som socialt konstruerad 

(Wennerberg, 2001).  

 

Då författarens skildring av socialkonstruktivism delats upp i fyra olika delar, har vi valt att 

fokusera närmare på den delen av teorin vi anser kunna bidra med förståelse för materialet i 

studien. Detta eftersom till skillnad från de övriga inriktningarna, handlar socialkonstruktivism 

III främst om hur språket ligger till grund för skapandet fördomar och förförståelse om den 

sociala verkligheten. Eftersom media kommunicerar nyheter genom språket som antingen är 

skriftligt eller muntligt, anser vi den här vara en användbar inriktning. 
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4.1.1 Socialkonstruktivism III  
Wenneberg (2001) diskuterar i detta avsnitt vad skillnaden mellan kunskap och uppfattad 

kunskap är för någonting. Kunskap är något naturligt för oss, därav gör vi inte till vardags den 

distinkta skillnaden mellan vad som uppfattas som kunskap och vad som är kunskap. 

Författaren menar att det är nödvändigt att skilja på dessa. Till slut har de kommit fram till 

definitionen av kunskap som “en sann och beprövad uppfattning” (Wenneberg, 2001). Det som 

skrivs i artiklarna kan således vid analyseringen vara svår att avgöra ifall det är att betrakta som 

sann eller uppfattad kunskap skribenten besitter. Vidare är det svårt att veta om en person som 

läser artikeln besitter uppfattad eller faktiskt kunskap vilket kan vara relevant i vår analys. 

Traditionen menar alltså att man ska kunna uppfylla tre kriterier för att visa om kunskapen är 

riktig. Dessa kriterier är övertygelse, sanning och bevisning. Om det inte går är denna 

övertygelse eller uppfattade kunskapen inte mer än pseudokunskap (falsk kunskap). Det betyder 

alltså att när en debattartikel får någon övertygad, vilket är en debattartikelns syfte, kan sanning 

och bevisning saknas som komponenter och därför anses vara pseudokunskap. De tre kriterierna 

för att påstå att man besitter verklig kunskap är dock problematiska, som författaren visar i ett 

tydligt exempel.  Författaren visar detta genom beskrivningen av tid och hur en klocka, som 

visar en viss tid, kan ha stannat dagen innan vilket gör kriterierna förkastliga. Författaren 

hänvisar i sin bok till en beskrivning av kunskap och vad som uppfattas som kunskap, i Berger 

och Luckmann (1966). De framför att vad som är verkligt för exempelvis en tibetansk munk 

inte behöver vara verkligt för en amerikansk affärsman. Detta betyder alltså i grova drag att det 

enbart genom skillnader i de olika samhällena finns givet vad som betraktas som kunskap. Vad 

Berger och Luckmann (1966) även poängterar är att man bör se de processer som ligger de 

grund för en viss verklighet, i ett visst samhälle. Ytterligare bör vi ta hänsyn till att medias sätt 

att framföra nyheter är ett resultat av de processer som sker i ett samhälle. De processer som 

leder fram till nyheterna i våra artiklar såsom flyktingkrisen, integrationen eller belastningen 

på arbetsmarknaden är enligt Wenneberg (2001) något som spelar en roll för verkligheten eller 

kunskapen som speglas (Wenneberg, 2001). 

I det traditionella perspektivet utgår man ifrån att kunskap om verkligheten kommer ifrån vår 

sinnesdata. Å andra sidan, inom socialkonstruktivism III bestäms kunskap om verkligheten från 

irrationella och sociala faktorer såsom makt och intressen. Det är dessa faktorer som sedan 

bestämmer vad som kommer att bli kunskap i ett samhälle. Författaren menar således att social 

fakta skapas genom språket och tillsammans med andra människor. Om bara en människa, men 

ingen annan, tror på att enligt författarens exempel pengar fungerar som betalningsmedel, så 
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gör det inte det. Social fakta skapas således från konventioner som sedan blir vedertaget 

(Wenneberg, 2001). När artiklarna i vårt fall, framställer argument kring integration på 

arbetsmarknaden kan det eventuellt bli något som många är övertygade om. Det kan hjälpa oss 

besvara våra frågeställningar eftersom de artiklar vi läst behandlar integration på 

arbetsmarknad. Media skriver också på ett eller annat sätt om flyktingars integration vilket kan 

bidra till den allmänna uppfattningen i samhället vilket socialkonstruktivismen kan hjälpa oss 

att skapa förståelse kring (se Krzyżanowski 2017, Petterson & Kainz 2017 samt Berry, Garcia-

Blanco & Moore 2015). 

 

4.2 Stigma - tribala stigman 
“När en främling dyker upp i vår närvaro, då är vanligen redan den första åsynen av honom 

tillräcklig för att vi ska kunna kategorisera honom och fastställa vissa egenskaper hos honom, 

hans sociala identitet” (Goffman, 2014; s. 10). 

 

Detta är ett citat ur Erving Goffmans (2014) bok kring stigma och en tydlig beskrivning av det 

teoretiska begreppet. Goffman (2014) förklarar vidare att man utgår från det första intrycket 

man får av en individ och på så sätt skapar förväntningar. Detta gör vi omedvetet och blir inte 

medvetna förrän personen i fråga antingen uppfyller dessa förväntningar eller inte. Goffman 

(2014) skiljer på tre typer av stigman, kroppsliga missbildningar av skilda slag, fläckar på den 

personliga karaktären samt tribala stigman. Med tribala stigman menas exempelvis etnicitet, 

“ras” eller religion. Det är även detta stigmat som kommer vara i fokus i vår studie. Goffman 

(2014) hävdar att det går att återfinna ett sociologiskt drag hos samtliga. En individ som i 

normala fall varit accepterad i det sociala samspelet, har ett drag eller en egenskap som är så 

utmärkande att individen inte ges chans till samspel med de personen möter genom dennes 

andra egenskaper. Det handlar således om ett stigma, en på något sätt avvikande, icke önskvärd 

egenskap hos en individ eller grupp. Goffman (2014) skiljer även på de stigmatiserade samt de 

normala. Med normala, hävdar författaren, menar han de som inte på något negativt sätt avviker 

från förväntningarna. De attityder som normala intar mot de stigmatiserade, kan liknas vid de 

reaktioner sociala insatser är skapade för att lindra (Goffman, 2014). Enligt det 

socialkonstruktivistiska perspektivet så konstruerar media, genom språket i tidningar och på 

TVn, verkligheten i samhället och i världen vilket bidrar till att människor i högre grad kommer 

överens om att det är så här det faktiskt är genom stigmatisering och social fakta. Det skulle 

exempelvis kunna tolkas som att det bildas stigma kring en viss typ av människor eller grupp i 

samhället, samtidigt som en social verklighet konstrueras som sedan blir vedertagen sanning 
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bland allmänheten. Det teoretiska begreppet kan således hjälpa oss att bidra med ytterligare 

förståelse för medias betydelse för allmänhetens uppfattningar. 
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5. Metod och metoddiskussion  
Under detta avsnitt kommer vi beskriva den metod som ligger till grund för studien. Studien 

kommer att genomföras genom en form av kvalitativ diskursanalys. För att analysera vår empiri 

har vi använt oss av Faircloughs tredimensionella modell. Vi redogör för de etiska dilemman 

vi kan stöta på under studien, vilken datainsamlingsmetod vi har valt och slutligen för vi en 

metoddiskussion.  

 

5.1 Arbetsfördelning 
Vi har suttit en del tid enskilt och delat upp arbetet men vi har också suttit tillsammans en stor 

del av tiden. Inledningen har vi skrivit tillsammans, likaså problemformulering. Syfte och 

frågeställningarna har vi givetvis kommit överens om tillsammans då det är kärnan i studien. 

Tidigare forskning har vi mestadels skrivit enskilt och delat upp den forskning vi hittat mellan 

oss för att effektivisera fortskridningen av detta kapitel. Vår metod har vi även den delat upp 

till viss del men varit noga med att båda förstår hur vi ska gå tillväga och vad metoden innebär. 

Resultat och analys har vi också skrivit tillsammans för att säkerställa att vi får med våra 

tolkningar av resultatet på ett bra sätt, likaså diskussionen. För att göra den så nyanserad som 

möjligt, diskuterade vi delarna som vi ville ha med i diskussionen. Vi tar båda ansvar för det 

som har skrivits i uppsatsen och försäkrar att vi båda varit delaktiga i processen från början till 

slut.  

 

5.2 Vetenskapsteoretisk ansats 
Hermeneutiken är en sammansatt tradition teorier om tolkning och förståelse. Den syftar till att 

hjälpa forskaren med metoder för att tolka och förstå material, såsom texter (Thomassen, 2007). 

Tolkning av texter är det som vi kommer att ägna oss åt i vår studie då vi kommer att dels först 

läsa artiklarna som vi tar fram, förståelsen för texterna kommer att vara relevant för hur vi 

framställer resultatet i studien. Likadant kommer läsaren till vår text att tolka det vi skrivit och 

bilda sig en uppfattning om medias framställning av integration på arbetsmarknaden. Hans-

Georg Gadamer (1900–2002) var en av de mest framträdande filosoferna för hermeneutiken i 

modern tid. Han menar att fördomar formar sättet vi människor förstår någonting, samma 

fenomen togs kort upp i tidigare forskning. Att fördomar kan skapas på grund av att media 

skriver om migration på ett speciellt sätt. Vi kan också anta att det finns vissa fördomar kring 

integration som formar vår förståelse. Gadamer menar att fördomar inte nödvändigtvis skulle 

förknippas med något negativt, utan snarare som en rikedom av kunskap som kommer från en 
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tidigare historia som format vårt sätt att tänka och förstå i nutid, vår så kallade förförståelse 

(Thomassen, 2007).  

 

Eftersom media är en stor informationskälla idag, är det genom media som majoriteten av 

offentligheten blir varse om hur det står till i världen. Genom att media väljer att skriva eller 

visa upp exempelvis flyktingar, på ett visst sätt, bidrar detta till den allmänna uppfattningen (se 

Petterson och Kainz (2017), Mike Berry, Inaki Garcia-Blanco och Kerry Moore (2015) & 

Wright, (2002). Genom att få förståelse för hur media framställer integration på 

arbetsmarknaden, kan vi även få en ökad förståelse för vilka argument som är starka och 

framhävande. Vidare kan det även ge oss en bredare förståelse för hur vi själva möter vårt eget 

material och resultat utifrån de fördomar vi själva bär med oss om integration och migration. 

Vi tolkar och förstår allting vi möter i det sammanhang vi möter det. Detta sammanhang är i 

sin tur präglat av historiska sammanhang. Vi är alltså, i hermeneutisk anda, alltid bundna av 

den tid vi lever i. Samtidigt som det är händelser i dåtid som gett upphov till traditioner, eller 

de fördomar som vi nu bär med oss. Gadamer menar även att det är just på grund av de fördomar 

vi redan har som vi kan få förståelse för någonting nytt (Thomassen, 2007). Detta resonemang 

kan vara relevant då en ny förståelse för integration och migration kan uppstå i förhållande till 

den uppfattning som en har haft tidigare.  

 

Vår studie är av kvalitativ karaktär, det vill säga en tolkande studie. Vi kommer att tolka vårt 

material och resultat med hjälp av teorier och begrepp. Silverman (2016) menar att dokument 

kan ses som ett sorts verktyg för att uppfatta sociala grupper, organisationer, tidsepoker eller 

liv. Å andra sidan kan dokumenten i sig och diskussioner kring dessa avslöja rådande normer, 

debatter och retorik. Inom den sociala forskningen är forskarens tolkning av datan något som 

behöver utvärderas och bedömas, annars hamnar vi i en situation där, enligt författaren, “allting 

tolereras” och man tolkar det som man vill. Författaren menar vidare att detta är en 

överhängande fara för dem som letar efter dolda meningar snarare än tolka det som redan är 

skrivet. Silverman (2016) förklarar vidare att det finns olika strategier för att tolka kvalitativa 

data, men inom ramen för dokumentstudier, är det texten som är grunden för all tolkning 

(Silverman, 2016).  

 

5.3 Dokumentstudie  
Som metod har vi valt att göra en dokumentstudie. En dokumentstudie innebär att inget nytt 

material tas fram, utan istället studeras material som redan finns publicerat inom ett specifikt 
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ämne, i detta fall integration på arbetsmarknad (Aveyard, 2010). En dokumentstudie möjliggör 

att en analysering och tolkning av mycket material kan genomföras. Det kan bidra till att en 

större bild av ett specifikt problem visas upp istället för en mer specifik bild som sker när till 

exempel intervjuer med några få personer görs. I en kandidatuppsats storlek är det svårare att 

få fram en bred bild genom intervjuer vilket gör att en dokumentstudie lämpar sig bättre som 

metod i vår studie. 

 

Studien analyserar debattartiklar i dags- och kvällstidningar som kan leda till nya synvinklar på 

ämnet. Dokumentstudie är ett generellt ord för flera olika metoder. Vi har valt att göra en 

diskursanalys av kvalitativ karaktär som kommer att beskrivas under avsnitt 4.4. Studien är av 

kvalitativ karaktär vilket innebär att den data vi samlat in tolkats och analyserats, i denna studie 

utifrån en kvalitativ diskursanalytisk modell. En diskursanalys kan även göras utifrån en 

kvantitativ utgångspunkt. Till skillnad från kvantitativ forskning formuleras kvalitativa 

forskningsresultatet genom ord snarare än siffror, vilket innebär att det blir subjektivt snarare 

än objektivt inriktat (Friberg 2006). Eftersom vi ska studera text, språk och framställning med 

fokus på problem och orsaker kring integration på arbetsmarknad anser vi att en kvalitativ studie 

och en diskursanalys lämpar sig för vår studie.   

 

5.4 Diskursanalys 
Studien kommer att genomföras genom en diskursanalys. Vårt syfte med studien är att få 

förståelse för hur media framställer integration med fokus på problem och orsaker på 

arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015. Inom diskursanalysen är det intressant att 

undersöka hur förståelsen blir till, vad är det som är verklighet och sanning i relation till den tid 

vi är i samt till var i världen man befinner sig (Börjesson & Palmblad, 2007).  

 

Friberg (2006) skriver i sin bok att begreppet diskurs har haft en oklar innebörd, men beskrivs 

som de sociala ramar som finns i ett samhälle. Diskurserna talar om vad som är socialt 

accepterat och inte. I förhållande till vår studie handlar det om vilka diskurser som förs inom 

ämnet integration på arbetsmarknad. Diskursanalysen har sin utgångspunkt i 

socialkonstruktivismen som innebär att sociala sammanhang konstrueras och ständigt 

konstrueras om. Det finns en mängd olika diskurser i ett samhälle, om olika ämnen. Att studera 

diskurser innebär att studera hur något sägs och skrivs samt att titta på de villkor som finns i 

olika sammanhang i världen. Språket är ett viktigt perspektiv inom diskursanalysen eftersom 
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när språket används, innebär det också att en verklighet eller ett sammanhang i verkligheten har 

konstruerats (Börjesson & Palmblad, 2007).  

 

5.4.1 Faircloughs kritiska diskursanalys  
En diskursanalys kan göras på olika sätt med olika inriktningar. I Börjesson och Palmblads 

(2007) antologi ges exempel på olika typer av diskursanalys vilket kan vara att analysera 

kategorisering av diskurser eller titta på hur de sociala konstruktionerna skapas (se t.ex. 

Andersson. Torell i Börjesson & Palmblad, 2007). Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

skriver i sin bok om tre olika angreppssätt som diskursanalysen har vilka är diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Alla tre angreppssätt har många likheter men också vissa 

olikheter. Vi har valt att använda oss av det angreppssätt som kallas kritisk diskursanalys som 

innebär att titta på språk samt relationer mellan diskursiv praktik och utveckling i de sociala 

sammanhangen (Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  

 

En diskursiv praktik, vilket innebär det forum där diskurser blir till, kan i de andra 

angreppssätten jämställas med en social praktik, som bidrar till att forma omvärlden. I den 

kritiska diskursanalysen skiljs dessa olika praktiker. Den diskursiva praktiken är avsett för text, 

tal, språk, bilder och tecken (ibid, 2000). Vilket är det främsta som vi analyserar i vår studie 

eftersom vi fokuserar på hur framställningen av integration på arbetsmarknaden går till. 

Däremot samspelar den diskursiva praktiken med den sociala praktiken och skapar, förändrar 

och påverkas därmed av varandra.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att det som skiljer sig från de övriga angreppssätt 

i Faircloughs version av kritisk diskursanalys är att han menar att en diskurs är både 

konstituerande och konstituerad alltså bildande och bildad. Faircloughs fokus ligger på 

empirisk forskning genom systematiska analyser av språk, vilket även vi kommer att göra i vår 

studie. Faircloughs kritiska diskursanalys bygger på tre traditioner som han sammankopplat 

vilka är detaljerad textanalys inom lingvistik, makrosociologisk analys av social praktik samt 

den tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologi vilket innefattar etnometodologi 

och samtalsanalys. Dessa tre använder han för att han själv anser att textanalys i sig är 

otillräcklig som diskursanalys och använder därför tvärvetenskapliga perspektiv för att 

komplettera (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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5.4.2 Faircloughs tredimensionella modell 
Norman Fairclough har utvecklat en modell för analys av texter som Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) anser mycket användbar, så även vi. Vid analys av diskurser menar Fairclough 

att fokus ska ligga på två saker, vilka är den kommunikativa händelsen och diskursordningen. 

Den kommunikativa händelsen beskriver vilken sorts språkbruk det är, en tidningsartikel i vårt 

fall, men kan också vara en film, en intervju eller ett tal någon håller, ett språk som används på 

något sätt. En diskursordning beskrivs som ett slags system där olika diskurstyper, alltså 

diskurser och genrer, används i de olika diskursiva praktikerna som ingår under 

diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000).   

 

I den tredimensionella modellen analyseras en kommunikativ händelse, som i vårt fall utgörs 

av tidningsartiklar från dags- och kvällstidningar. Den kommunikativa händelsen ses utifrån tre 

nivåer, dels som en text, dels som en diskursiv praktik, i vårt fall där tidningsartiklarna skrivs, 

och till sist som en social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det sistnämnda 

innefattar en stor del av samhället i detta fallet eftersom det är allmänheten som tar del av de 

artiklar vi kommer studera. Nedan följer Faircloughs tredimensionella modell som kommer 

användas som analysverktyg.  

 

Figur 1. 

 

 

Bilden visar tre dimensioner som kan analyseras, dels är det en text där uppbyggnaden av texten 

analyseras, alltså vilka ord, grammatik och sammanhang i texten. Dels är det den diskursiva 

praktiken, där texter produceras och konsumeras, och vilka processer som ingår där. I den tredje 

och sista nivån analyseras den sociala praktiken och hur den diskursiva praktiken påverkar 
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diskursordningen och den sociala praktiken, i detta fall allmänheten. I vår analys läggs inte lika 

mycket vikt vid alla tre av dessa nivåer, även om vi inkluderar alla tre. Vi lägger mest fokus på 

text och diskursiv praktik.  

 

5.5 Insamling av material 
Vi har valt att göra ett strategiskt urval, vilket innebär att vi använde vissa kriterier när vi sökte 

artiklar (Forssén & Carlstedt, 2017). Aveyard skriver om inklusions- och exklusionskriterier 

vid sökning av artiklar. Dessa kriterier ska grunda sig i syfte och frågeställning och syftar till 

att tydliggöra vilka artiklar som kommer att studeras (jmf. Aveyard, 2010). Inklusions- och 

exklusionskriterier har vi främst använt oss av för att kunna avgränsa vårt artikelsök. Ett 

inklusionskriterie är således att vi valt tidningar som är rikstäckande, därav föll valet på Dagens 

Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) samt Aftonbladet. Dessa tidningar har olika “politisk 

färg” varav den ena är liberal, den andra är obunden moderat och den tredje är oberoende 

socialdemokratisk (DN, 2016. SvD, u.å. Aftonbladet, 2016). Vi valde därför ovanstående 

tidningar för att uppnå en spridning och förhindra att endast en sorts politisk åsikt speglades. 

Andra inklusionskriterier vi valt när vi söker artiklar är bland annat att begränsa årtalen till de 

som är publicerade 2016–2018. Ett exklusionskriterie är därmed att utesluta artiklar från år 

2015, på grund av att flyktingkrisen startade sent hösten 2015 och kan därför anta att processen 

med arbetsmarknadsintegration inte startade förrän tidigast 2016 för den grupp flyktingar som 

anlände till Sverige hösten 2015. Ett annat exklusionskriterie är att inte ta med de artiklar som 

behandlar en personlig historia kring integration, vilket kan förekomma i tidningarna. Detta på 

grund av att det ger en bild av hur integrationen fungerat för den specifika personen och inte 

hur det ser ut i Sverige.  

 

Sökningen gjordes i databasen Mediearkivet, där artiklar från ett stort antal dags- och 

kvällstidningar kan hittas. Sökorden som använts vid sökning i Mediearkivet är integration, 

flyktingkrisen och arbetsmarknad. Vi har även valt att ha med sökorden flyktingvågen och 

flyktingströmmen då vi ser att media använder sig av dessa ord. De övriga sökorden har valts 

för att de speglar vårt syfte och frågeställningar. Thorén-Jönsson (2017) skriver om mättnad av 

datainsamling och vid vilken tidpunkt det är rätt att avsluta denna process. Mättnad kan 

användas som ett mått och definieras som när ingenting nytt uppkommer i datainsamlingen, 

vilket kan vara svårt att urskilja rätt tid (Thorén-Jönsson, 2017). I vårt fall tas hänsyn till den 

begränsade tid som finns till studien och även i vilket omfång som studien ska göras.  
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Vi har valt att använda oss av debattartiklar som material för studien. Vi valde debattartiklar då 

vi ville ha en spridning i åsikter om ämnet vi studerat. Syftet med debattartiklar är att påverka, 

att föra en debatt eller argumentation om något som riktar sig mot flera människor. Detta var 

tydligt i artiklarna vi läste då flertalet var skrivna av politiker och olika experter, vars mål var 

att övertyga allmänheten om att deras lösning var den bästa lösningen. Skribenternas syfte 

generellt sett, var att försöka påverka integrationen i Sverige till det bättre med olika förslag, 

ideér eller reformer med förbättringar. Med hänsyn till de begränsningar som studien har i 

relation till mättnad i datainsamlingen har vi valt att läsa och analysera 24 artiklar. Majoriteten 

av artiklarna är på en sidas uppslag i tidningen, två stycken är två hela sidors uppslag och en av 

artiklarna är något kortare, cirka en tredjedels sida.  

 

Debattartiklarna i sig är skrivna av debattörer som kan anses vara erkända i svenska 

dagstidningar, bland annat partiledare och forskare. Detta val har gjorts för att vi då får en bild 

av hur debattörer ser på integration på arbetsmarknaden och vilka olika åsikter det finns. Andra 

journalister kommer i mindre utsträckning kunna framföra sina egna åsikter. Vi anser att 

åsikterna som i många fall går isär, kan berätta vilka diskurser som finns i samhället och hur 

debatten kring ämnet förs. Debattörernas artiklar är publicerade i tidningarna, vilket då innebär 

att tidningarna är medansvariga för denna publikation. Vi kan inte säga något om hur 

journalister generellt i media framställer integration på arbetsmarknaden men däremot om hur 

de politiska debattörerna framställer integration på arbetsmarknaden i Sverige i de dags- och 

kvällstidningar vi valt.  

 

5.5.1 Kodningen 
I vår analys har vi först läst igenom artiklarna för att få oss en uppfattning om vad de handlar 

om och sedan koda utifrån teman vi uppfattat är återkommande i artiklarna. Dessa blev politik, 

arbetsmarknad, utbildning och språk. Dessa fick då varsin färg. För att sedan se vilka ord som 

förekom använde vi oss av att stryka under de ord som ofta förekom, vilket exempelvis var 

utmaning, enkla/vardags/instegsjobb och språkkrav. Vi identifierade alltså mönster i språket 

och vilka genrer som återkommer i materialet. Dessa utgår vi sedan ifrån när vi gör vår analys 

utifrån Faircloughs tredimensionella modell. Utifrån detta analyseras både språk, vem det är 

som för den diskursiva praktiken och vad dessa tillsammans har för betydelse för den sociala 

praktiken, det vill säga samhället i vårt fall (jmf. Watt Boolsen, 2007).  
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5.6 Forskningsetiska överväganden 
Integration på arbetsmarknad kan vara ett känsligt och laddat ämne för många på olika sätt. 

Eftersom vi gjort en studie på redan publicerat material ställs vi inte inför samma etiska 

dilemman som vid intervjuer. Däremot är det av största vikt att betona att vi läser artiklarna 

som utgör vår empiri med ett så objektivt perspektiv som möjligt. Inom all forskning är 

fullkomlig objektivitet däremot svår att uppnå då det alltid är människan som ligger bakom den. 

Ett etiskt dilemma kan tänkas vara huruvida det är rätt att inkludera artiklar med olika 

perspektiv, både positiva och negativa, på ämnet arbetsmarknad och integration. Att artiklarna 

är på ett eller annat sätt politiska, vinklade på något sätt och speglar skribentens åsikter, är något 

som är oundvikligt. Att utesluta artiklar som är exempelvis politiska, främlingsfientliga eller på 

något annat sätt går emot det vi själva står för skulle innebära att vi själva påverkar 

forskningsresultatet.  

Behovet av avidentifikation är i detta fall obefintligt då de redan har publicerat sitt eget namn i 

en rikstäckande tidning. En annan sak som är viktigt och tänka på i en dokumentstudie är risken 

för plagiat, det är av yttersta vikt att vara noggrann och tydlig i vem som gjort vad. 

Vetenskapsrådet (2011) menar att genom användandet av andras resultat eller forskning inom 

ett område är det en grundläggande princip att rätt person även får erkännande för vad dem har 

åstadkommit. När vi granskar vårt empiriska material är vi därför noggranna med att urskilja 

vem som skriver vad och vem som äger texten, i detta fall en skribent i en tidning. Även vid 

tillämpandet av våra metoder, teori/teorier eller tillvägagångssätt urskilja rätt författare 

samtidigt som vi ska uttrycka oss på ett sätt som gör det lätt för läsaren att urskilja vad som är 

våra egna tankar och diskussioner kontra författarens ställningstaganden. Ett viktigt arbete för 

oss blir att bedöma tillförlitligheten i dessa källor. Vad som framkommer i artiklarna kan vara 

en sanning för en person men inte för en annan. I vår studie kommer vi inte att utesluta någon 

artikel, eftersom det är en fråga om tolkning och perspektiv. Vi kommer att diskutera 

tillförlitligheten i ett senare avsnitt, både om risker och fördelar kring våra källor. Detta vill vi 

som forskare ska medföra ett bredare perspektiv än det vi ger i vår studie. 

 

Vetenskapsrådet (2011) hävdar att forskningsresultat ibland kan vara till nackdel för hela 

grupper av individer, bland annat genom diskriminering eller stigmatisering. Forskningsresultat 

av sådan natur som kan upplevas som stigmatiserande är någonting vi inte kan undvika när vi 

letar efter relevant forskning och relevanta källor till vår studie. Eftersom media har en stor roll 

i vår studie, kan det visa sig att tidigare forskning visar en stigmatiserad bild av hur media 

framställt flyktingar eller synen på migration (se Triandafyllidou 2012, Chouliaraki & 
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Zaborowski 2017, samt Petterson och Kainz, 2017). Det blir vårt ansvar att bemöta eventuell 

kritik, synpunkter eller åsikter i dessa källor på ett professionellt sätt genom att bland annat 

diskutera bilden som media visar upp.  

 

5.7 Metoddiskussion 
En diskursanalys kan som nämnts, utföras på en rad olika sätt. Vi är medvetna om att även vi 

hade kunnat utföra vår studie på ett annat sätt. Valet av att göra en kvalitativ diskursanalys 

gjordes efter läsning av generella metodböcker. När vi läste om diskursanalysen tyckte vi att 

det passade bra till den studie vi skulle genomföra. Vi har också innan vi var helt färdiga med 

valet av metod läst igenom tidigare studier som gjorts med diskursanalys och ser då att 

diskursanalys är en vanlig metod när studier ska göras på material i media vilket gjorde oss mer 

säkra på att valet var passande. En nackdel som finns med att göra en diskursanalys är 

forskarens svårigheter att förhålla sig objektiv. Bergström & Boréus (2000) menar att forskare 

i högre grad bör problematisera den innebörd av kunskap som framkommer av de 

konstruktivistiska antagandena. Vad som också kan vara en nackdel är att forskarna inte låter 

texterna tala eftersom användandet av koder i en diskursanalys tenderar till att begränsa 

analysen. Detta eftersom vi efter en första läsning bestämt vad vi letar efter i artiklarna, således 

kan det innebära att en del av materialet inte fångas upp (Bergström & Boréus, 2000).  

 

När vi har kodat och läst vårt material för att på så sätt komma fram till ett resultat har vi märkt 

att närhet till att tolka materialet på olika sätt finns. Vi har därför strävat efter att ha så stor 

transparens i tolkandet som möjligt utan att lägga en egen värdering i tolkningen. Vi strävar 

efter hög validitet i vår studie. Begreppet validitet handlar om huruvida det vi kommer fram till 

är sant och att vårt tillvägagångssätt är relevant. Boréus och Kohl (2000) skriver att alla slags 

yttranden och påståenden är kopplat till olika sammanhang, det vill säga till språket och 

samhället vid en viss tid. Vi kan alltså säga att vi förstår en text på grund av att vi förstår den 

relevanta diskursen (Bergström & Boréus, 2000).  

 

Bryman (2018) argumenterar för att begreppen validitet och reliabilitet inte är applicerbara på 

den kvalitativa forskningen och beskriver hur vi med andra kriterier kan bedöma 

tillförlitligheten, vilket exempelvis är genom pålitlighet som i detta fall motsvarar 

reliabilitetsbegreppet inom kvantitativ forskning. Det motsvarar att vi berättar hur vi gått 

tillväga med att formulera forskningsfrågor, gjort vårt urval och hur kodningen gått till vilket 

vi strävat efter att i högsta möjliga mån göra. Likadant är överförbarheten ett kriterium för att 
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bedöma tillförlitligheten som handlar om att kvalitativa studier görs på en liten grupp och därför 

är svårare att överföra till andra samhällen (Bryman, 2018). Överförbarheten kan öka något i 

vår studie eftersom vi har valt att använda Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

istället för till exempel lokala tidningar, och därför i större utsträckning debatterar utifrån en 

nationell kontext. Hade vi istället valt lokala tidningar hade kanske resultatet blivit annorlunda. 
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6. Resultat och analys 
Under kommande kapitel redovisas resultaten av studien. Resultat och analysdelen är indelad i 

avsnitt utifrån de teman som framkommit i analysen av artiklarna i studien. De teman, i detta 

fallet rådande diskurser, som identifierats är misslyckad integration och stora utmaningar, 

språkkrav, bristande politiska reformer samt diskursen om enkla låglönejobb och utbildning.  

 

6.1 Misslyckad integration och stora utmaningar  
Den första diskurs som identifierats är att Sverige står inför en stor utmaning gällande 

integration på arbetsmarknaden.  

 

“Den stora flyktinginvandringen till Sverige är en av de största utmaningarna för Sverige på 

mycket länge. Det är av avgörande betydelse att de nya svenskarna snabbare än hittills kommer 

i arbete.” - SvD, John Hassler 160423 

 

Citatet ovan berättar att Sverige har stora utmaningar framöver, till följd av flyktingkrisen 2015. 

Krzyżanowski (2017) skriver att debatten har förts på två sätt, bland annat genom öppna kanaler 

såsom media. Ovanstående exempel visar att debatten kring integrationen förs genom media 

och bekräftar att åsikter framförs genom den offentliga sfären. För att debattera att förändring i 

den politiska världen är nödvändig, används utmaningen med integration på arbetsmarknaden.  

 

“Väljarna förtjänar ett progressivt politiskt alternativ. Den svenska modellen och en aktiv 

välfärdspolitik är lösningen på integrationsutmaningarna som Sverige står inför, inte 

problemet.” - DN, Enna Gerin & Daniel Suhonen 171008 

 

Debatten som Krzyżanowski (2017) menar har förts på två sätt kan denna studie bekräfta. En 

politisk åsikt framförs genom artiklarna, för att uttrycka en missnöjdhet med hur exempelvis 

samhället i stort arbetar för att förbättra integrationen. Att föra debatten i de offentliga rummen 

kan också, som Wright (2002) skriver om, vara ett sätt att nå ut till allmänheten och ändra 

uppfattningen på olika sätt. Han menar att det finns stor makt i medias kanaler för att påverka 

hur allmänheten uppfattar, i det fallet integration på arbetsmarknaden. Författaren menar att 

media i form av till exempelvis tidningar, bidrar till att forma fördomar om flyktingar. Detta är 

relevant i denna studie då fördomar kring integration på arbetsmarknaden kan uppstå i relation 
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till det som skrivs ofta handlar om stora utmaningar samt vilket misslyckande det varit hittills. 

Detta kommer tas upp ytterligare nedan. En artikel i Aftonbladet säger:  

 

“När så många människor flytt till Sverige, undan krig och i hopp om en bättre framtid, har vi 

en viktig uppgift i att skapa de bästa förutsättningarna för en bra integration i samhället och 

på arbetsmarknaden.” - Aftonbladet, Eva Nordmark 160223 

 

Även här tas utmaningen med den ökade flyktinginvandringen upp. Den 

socialkonstruktivistiska utgångspunkten för studien säger att social fakta skapas genom språk 

och kommunikation vilket kan komma att få betydelse. Artiklarnas skribenter har ofta lagt 

ovanstående citat om utmaningar i början av sin artikel, därmed blir utmaningen det första 

intrycket. Beroende på vilken erfarenhet läsaren har av integration tidigare formas bilden av 

utmaningarna. Men eftersom detta blir det första som en läsare ser, finns en risk att integration 

ses som ett problem. Det är inte bara utmaningar som beskrivs utan även misslyckanden.  

 

“Sverige är idag det OECD-land som tagit emot flest flyktingar per capita. Men hittills har vi 

dessvärre lyckats dåligt med integrationen. Sysselsättningsgraden för immigranter är låg. 

Generellt tar det lång tid för utrikes födda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.” 

- SvD, Andersson- Joona, Calmfors, Desai, Eklund 161124 

 

Citatet som lyfts ovan framställs med ord som dålig, låg sysselsättning och lång tid för 

etablering. Mike Berry, Inaki Garcia-Blanco och Kerry Moore (2015) pekar på att media 

påverkar allmänheten genom det som skrivs och den allmänna uppfattningen kring migration. 

De skriver också hur migranter målas upp som ett problem. Detta framställs även i artiklarna 

hur integrationen ses som ett problem och misslyckande, vilket mellan raderna kan tolkas som 

att migranterna inte bidrar till samhället. Utifrån det kan stigma kring flyktingar skapas, genom 

att artiklarna framställer integration på arbetsmarknaden på ett visst sätt. Detta bekräftar även 

Triandafyllidou (2012) och Wright (2002). Stigma som beskrivits ovan innebär att en person 

eller grupp utesluts, i detta fall från samhällets gemenskap på grund av sin etniska minoritet till 

majoritetsbefolkningen. Detta kallas ett tribalt stigma (Goffman, 2014). Om media tenderar till 

att skapa stigman kring flyktingar eller nyanlända kan detta bidra till en mer eller mindre 

accepterad bild av att den här gruppen människor uppfattas som passiva och lata. Således kan 

media generera en ond cirkel där framställningen i artiklarna pekar på att flyktingar och 
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nyanlända för med sig samhällsproblem i form av dålig integration, mer kostnader för 

samhället, en belastad välfärd samt arbetsmarknad.  

 

6.1.1 Diskriminering på arbetsmarknaden 
I några av artiklarna beskrivs diskriminering som en av flera orsaker till att integrationen på 

arbetsmarknaden har misslyckats.   

 

“De vanligaste förklaringarna till att integration inte fungerar, som diskriminering och 

bristande flexibilitet på arbetsmarknaden, kan bara delvis förklara utlandsföddas 

utanförskap.” - SvD, Li Jansson & Nima Sanandaji, 170310 

 

Artikeln pekar dock på att diskriminering är svår att mäta men anses ändå vara en del av 

förklaringen till en misslyckad integration. I en artikel diskuteras hur utlandsfödda företagare 

kan stöta på hinder som inte svenska företagare gör.  

 

“Ett sätt för utrikes födda är att komma in på arbetsmarknaden är att starta eget företag, men 

forskning har visat att utrikes födda företagare möter andra hinder och problem i sina 

verksamheter än företagare födda i Sverige”. - DN, Hammarstedt & Miao, 181009.  

 

Den misslyckade integrationen kan delvis förklaras av Goffmans (2014) teoretiska begrepp 

stigma som blottas i artiklarna gällande integration på arbetsmarknaden. Diskrimineringen på 

arbetsmarknaden ses i artiklarna som något som försvårar och bidrar till problemen med 

integration på arbetsmarknaden. Detta kan ses som ett exempel på tribalt stigma som framställs 

i artiklarna, eftersom utlandsfödda kan anses avvika från de förväntningar som ställs på dem, 

från exempelvis det svenska samhället. Goffman (2014) menar att en individ under normala 

förhållanden, det vill säga i sitt eget hemland, inte skulle anses vara avvikande och därmed 

kanske det även finns en minskad risk för diskriminering i arbetssammanhang. På grund av en 

egenskap, i detta fall ett annat ursprungsland, ges individen inte heller chans att visa sina andra 

egenskaper. Detta försvårar ytterligare möjligheten till arbete eftersom personen i fråga kanske 

är kompetent nog att utföra arbetet men på grund av efternamn, utseende eller språkbrist inte 

kan redovisa detta. Goffman (2014) pekar även på att vid första anblick på individen fastställs 

dessa egenskaper. Detta kan betyda att redan innan en arbetsintervju börjar, eller vid 

ansökningen av ett jobb, blir denne utesluten. 
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6.1.2 Arbetsförmedlingen, drivkrafter och fel fokus 
En orsak till misslyckad integration tolkas genom följande citat.  

 

“Att många nyanlända hittar jobb snabbt är det allra viktigaste för att lyckas med integration… 

Trots en totalt förändrad omvärld fortsätter Arbetsförmedlingen, och i stor utsträckning även 

resten av samhället, att göra som de alltid gjort när det gäller jobben.” - SvD, Monica Renstig, 

160507 

 

Artikeln menar att vissa nyanlända själva kan ha stor drivkraft, medan andra behöver mer stöd. 

De visar upp vilket sätt som är effektivt att söka jobb på, vilket främst är genom direktkontakt 

med arbetsgivare och socialt nätverk, inte genom Arbetsförmedlingen. Skribenterna påpekar 

också att ett socialt nätverk är svårt att ha som nyanländ. De pekar alltså på att 

Arbetsförmedlingens ineffektivitet försvårar integration. Triandafyllidou (2012) skriver att 

media generellt sett skildrar migration och integration på ett negativt sätt vilket kan tolkas som 

en överensstämmelse med bilden som ges utifrån ovanstående citat. Den fakta som lyfts fram 

kan kopplas till Wennebergs (2001) socialkonstruktivistiska perspektiv om kunskap. 

Socialkonstruktivismen menar att om inte en övertygelse om något kan bevisas som sant räknas 

det som pseudokunskap. Eftersom tidningarna är medansvariga till vilka artiklar som publiceras 

kan pseudokunskap möjligtvis uppstå hos läsarna. Debattartiklarnas innehåll kan bli svårt att 

bevisa som sant då det är åsikter som framställs kring hur Sverige bör gå till väga för att 

förbättra integration på arbetsmarknad.  

 

I andra artiklar har debatt förts kring hur många personer det faktiskt rör sig om som kommer 

att behöva integreras på arbetsmarknaden. I en artikel belyser skribenterna att det är en relativt 

liten del av de flyktingar som kom hit hösten 2015, som behöver stöd i integrationsprocessen.  

 

“Till slut handlar den riktiga utmaningen om att hjälpa 20 000 flyktinginvandrare in på 

arbetsmarknaden. Visserligen innebär den nuvarande flyktingvågen att denna grupp ökar. 

Räknar vi med att hälften av de aktuella asylsökandena beviljas uppehållstillstånd… Betyder 

det att ett årligt tillflöde i storleksordningen högst 10 000 personer. Det innebär totalt 30 000 

flyktingar som [...] kan antas behöva specifika åtgärder eller enklare jobb för att integreras på 

svensk arbetsmarknad.” SvD - Hans Lööf & Gustav Martinsson, 160318  
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Dessa författare arbetar som forskare vilket även många andra som skrivit debattartiklarna som 

utgör empirin är. Vem som har skrivit en text kan också tänkas spela roll för läsaren. I artiklarna 

som har studerats är majoriteten skrivna av politiker, företagare, forskare av olika slag, fackligt 

anställda personer eller specialister inom ämnet. Av 24 artiklar är det endast en som är skriven 

utav en nyanländ, vilket framkommer i artikeln. Vilket också beror på att det i mycket liten 

utsträckning fanns tillgång till artiklar skrivna av flyktingar eller nyanlända. Nämnda artikel 

debatterar hur samhället bör gå tillväga för att förbättra integrationen och delvis egna 

erfarenheter utav integrationsprocessen. Chouliaraki och Zaborowski (2017) skriver att det 

främst är politiker som får komma till tals i artiklarna de studerat och detta övertag bidrar till 

en vinklad bild av, i vårt fall, integrationen på arbetsmarknaden. De skriver också att detta kan 

påverka flyktingar och nyanländas möjlighet att bli hörda i samhället. Vilket den sneda 

fördelningen mellan tjänstemän och nyanländas egna åsikters framställning i de artiklar som 

studerats, är ett exempel på.  

 

6.2 Språkkrav 
Ett annat debatterat ämne i artiklarna är språk och kulturell assimilation. Flera åsikter finns 

kring språk och vilka krav det ska finnas på de nyanlända kring språkinlärning. Många menar 

att språket är en viktig del för integrering på arbetsmarknaden.  

 

“Att kunna kommunicera med kunder, förstå arbetsplatsen och ta till sig instruktioner är 

avgörande vid sidan av praktisk yrkeskompetens.” - SvD, Larsson, Mattson Mähl, Rossi & 

Östman 170512 

 

Artikeln menar att praktik och teori bör varvas för att lättare lära sig det svenska språket. 

Likadant menar nästa artikel som pekar på bristerna med SFI (Svenska för invandrare) och 

sättet det är uppbyggt på. Att det är ett system som skapar hinder eftersom studierna ska 

genomföras från en nivå till en annan likt grund- och gymnasieskola i Sverige.  

 

“Vi behöver införa en heltidsnorm på svenskundervisning för invandrare och kombinera detta 

med obligatoriska inslag av samhällsinformation och verksamhetsförlagd språkundervisning 

där elever samtidigt bekantar sig med svensk arbetsmarknad.” - SvD, Alireza Akhondi 180207 

 

Båda dessa citat menar alltså att språket är viktigt för integrering på arbetsmarknaden och 

framställer det genom att påpeka att det är en viktig komponent för alla nyanlända att lära sig. 
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Eide och Nikunen (2017) menar att media har ändrat sitt sätt att skriva om flyktingar genom att 

det tidigare rapporterats om flyktingar som en enhetlig grupp men att fokus övergått till 

minoritetsgrupper vilket inte stämmer med ovanstående exempel, där hela gruppen nyanlända 

nämns. En skribent menar att kompetens är viktigare än språk. Att språkkrav riskerar att 

passivisera och försvåra integrationsprocessen.  

 

“Min erfarenhet som företagsledare är att denna fokusering vid svenska språket är betydligt 

överdriven. På pappret är Sverige ett av världens öppnaste länder. Men något i den svenska 

mentaliteten gör det svårt att passa in om man inte har Svensson-bakgrund, är fackligt ansluten 

och talar svenska utan brytning.” - DN, Dimitris Gioulekas 180426 

 

Skribenten pekar på att vissa företag som arbetar internationellt inte har samma behov av att 

anställa personer som kan svenska utan att vilken kompetens som den anställda har väger 

tyngre. Detta kan givetvis appliceras på en del företag medan det i andra yrken kan vara svårare 

att endast kunna engelska, till exempel inom vård och omsorg. Skribenten till denna artikel är 

utstickande i empirin då de flesta tycker att svenska språket är en viktig del för att integreras på 

arbetsmarknaden. Goffmans (2014) teoretiska begrepp stigma säger att en person som avviker 

från de förväntningar som finns, riskerar att bli stigmatiserad. En person förväntas kunna det 

språket som tillhör det land denne befinner sig i. Om inte, kan reaktionerna bli att arbete inte 

ges. På den svenska arbetsmarknaden finns idag många krav och däribland svenska språket. 

Hur viktigt språket anses vara kan bidra till att allmänheten uppfattar att det är så det bör vara, 

att alla ska kunna samma språk i samma land. Vilket innebär att alternativa lösningar för arbete 

kanske glöms bort.  

  

“Men integration kräver också ett visst mått av gemensamma värderingar. Inte bara för att 

lagstiftningen ska ha legitimitet, utan också för att vi ska stå ut med varandra. Jag står ut med 

böneutrop på fredagar men anser i gengäld att religiösa friskolor ska förbjudas.” - 

Aftonbladet, Åsa Linderborg 180830 

 

Skribenten till ovanstående citat diskuterar att integration ska ses som en möjlighet för Sverige. 

Artikeln pekar på att människor som bor i Sverige och de som migrerar hit måste samspela och 

kompromissa för att integration ska fungera. Skribenten väljer benämningar som till exempel 

“stå ut med varandra”, “jag står ut med”, vilket i sig är enligt Wennebergs (2001) 

socialkonstruktivistiska perspektiv om hur ord är viktigt i skapandet av de sociala faktum som 



 
 

 

Sida 36 av 55 
 

människor är bekanta med och har kunskap om. Genom att använda ord som dessa, kan det 

bidra till att läsarna i detta fallet uppfattar detta som att det är svenskarna som ger upp något 

även fast skribenten menar att det nödvändiga ligger i kompromissen.  

 

“Separata badtider låter skönt och är helt okej eftersom det är resultatet som räknas; 

simkunnighet och glädjen i att få bada med sina barn. Men jag accepterar inte att bli 

diskriminerad i namn av någon religion. Den man - eller nu senast kvinna - som inte ville ta 

alla i hand ska inte kunna springa till arbetsdomstolen.” - Aftonbladet, Åsa Linderborg, 180830 

 

Wenneberg (2001) skriver också att för att något ska räknas som kunskap måste de tre 

kriterierna övertygelse, sanning och bevisning uppfyllas. Om inte är det endast pseudokunskap. 

Vad som är faktiskt kunskap, åsikt eller spekulation är svårt att avgöra i de artiklarna som 

analyserats. Wenneberg (2001) skriver om svårigheten att uppfylla de tre kriterierna är stora. 

Att övertyga är en del av debattörens syfte i relation till att de skriver en debattartikel. Det är 

däremot svårt att veta om många har blivit övertygade om att det är sanning eller inte. Likadant 

är sanning och bevisning svårt att uppfylla eftersom media, enligt studiens resultat, till stor del 

lyfter upp problem kring integration och inte det som lyckats vilket också blir det som läsarna 

tror på, enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet om att ju fler som tror på något ju mer 

sanning ligger det i det (Wenneberg, 2001). Resonemanget är därför inte bara applicerbart på 

ovanstående nämnda artikel utan på de flesta av de artiklar som inte grundar sin artikel i 

forskning från flera källor.  

 

6.3 Brist på politiska reformer 
Bristen på politiska reformer i samhället som en orsak till problemet med integration både i 

samhället och på arbetsmarknad är återkommande. 

 

“Huvudproblemet är att SFI som skolform i sig hindrar människor från att snabbt komma in 

på arbetsmarknaden.” - SvD, Alireza Akhondi, 180207.  

 

Akhondi menar att vägen mot integration på arbetsmarknaden genom att utveckla språket är för 

invecklad och komplex. Han pekar på brister i systemet, där det krävs nyanserade sätt och 

metoder för att modernisera SFI. Genom att föra debatten om SFI via media, använder sig 

Akhondi av den strategi som Krzyżanowski (2017) benämner. Politisering genom den 

offentliga sfären, innebär att politiken läggs fram på ett sätt som når ut till offentligheten, i detta 
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fall genom en debattartikel i SvD. Vidare kan detta tänkas ge utrymme för ytterligare debatt 

kring reformer om SFI som i sin tur ger upphov till, enligt Wenneberg (2001), konstruktionen 

av social fakta som skapas när flera människor är överens om att något är på ett visst sätt 

(Wenneberg, 2001). Om fler menar att SFI är en skolform som inte håller, kan en gemensam 

bild av att så är fallet bildas. 

 

“Här finns uppenbar förbättringspotential. Svenskt Näringsliv föreslår tre reformer i syfte att 

minimera utbildningsinsatser för personer med eftergymnasial utbildning och få dem att 

snabbare bli självförsörjande” - SvD, Mikaela Almerud, 160125 

 

Hon argumenterar för att en förbättring behöver ske för att effektivisera och debatterar för 

reformer som hon anser nödvändiga. I artikeln belyser hon de som har eftergymnasial 

utbildning i större utsträckning än lågutbildade. Eide och Nikunen (2017) skriver att medias 

rapportering om flyktingar ändrats från att skriva om hela gruppen till att lägga fokus på delar 

av gruppen. Även följande citat fokuserar på hur utbildningen behöver effektiviseras för att inte 

utgöra ett problem för integration på arbetsmarknaden.  

 

“Samma undersökning visar dock att Sverige har störst kunskapsgap mellan migranter och 

personer med inhemskt ursprung bland OECD-länderna. Om inte detta kunskapsgap åtgärdas 

kommer Sverige inte bara få integrationsproblem, utan dessutom uppleva att den ekonomiska 

jämlikheten urholkas.” - SvD - Li Jansson & Nima Sanandaji, 170310 

 

Skribenterna pekar på att jämlikhet är en viktig faktor i integrationsprocessen. De menar att 

satsning bör ske på framförallt vuxenutbildningen och att det är kontraproduktivt att sätta 

nyanlända på en utbildning som inte leder någonstans för den enskilda individen. Utbildning är 

något som kommer redogöras för senare i resultat och analys men reformerna som beskrivs som 

nödvändiga i artiklarna kan kopplas till Wennebergs (2001) teori om socialkonstruktivism och 

hur det behöver finnas en gemensam uppfattning om något för att det ska vara ett socialt faktum. 

Empirin speglar att reformer och åtgärder för att underlätta problemen med integration på 

arbetsmarknaden är avgörande. Skribenterna håller i vissa fall inte med varandra om vilka 

åtgärder som behövs mest för att underlätta problemen, vilket kan göra att allmänheten bildar 

olika uppfattningar om vad som är rätt. I Jansson och Sanandajis samt Almeruds artiklar är det 

främst politikerna som står i fokus för att vara problemskapare medan det i andra artiklar är de 
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nyanlända som står i fokus och utgörs för att vara ett problem, vilket inte heller skapar en 

gemensam bild för allmänheten.  

 

“Invandrares anpassning efter svensk kultur och våra värderingar är en förutsättning för en 

lyckad integration och ett Sverige som håller samman.” - DN, Christian Carlsson, 180830.  

 

Här lyfts aspekter av integrationen som bidragande till utanförskap och segregation.  

 

“Sverige ska vara ett land som håller samman. Omfattande invandring i kombination med 

årtionden av kravlös integrationspolitik har istället gjort att parallellsamhällen av utanförskap 

vuxit fram.” - DN, Christian Carlsson, 180830. 

Vidare diskuterar Carlsson de förändringar, eller krav, som behövs för att motverka detta. Mike 

Berry, Inaki Garcia-Blanco och Kerry Moore (2015) menar att media spelar en viktig roll i de 

politiska attityderna som förs fram till allmänheten. Wenneberg (2001) skiljer på uppfattad 

kunskap och verklig kunskap, och att flera behöver dela samma bild för att något ska erkännas 

som verkligt. Det Carlsson försöker göra i sin debatt, är att övertyga fler om hur invandrare som 

inte anpassar sig efter svensk kultur och värderingar bidrar till misslyckad integration vilket 

han menar tär på Sverige. Desto fler människor som tror på att så är fallet, blir även övertygade 

om att detta är verkligheten.  

 

Författarna Mike Berry, Inaki Garcia-Blanco och Kerry Moore (2015) menar att det är media 

som ger tillgång till information som människor använder sig av för att förstå världen. Artiklar 

med en viss framställning kan vidare bidra till stigmatisering av invandrare och ge upphov till 

Goffmans (2014) tribala stigma. Författaren skriver om hur en hel grupp kan stigmatiseras 

utifrån avvikande egenskaper gentemot de normala. 

 

“Istället för att anpassa sig till en självklar svensk sedvana om hur man hälsar respektfullt, så 

vägrade hon att anpassa sig med hänvisning till islam och sharia.” - DN, Christian Carlsson, 

180830 

 

Goffman (2014) talar för att stigmatiseringen blir till i sådana fall där individer avviker från 

förväntningarna. Detta stigma blir till bränsle för en debatt om reformer som Carlsson kräver. 

Berry, Garcia-Blanco & Moore (2015) lyfter även i sin rapport hur media tenderar till att 

framställa flyktingar och migranter på ett negativt och problematiskt sätt. Istället för att lyfta de 
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fördelar som finns med migreringen till landet ska striktare regler och krav på anpassning 

införas enligt Carlsson. 

 

“Vi delar den frustration många människor känner över den misslyckade integrationen. [...] 

Med högre ställda förväntningar på såväl de nyanländas ansträngning som på samhällets 

insatser kan vi lyckas bättre med integrationen.” - DN, Annie Lööf, 180704 

 

Citat ovan är skriven av partiledaren för Centerpartiet. Hon menar att det behövs ett antal 

reformer för att förbättra integrationen. Hon har bland annat hänvisat till forskning som visar 

på att vissa reformer skulle kunna bidra till nya jobb för nyanlända. Chouliaraki och Zaborowski 

(2017) skriver om nyanländas marginalisering i media och hur detta kan bidra till en ökad klyfta 

mellan tankesättet “vi och dem”. Detta är något som kan tolkas framgå i citaten ovan, där hon 

menar att “vi” i Sverige bör ställa högre förväntningar på “dem”, nyanlända, för att “vi” ska 

lyckas bättre med integrationen. Även om budskapet kan framstå som positivt, och något som 

gynnar alla, framförs det på ett sätt som kan bidra till en klyfta i samhället. Ytterligare exempel 

på detta kan vara: 

 

“Vi behöver ha högre förväntningar på de som kommer hit och vi behöver ha högre 

förväntningar på vad vi som samhälle gemensamt kan klara av” - DN, Annie Lööf, 180704  

 

Återigen, ett budskap som innebär att det krävs en ökad ansträngning från både samhälle och 

nyanlända. Men, det finns en distinkt skiljelinje mellan “de nyanlända” och “vi” som samhälle 

eller svenskar. Detta skulle kunna ge upphov till en ökad klyfta, som nämnt ovan, exempelvis 

för att “vi som samhälle” måste göra bättre ifrån oss för att “de nyanlända” ska få det bättre. 

Många människor delar troligtvis uppfattningen som Annie Lööf presenterar men många gör 

inte det, där verkligheten för grupperna skiljer sig. Wenneberg (2001) pratar om vad som är 

sanning för en person inte behöver vara det för en annan, och det viktigaste är de processer som 

ligger till grund för en viss verklighet. I samhällen finns det ingen övertygelse som är helt 

dominerade utan snarare mer eller mindre accepterad. 

 

6.4 Enkla låglönejobb och utbildning 
Några återkommande diskurser i framställningen av problem kring integration på 

arbetsmarknaden är kopplade till varandra. De handlar om debatten kring enkla låglönejobb 

och utbildning. I empirin framkom att det finns skilda åsikter i debatten då vissa tyckte 
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utbildning var det viktigaste medan andra menade att de viktigaste är att de nyanlända får ett 

jobb snabbt.  

 

6.4.1 Enkla låglönejobb kontra utbildning 
En debatt inom integration på arbetsmarknaden kring enkla låglönejobb, var vem som behöver 

dem och vilka som faktiskt har dem. En artikel lyfter fram att det inte är rätt personer som har 

dem.  

 

“Enligt nya siffror från Jusek beställt från SCB hade år 2014 nästan 13 000 akademiker jobb 

som inte ens kräver gymnasiekompetens. [...] En effektiv arbetsmarknad förutsätter både att 

nya arbeten skapas, men också att befintliga jobb är rätt bemannade.” - SvD, Sofia Larsen & 

Magnus Hedberg 160415 

 

Artikeln diskuterar hur det är möjligt att frigöra enkla jobb till lågutbildade nyanlända istället 

för att nyanlända med god utbildning ska ha den typen av arbeten. Nästa citat pekar på samma 

sak, där ett förslag går ut på att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, i detta fall 

nyanlända, hade kunnat arbeta på till exempel kontor med enklare service. Delvis med syfte att 

öka produktiviteten för de övriga anställda. 

 

“På många arbetsplatser finns det idag arbetsuppgifter som utförs av personal som egentligen 

är anställda för att göra annat. Det finns också arbetsuppgifter som inte utförs, trots att det 

sannolikt skulle öka produktiviteten. En del av dessa, till exempel mycket enkla former av 

kontorsservice, skulle vara lämpade för personer som behöver få in en fot på 

arbetsmarknaden.” Aftonbladet - Eva Nordmark 160223 

 

En del ser alltså bristen på enkla låglönejobb som en orsak till att integration på 

arbetsmarknaden inte fungerar. 

 

“Det bästa sättet att åstadkomma det är förmodligen om arbetsmarknadens parter kan 

definiera nya typer av enkla jobb och förhandla fram nya, låga minimilöner just för dem.” SvD 

- Andersson Joona, Calmfors, Desai, Eklund 161124  

 

Återigen kan Wennebergs (2001) teori om att sociala fakta som skapas genom språket i 

debattartiklarna bidra till att uppfattningar hos allmänheten kring integration på 
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arbetsmarknaden grundas i det som läses i tidningarna. Wenneberg (2001) menar att det finns 

en skillnad mellan kunskap och uppfattad kunskap. Vad som skiljer dessa åt är att de tre 

kriterierna är uppfyllda vilka är övertygelse, bevisning och sanning. Hon menar därefter att vad 

som är sant för en person behöver inte vara sant för en annan. Däremot har Berry, Garcia-

Blanco och Moore visat att våra uppfattningar om omvärlden i mångt och mycket skapas genom 

det media förmedlar, vilket ovanstående citat är en del av (Berry, Garcia-Blanco och Moore, 

2015). Det betyder alltså att vår kunskap kommer till stor del från media vilket även kan 

innebära att en person kan ha en slags uppfattad kunskap medan en annan person kan ha en 

annan. Nedan följer ännu ett exempel på att integration på arbetsmarknaden framställs som 

icke-fungerande på grund av att för lite enkla jobb finns på arbetsmarknaden idag.  

 

“Rut-avdraget har skapat en stor mängd riktiga jobb med låga utbildningskrav på relativt kort 

tid. [...] Med ett hemavdrag finns stora möjligheter att öka efterfrågan på hushållsnära tjänster 

till drygt 50 000 år 2020. Det är drygt 15 000 fler än om reformen inte görs.” - Aftonbladet, 

Anna-Karin Hatt, 180418 

 

Vid första anblick verkar det som något som gynnar, vilket det i grunden kanske är, men vid 

närmare eftertanke kan det ses som att skribenten menar att de som står långt ifrån 

arbetsmarknaden ska arbeta med städning för att de jobben är möjliga och kanske “lättast” att 

skapa. Goffman (2014) skiljer på de stigmatiserade och de normala, i detta fall kan de normala 

anses vara de nyanlända som har högre utbildning och anses förtjäna bättre jobb medan de 

stigmatiserade är de nyanlända som är lågutbildade och som därmed anses ska arbeta med 

exempelvis städning.  

 

Även låg lön i kombination med enkla jobb är något som diskuteras i debattartiklarna.  

 

“Den pågående debatten om integration av nyanlända på arbetsmarknaden kännetecknas av 

en polarisering mellan förespråkare för utbildningsinsatser respektive anställningsformer med 

låga löner.” SvD - Hans Lööf, Gustav Martinsson 160318 

 

Skribenterna diskuterar hur många av de nyanlända som behöver enkla jobb och menar att det 

egentligen inte är en ohanterlig siffra. Likadant resonerar nästa skribent som menar att 

nyanlända tackar nej till utbildning för att de är pressade att ta första bästa jobb.  
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“Sju av tio av de inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram som inte har 

gymnasieutbildning är under 40 år och behöver utbildning, inte låglönejobb skapade av 

politiker. DN - Lisa Pelling & German Bender 170915 

 

Skribenterna här argumenterar för hur andra åtgärder, och inte främst enkla låglönejobb, är 

lösningen. De menar således att problemet är att insatserna gå till fel personer. Det råder alltså 

delade meningar kring enkla låglönejobb då vissa artiklar lyfter fram på vilket sätt samhället 

kan skapa fler av dessa jobb, medan andra menar att utbildning är viktigast. Samtidigt nämner 

ingen av skribenterna att enkla låglönejobb ska tas bort utan att dessa ska gå till andra personer. 

Resonemanget de för kan delvis kopplas till Eide och Nikunens (2011) forskning om 

förändringar i medias rapportering kring migration. De lyfter fram att förändringarna har skett 

genom att media har gått från att skriva om migration och migranter som en egen grupp, till att 

skriva om olikheter bland majoritet och minoritetsgrupper, vilket kan innebära flyktingar med 

låg utbildning respektive högutbildade.  

 

Genomgående i artiklarna framställs lågutbildade flyktingar som att de är en bidragande del till 

att det finns problem med integration på arbetsmarknaden, vilket pekar ut dessa som en 

minoritetsgrupp bland flyktingar. Artiklarna pekar på att de som är unga oftast har en bra 

drivkraft, att en del av de äldre kommer att starta företag och andra har redan god utbildning 

vilket då innebär att deras etablering på arbetsmarknaden inte kommer att vara ett problem. 

Som tidigare nämnts tas även problem kring lågutbildade flyktingar upp mycket utrymme, att 

fel personer sitter på de enkla låglönejobben, istället för akademiker borde lågutbildade ha dessa 

eftersom de har mindre färdigheter. Detta resonemang kan appliceras till en stigmatiserad bild 

av de lågutbildade flyktingarna enligt Goffmans (2014) teoretiska begrepp, där stigmatisering 

kan uppstå på grund av att personer har andra förutsättningar, vilket i detta fall skulle kunna 

vara låg utbildning. Att det till största del är politiker, företagare, forskare, fackliga och 

specialister som blir hörda bidrar också till den sociala verkligheten. Viktigt att komma ihåg är 

att varje person som läser dessa artiklarna har olika nätverk och kan ha en mer eller mindre 

tidigare erfarenhet när debattartiklarna läses vilket kan få betydelse för vilken kunskap som 

uppfattas hos allmänheten. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där social fakta och således 

de sociala konstruktionerna skapas genom språk och kommunikation (Wenneberg, 2001) kan 

det skapas en stigmatiserad konstruktion. Åsikterna som framförs menar att dessa personer har 

en egenskap som är utmärkande hos individen som gör att denne inte blir accepterad, i detta fall 

rör det sig om utbildningsbakgrund. Det är också mestadels problem som lyfts fram bland de 
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lågutbildade flyktingarna. Goffman (2014) skiljer på de normala och de stigmatiserade och 

menar att de stigmatiserade är de som frångår de förväntningar som finns. De normala som 

Goffman (2014) kallar det kan då inta en negativ attityd mot dessa flyktingar som har 

låglönejobb och är lågutbildade. Författaren menar att dessa attityder kan liknas vid reaktioner 

sociala insatser är till för att lindra. Om en grupp har en negativ attityd mot en annan grupp, 

alltså ser dem som avvikare i Goffmans (2014) termer, kan det resultera i utanförskap. Detta 

skulle kunna exemplifieras genom att de normala, icke avvikande, anser flyktingar eller 

nyanlända i Sverige enbart vara “bidragstagare”, och ingenting mera. Detta kan också tendera 

till att ge flyktingar som grupp en negativ klang, eftersom fler associerar gruppen till just det 

skapade stigmat.  

 

“Människor tillbringar [...] oacceptabelt lång tid i utbildning utan att det är nödvändigt. 

Utbildningsfällan slår till igen. Det hämmar individens inträde på arbetsmarknaden och låser 

fast kompetens som behövs i företagen.” - SvD, Mikaela Almerud, 160125. 

  

Detta är ett citat ur en debattartikel skriven av Mikaela Almerud på Svenskt Näringsliv. Hon 

debatterar för att mindre byråkrati inom myndigheter och organisationer kan bidra med att ge 

rätt jobb. Artikeln syftar till att delge de förändringar som behövs inom Arbetsförmedlingen 

gällande utbildning. Något som i dagsläget hindrar nyanlända till att bli självförsörjande på en 

lång tid. 

 

“Risken att man ger upp och istället hamnar utanför arbetsmarknaden eller i ett yrke med 

betydligt lägre kompetenskrav.” - SvD, Amelie Von Zweigbergk & Peter Larsson, 160224. 

 

Skribenterna menar att utbildningssystemen i dagsläget är komplexa och inte anpassade efter 

nyanlända som oftast brister i språkkunskaper eller kompetens om samhällets struktur. I några 

av artiklarna som berör ämnet utbildning framgår det att en fjärdedel av de nyanlända som är 

inskrivna i etableringsprogrammet har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning. Eftersom 

nyanländas utländska meriter visat sig vara komplicerat att omvandla med de system som är 

aktuella i dagsläget, kan detta ge upphov till att allmänheten uppfattar dem som lågutbildade. 

 

“Många föreställer sig att i stort sett alla som kommer till Sverige har kort utbildning. Det är 

riktigt att det finns en grupp med kort utbildning, men gruppen högskoleutbildade är också stor 

[...]. - SvD, Amelie Von Zweigbergk & Peter Larsson, 160224.  
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Då nyanlända har en lång väg till att få svensk högskoleutbildning i Sverige, kan detta bidra till 

att fler väljer ett jobb utanför arbetsmarknaden som inte innehar samma krav på kompetens, 

även ifall dem besitter den. I några av artiklarna lyfts de lågutbildade nyanlända, samt de 

reformer som behövs bli till för att hitta en lösning för gruppen. Wenneberg (2001) menar att 

social fakta skapas tillsammans med andra människor. Genom att media har sitt stora fokus 

kring de lågutbildade, kan det bidra det till den sociala verkligheten. Kunskap om verkligheten 

bestäms genom faktorer såsom makt och intressen. Om media sedan väljer att spegla de 

politiker eller experter som önskar förändra utbildningssystemen i Sverige, är det även den här 

verkligheten som återfinns i samhället. Lågutbildade hamnar i fokus politiskt, som i sin tur ger 

upphov till att skapa social fakta hos läsarna, eftersom ämnet tas upp återkommande. 

Wenneberg (2001) menar således även att egenskaper av olika ting, exempelvis att många 

nyanlända besitter en låg kompetens, kan ge upphov till den sociala faktan att nyanlända saknar 

utbildning. Detta kan vidare förklaras till Goffmans (2014) teoretiska begrepp stigma. Desto 

fler människor som är överens om en avvikande egenskap hos en viss grupp tillhörande etnicitet 

eller “ras”, det vill säga låg kompetens eller utbildning hos nyanlända, kan även stigmatiseras 

utifrån denna avsaknad av egenskap.  
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7. Diskussion 
Vårt syfte med studien var att få ökad förståelse för hur media framställer integration på 

arbetsmarknaden med fokus på problem och dess orsaker efter flyktingkrisen 2015. Studien 

utgick från tre frågeställningar där den första var “på vilket sätt framställs problemen och dess 

orsaker kring integration på arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015 i dags- och 

kvällstidningarnas debattsidor”. Den andra frågeställningen var ”Vad kan debattartiklarnas 

framställning i kvälls- och dagstidningarnas ha för betydelse för uppfattningen om integration 

på arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015?” Samt den tredje som var ”Hur framställs 

migrantens integration på arbetsmarknad i dags- och kvällstidningarna?”. Resultatet av vår 

kritiska diskursanalys visar att många skribenter trycker på att integration på arbetsmarknaden 

är en utmaning för Sverige. Till exempel genom att tala om en historisk utmaning, åtgärder för 

att förbättra samt att språk är en bidragande orsak till problem med integration. Bristen på 

politiska åtgärder i form av för lite enkla låglönejobb och för lite utbildning framställs i 

artiklarna som en orsak till att arbetsmarknadsintegration har problem, vilket många av de 

artiklarna som studerats lyfter. Vi har använt oss av en socialkonstruktivistisk teoretisk 

utgångspunkt i studien och även det teoretiska begreppet stigma. Det framkommer ofta problem 

kring integrationen i artiklarna som kan göra att de positiva aspekterna och det som fungerar 

med det nuvarande systemet för integration på arbetsmarknaden blir mindre synliga. Artiklarna 

är mestadels skriva av professionella tjänstemän som ofta lyfter fram integration på 

arbetsmarknad som ett problem. I artiklarna tenderar migranterna att bli framställda på ett 

negativt sätt. Exempelvis lyfts vissa grupper, till exempel lågutbildade flyktingar, upp som en 

bidragande del till problemet med integration på arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i tidigare 

forskning från exempelvis Berry, Garcia-Blanco & Moore (2015) som visar att bilden av 

flyktingar ofta är negativ samt det socialkonstruktivistiska perspektivet kan uppfattningen 

påverkas negativt genom den framställningen av integration på arbetsmarknaden som 

framkommer i resultatet. Wenneberg (2001) beskriver att sociala fakta och vår uppfattning om 

världen skapas genom språk och kommunikation vilket artiklarna är delaktiga i. Triandafyllidou 

(2012) visar också på att media har en stor roll i hur omvärlden uppfattar saker, vilket innebär 

att uppfattningen blir negativ av integration på arbetsmarknaden eftersom det framkommer 

mestadels negativa aspekter. Bilden av integration på arbetsmarknaden framställs inte som 

någonting som fungerar utan många reformer föreslås för att integrationen ska bli bättre.  
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Utmaningarna som diskuteras i debattartiklarna är ofta formulerade genom det ordet. Det är 

också något som det ofta läggs tyngd på i inledningarna av artiklarna. Tidigare forskning av 

Petersson och Kainz visar på att metaforer och ämnen som framkommer allra mest är att 

migration är en katastrof, en konflikt eller en kris (Petterson & Kainz, 2017). Eftersom det är 

ett genomgående tema som resultatet visar, det vill säga en icke fungerande integration, kan vi 

tillämpa Wennebergs (2001) socialkonstruktivistiska perspektiv. Perspektivet talar för att en 

konsensus måste finnas för att vi ska uppfatta någonting som verkligt eller kunskap. Alltså att 

när många uppfattar samma sak blir det en sanning. Det finns alltså en viss risk att uppfattningen 

kring integration på arbetsmarknaden är som något som är långt ifrån fungerande på grund av 

hur media har framställt problemen, både genom ord som väljs och genom vilket fokus artikeln 

har generellt. Å ena sidan kanske vi kan anta att det är en svår uppgift för skribenter att inte ha 

fokus på problemen i en debattartikel, samtidigt som vi under analysens gång inte såg mycket 

av det som faktiskt fungerade kring integration på arbetsmarknaden. Endast några få artiklar 

menar att vi måste byta perspektiv för att istället se vad som faktiskt fungerar och en annan 

artikel menade att integration är en möjlighet för Sverige istället för någonting som ska ses som 

negativt. Dessa var utstickare i empirin och precis som tidigare beskrivits, alltså att många 

måste tro på det för att det ska bli en sanning, kan detta vara något som allmänheten därför inte 

tar till sig på samma sätt och därmed inte lägger lika mycket fokus på.  

 

Vårt resultat visar också på att det är två huvudsakliga åtgärder som anses vara det som ska lösa 

en del av integrationsproblemen. Diskursen mellan skribenterna i artiklarna gäller alltså 

utbildning kontra enkla låglönejobb. Några skribenter tycker att utbildning är viktigt medan 

andra skribenter framhäver vikten av enkla låglönejobb som lösningen på 

integrationsproblemen. Återkommande i resultatet analyseras hur artiklarna kan bidra till 

uppfattningen om verkligheten. Det skrivna ordet visar sig ha stor makt eftersom innehållet i 

debattartiklarna kan ses som en bidragande faktor till konstruktionen av social fakta. Även fast 

det är många nyanlända som har en god utbildningsbakgrund, är det fokus på lågutbildade som 

lyfts upp i media. Vi tror således att detta kan spegla en verklighet där svenskar ser nyanlända 

och flyktingar som okunniga eller utan utbildning, och därmed kanske mer av en börda än en 

möjlighet. Vi vill hävda att media har en stor påverkan på hur allmänheten uppfattar problem 

och dess orsaker kring integrationen på arbetsmarknaden, som även vårt resultat samt tidigare 

forskning visar. Berry, Garcia-Blanco och Moore (2015) argumenterar bland annat för vilken 

kraft som media har att påverka allmänhetens uppfattning om exempelvis flyktingar. Ytterligare 

exempel på detta tar Wright (2002) upp som menar att media besitter en makt, eftersom det är 
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därifrån “typiska” bilder av människor eller grupper framställs. Han menar vidare att media 

spelar en stor roll i bildandet av stereotyper kring flyktingar, något som vi tror kan bidra till 

stigmatiseringen av gruppen som sådan. Resultatet av vår studie kan visa sig påverka den 

rådande diskursens förändring eftersom framställningen av integration på arbetsmarknaden 

görs på ett visst sätt nu men i framtiden kanske framställs på ett annat sätt. Eftersom media har 

konstaterats som en stor informationskälla kan därför den slutsatsen dras.  

 

Den andra åtgärden som diskuteras i artiklarna är enkla låglönejobb. Triandafyllidou (2012) 

menar att media har en roll i att spegla mångfald och att främja migranters integration och 

samtidigt att detta inte görs tillräckligt i europeisk media. Fastän det finns studier som visar på 

en positiv trend, vilket även kan ses i artiklarna som analyserats till viss del, är problemen med 

integration något som blir allt mer accepterat i media. Författaren menar också att problem och 

konflikter lyfts upp i större utsträckning i förhållande till utredande rapporter om ämnet 

(Triandafyllidou, 2012). Det innebär också att media besitter en viss makt, vilket Wright (2002) 

bekräftar med sin forskning att media i princip är det enda medel som finns för framförandet av 

den typiska flyktingen. Resultaten av analysen som gjorts av de kommunikativa händelserna 

pekar på att problem lyfts fram i större utsträckning än vad som fungerar. Media skapar en bild 

av integration på arbetsmarknaden hos läsarna som i detta fallet tenderar att vara negativ, 

baserat på ovanstående resonemang. Vidare kan makten media besitter kopplas till förändringar 

av den samhället, eftersom media når många läsare och kan därför anses vara en bidragande 

faktor kring rådande diskurser i samhället. Detta blev tydligt i samband med flyktingkrisen då 

ämnet dominerade media genom olika politikers och professionellas åsikter.  

 

I Faircloughs tredimensionella modell, som varit vår analysmetod, analyseras texten från tre 

nivåer varav den andra nivån är den diskursiva praktiken, varav vi har valt att analysera utifrån 

två nivåer. Utifrån det har vi sett att det oftast är professionella tjänstemän som skrivit 

artiklarna. Således syns flyktingar och nyanlända lite fastän de har kunskap och erfarenheter av 

integration. Chouliaraki & Zaborowski (2017) påvisar även detta genom sin innehållsanalys i 

nyhetstidningar från åtta europeiska länder 2015. Innehållsanalysen bekräftar våra resultat kring 

vilka det är som får komma till tals, det vill säga främst politiker och experter av olika slag. 

Saknaden av migranter eller flyktingar i nyheterna kan bero på att artiklarna som vi har 

analyserat är debattartiklar och det vanligtvis brukar vara politiska uttalanden som är 

dominerande. Detta borde dock inte utesluta att även gruppen flyktingar och migranter kan 
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komma med konstruktiva lösningar och idéer, rent politiskt, för att bidra med lösningar gällande 

integrationen på arbetsmarknaden.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning  
Några konkreta frågor som väckts under tiden för studien handlar mestadels om varför istället 

för hur, media framställer integrationen på arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015 på ett 

visst sätt. Vårt resultat och även tidigare forskning visar att till största del är flyktingar och 

integration på arbetsmarknaden är framställt genom problem, utmaningar, hot mot välfärden 

och en kris för samhället vilket alla är negativa aspekter. De flesta debattartiklar framför hur vi 

ska gå tillväga för att lösa den problematik som finns, hur ska vi få dem i arbete på snabbast 

möjliga sätt, det är det som är det viktigaste. I endast några enstaka fall pekar skribenter på att 

det är en möjlighet för Sverige. Att kultur och mångfald är något att eftersträva och att personer 

från dessa länder i många fall säkert har kunskaper som vi inte har. Vi hävdar att detta är synd. 

Genom att belysa de positiva aspekterna i högre grad hade även allmänheten, ur Wennebergs 

(2001) socialkonstruktivistiska perspektiv om att sociala fakta skapas genom språk, uppfattat 

integration och migration mer positivt. Generellt i tidningar och media idag skildras problem 

och elände istället för möjligheter och positivitet i samhället. Därför skulle det vara intressant 

att på ett djupare plan förstå varför media väljer att skildra flyktingar, integration och migration 

på ett negativt sätt. Triandafyllidou (2012) har i sin artikel lyft vilken roll media har i just 

skildringen av flyktingar och migration. Hon nämner bland annat faktorer såsom bristen på 

specialiserad kunskap om migrationsfrågor, journalistens ringa tid att samla uppgifter eller det 

faktum att en artikel som är mer rakt på sak har mer nyhetsvärde i sig än en mer utvecklad och 

nyanserad redogörelse av ett problem. Detta hade varit en intressant linje att spinna vidare på. 
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