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1. Inledning 
 

I dagens läge diskuteras invandring och invandrarpolitik mer än någonsin tidigare. Under den 

senaste tiden har invandrarkritiska röster fått mer medial uppmärksamhet. Både i den 

samhällsvetenskapliga forskningen (Keskinen 2009) och i den offentliga diskussionen har det lyfts 

fram att tendenserna för Finlands del är liknande som för många i andra europeiska länder, där 

främlingsfientligheten ökat. Under tiden som utgör ramen för denna avhandling pågår det en 

diskursiv förhandling gällande invandrarpolitiken på olika nivåer i samhället. 

  

I min avhandling ligger fokus på diskussioner om framtida invandring och retoriken om invandring 

i media. Skärpningen av kritiken mot invandring under den senaste tiden i Finland tillskrivs främst 

två faktorer: recessionen, som innebär att invandrare ses som större hot än i finansiellt stabilare 

lägen och de politiska strömningarna sedan kommunalvalet 2008, där många s.k. invandrarkritiska 

kandidater blev invalda (se Keskinen 2009). I februari 2009 godkände riksdagen en ny 

utlänningslag. I detta sammanhang fördes det en diskussion i media om möjligheterna och hoten 

som invandring kan föra med sig för det finska samhället. Frågor om mångkulturalism fascinerar 

mig eftersom framtidsutsikten är att invandringen kommer att öka kraftigt. Situationen kan jämföras 

med den första vågen av invandring i början av 1990-talet, då det offentliga Finland inte var 

förberett för situationen. Hur reagerar man om invandringen ökar kraftigt samtidigt som det råder 

recession i landet?  

 

Enligt många samhällsvetare har media en oerhört stor makt i formandet av den allmänna opinionen 

(se t.ex. Gitlin 1980). Media bidrar till att forma vår bild av den sociala verkigheten och producerar 

och reproducerar maktstrukturer i samhället. Därför är det ytterst viktigt att forska i hurdana 

verklighetsbilder media producerar.  Verklighetsbilder som media erbjuder byggs upp genom 

narration, dvs. fortlöpande berättelser om problem och utmaningar som samhället möter. Dessa 

berättelser består av nyheter och rollinnehavarna är olika aktörer. Jag undersöker vilka 

talarpositioner aktörerna i den politiska debatten om invandring till Finland tilldelas i nyheterna och 

vilka kultulla betydelser dessa talarpositioner har. Jag undersöker dessa frågor genom s.k. hårda 

nyheter om invandring och den politiska retoriken i dessa. Materialet består av Helsingin Sanomats, 

Huvudstadsbladets och Iltalehtis rapportering från en speciellt händelserik period i rapporteringen 

av den finländska invandrardiskussionen, under ett par månader 2008-2009. 
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Jag är intresserad av hur berättelsen om invandring till Finland konstrueras genom hotbilder. I vilka 

sammanhang ses invandring som en resurs och när är det ett hot? Jag vill också belysa hur den 

nationella identiteten speglas genom invandring och invandrare, som uppfattas som något 

främmande. Jag är både intresserad av representationer av invandrare och representationer av 

"finskhet" i den offentliga diskussionen gällande invandring i medierapporteringen kring 

invandrarkritiska ställningstaganden.  
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2. Tidigare forskning om medierapporteringen om invandring till 
Finland 
 

2.1 Bakgrund till den invandringspolitiska debatten i Finland 
 

Den finländska nationella identiteten har byggts på uppfattningen att Finland och det finska folket 

är kulturellt homogent. Denna bild av Finland är en förenkling av de historiska omständigheterna. 

Fastän Finland under sin historia befolkats av ett flertal etniska grupper, har man först sedan 1990-

talet börjat betrakta landet som mångkulturellt (Lepola 2003). Finland har ett antal historiska 

minoriteter. Den största av dessa är den svenskspråkiga minoriteten, som av tradition haft en stark 

position. Andra historiska minoriteter är samerna, rommerna, tatarerna och ryssarna.  

 

I europeisk jämförelse blev Finland ett mål för de globala flyktingströmmarna relativt sent. Efter 

Sovjetunionens fall blev Finland ett mottagarland av invandrare och flyktingar. På 1990-talet växte 

antalet invandrare i en relativt snabb takt. Då var det offentliga Finland inte förberett att handskas 

med situationen. Den officiella integrationspolitiken utvecklades i takt med att invandringen ökade 

på 1990-talet. Ingermanländare och asylsökande har varit i centrum för diskussionen om invandrare 

och de politiska åtgärderna (Martikainen m. fl. 2006, 32-33). Tolkningen av integration har i 

Finland ofta varit synonymt med assimilation, d.v.s. en sammansmältning i majoritetsbefolkningen. 

Under slutet av 1990-talet har en pluralistisk ide som betonar den kulturella mångfalden trätt 

starkare fram i den offentliga politiken. Speciellt målsättningarna för invandrarpolitiska 

programmet från 1997 är pluralistiska: acceptans för mångfald, stöd för bevarandet av invandrarnas 

kultur och etniska gemenskap samt samhällelig jämställdhet (Martikainen m.fl. 2006, 21).  

 

Enligt Outi Lepola (2003), som forskat i riksdagsdebatten om invandring och mångkulturalism på 

1990-talet, blev mångkulturalism ett ämne för offentlig diskussion i början av detta årtionde. 

Begreppet mångkulturalism användes för första gången i förvaltningens texter år 1990 (Lepola 

2000, 203). Fastän mångkulturalism och rätten till att bevara sin egen kultur framställs som ett 

ideal, framgår det i praktiken ofta inte vad som menas med mångkulturalism och hur långt 

samhället är redo att gå för att säkerställa bevarandet av de olika invandrargruppernas kultur. I 

debatten gjordes det skillnad mellan den egna kulturen och de "andra" kulturerna, på så vis att den 

egna kulturens värderingar och normer sällan blev föremål för diskussion Lepola (2000, 268). I 

1990-talets riksdagsdebatt accepterades andra kulturella normer och värderingar endast om de inte 
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stod i konflikt med de egna värderingarna. Därav följer en integrationssyn som innebär att 

invandrare bör integreras till den rådande kulturens normer, utan att det sker någon reell diskussion 

eller dialog med det övriga samhället. En pluralisering av kulturen innebär att både majoritetens och 

invandrarnas kultur kan ifrågasättas och förhandlas och på så vis kan det ske förskjutningar i olika 

riktning i identiteterna (Schulte 1993, i Lepola 2000, 202). 

 

En synlig tendens i Västeuropa under de senaste åren har varit en skärpning av invandrarpolitiken 

och attityderna mot invandrare i t.ex. Nederländerna och Danmark har man efter en period av en 

mer mångkulturalistisk ideologi på sistone gått mot en mer restriktiv invandrarpolitik. I Finland 

hävdar kritikerna att landets invandrarpolitik är för liberal, vilket enligt dem möjliggör s.k. 

levnadsstandardflyktingar som kommer för att utnyttja socialskyddet och välfärdssamhällets frukter. 

Politiker som med mer eller mindre uttalat motiverar sin kritik av invandringspolitiken med 

främlingsfientliga ståndpunkter åtnjuter stöd av en del av befolkningen. Sannfinländarnas framgång 

i kommunalvalet hösten 2008 kan ses som en indikator på att främlingsfientliga åsikter väcker 

genklang bland allmänheten.  I Helsingfors uppnådde den nationalistiskt sinnade politikern Jussi 

Halla-aho (sf) en stor valframgång, mycket tack vare sin invandrarkritiska blogg, som innehåller 

främlingsfientliga åsikter. 

 

2.2 Rapporteringen om invandring i Finländsk tidningspress  
 

I Finland har det under en lång tid utförts mediamonitorerings projekt om rapporteringen av 

invandring och minoritetsfrågor i vilka man genom kvantitativ innehållsanalys har kartlagt 

mediamaterialet. Vid Centret för forskning om etniska relationer och nationalism (CEREN) har 

man gjort en kartläggning i finlandssvenska dagstidningarnas rapportering av invandring och 

minoritetsfrågor mellan 1999-2005 (Haavisto 2007). Parallellt har man vid Journalismin 

tutkimuskeskus vid Tammerfors universitet forskat i finskspråkiga dagstidningar. 

 

I kartläggningen av finlandssvenska dagstidningar (HBL och VBL) under perioden 1999-2005 

utgjorde temat lagstiftning och myndighetsförfarande den största kategorin (19%). Det näst 

populäraste temat utgjorde majoritetsbefolkningens förhållande till minoriteter (10%) samt övriga 

olagligheter utförda av etniska minoriteter, invandrare och utlänningar (10%). Därefter följer nya 

flyktinggruppers ankomst till Finland (9%), informativa artiklar, dvs. artiklar som på ett 

pedagogiskt sätt upplyser om minoritetskulturer och/eller traditioner (6%) och arbete och 
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arbetslöshet (5%). (Haavisto 2007.) Ett monitoreringsprojekt av finskspråkiga dags- och 

lokaltidningar utfördes av Journalismin tutkimusyksikkö vid Tammerfors universitet. Raittila och 

Vehmas (2005) presenterar resultaten för åren 1999, 2000, 2001 och 2004. En jämförelse mellan det 

finsk- och svenskspråkiga materialet visar att rapporteringen i stora drag är mycket likartad. De två 

största kategorierna är också i de finskspråkiga tidningarna lagstiftning och myndighetsförfaranden 

och majoritetsbefolkningens förhållande till minoriteter (Raittila & Vehmas 2005). 

 

Haavisto (2007, 94) finner det överraskande att kategorin arbete och arbetslöshet inte ökat under 

perioden 1999-2005, på basis av den arbetscentrerade invandrings- och integreringspolitik som 

regeringen fört. Efter att Matti Vanhanens första regering inkluderat arbetsrelaterad invandring i 

regeringsprogrammet år 2006, ökade också behandlingen av ämnet i media (Haavisto, Kivikuru & 

Lassenius 2010, 231). Journalistiken började i högre grad behandla invandring ur 

arbetskraftsbehovets och ekonomins synvinkel. Haavisto, Kivikuru och Lassenius (2010) påvisar 

hur man kategoriserar olika invandrargrupper också när det handlar om arbetsrelaterad invandring. 

Invandrare värdesätts på basis av hur eftertraktade de är på arbetsmarknaden (Haavisto, Kivikuru & 

Lassenius 2010, 239). 

  

Ett intressant resultat från mediamonitoreringen är också att antalet informativa artiklar sjunkit 

sedan terroristattacken mot World Trade Center (WTC)  i New York den 11 september 2001. Strax 

efter attackerna var de informativa artiklarnas andel högst, men därefter började antalet dala. Detta 

förklaras med att med ett slags "balanserande kampanjjournalistik", d.v.s. när något exceptionellt 

som den 11 september händer, balanserar journalister den negativa nyhetsbilden med mer 

varierande nyheter med positivare laddning (Haavisto 2007, 94). Detta beror enligt Haavisto (2007) 

på att s.k. seriösa dagstidningar, som förväntas rapportera neutralt och objektivt om händelser i 

omvärlden, riskerar mista trovärdighet om rapporteringen blir för ensidig. Också i det finskspråkiga 

materialet ökade antalet s.k. toleransbefrämjande artiklar kraftigt efter WTC-attackerna 2001, i 

samband med de negativa nyheterna om terrorism och islam (Raittila & Vehmas 2005, 16). Som en 

följd av WTC attackerna ökade behandlingen av etniska relationer och rasism i finskspråkiga 

tidningar, men bara tillfälligt. Våren 2004 hade andelen artiklar minskat till den tidigare 

nivån(Raittila & Vehmas 2005).  

 

Mediaforskaren Kaarina Horsti (2007) talar om en journalistisk genrespridning där en stor 

nyhetshändelse väcker intresse och drar med sig olika perspektiv och förhållningssätt i sitt 

kölvatten. Man kan tänka sig att sannfinländarnas framgång och den allt mera kritiska inställningen 
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mot invandrare sedan hösten 2008 utgör en nyckelhändelse för den finska offentliga diskussionen, 

som genererat ett bredare spektrum av perspektiv och en mångsidigare debatt. 

 

Främlingsfientliga gruppers agerande utgjorde en mycket liten del av rapporteringen i både 

CERENS (1 %) och Journalismin tutkimuskeskus kartläggning. På detta område verkar det länge ha 

rått en redaktionell självcensur, vilket innebär att man inte vill publicera artiklar som riskerar att 

skärpa motsättningar mellan majoritetsbefolkningen och olika invandrargrupper. Etniska 

minoriteters sociala problem fick också förvånansvärt lite utrymme i både den finlandssvenska 

pressen (2%) (Haavisto 2007, 103) och den finska pressen (Raittila & Vehmea 2005). Detta tema 

innehöll artiklar som behandlar boende, drogproblem, alkoholism, skolsvårigheter och problem med 

språkinlärning.  Kriminalitet behandlades som ett skilt tema. Den lilla andelen av dessa frågor kan 

bero på att man, genom att lyfta fram invandrarnas sociala problem, kan stämpla dem som 

utomstående i det finska samhället (Haavisto 2007). En motsatt ståndpunkt är att genom att tysta ner 

problemen kan motsättningarna skärpas och konflikterna inflammeras mellan invandrargrupper och 

majoritetsbefolkningen. 

 

Tidigare studier har ofta ansett att den finlandssvenska pressen har ett mer öppet och fördomsfritt 

förhållningssätt mot andra minoriteter än den finskspråkiga p.g.a. sin egen minoritetsställning (bl.a. 

Raittila 2002, 97; Horsti 2005, 163-166). Från Marcus Flomans undersökning (2007), där han 

intervjuade chefredaktörer om invandrarfrågor, framgick det att HBL:s chefredaktör ansåg att en 

finlandssvensk dagstidning "har ett speciellt uppdrag att också argumentera för rättigheter och 

synlighet för övriga minoritetsgrupper" (Floman 2007, 156). Citatet återspeglar en idealiserad roll 

av finlandssvenska dagstidningar. Utgående från mitt tidningsmaterial kommer hag att granska 

huruvida någon av tidningarna förespråkar tolerans i högre grad än de andra tidningarna under 

ifrågavarande period.    

 

2.3 Tudelningen av rapporteringen om mångkulturalism och invandring 
 

Horsti (2005) menar att den finländska nyhetsjournalistiken kring invandring är tudelad i å ena 

sidan asylfrågor och å andra sidan i frågor kring mångkulturalism. Dessa frågor behandlas utifrån 

olika perspektiv i media. Asylfrågor rapporteras i en negativ ton, t.ex. genom att asylsökande 

stämplas som levnadsstandardflyktingar, som är ute efter att utnyttja välfärdssamhällets sociala 

förmåner. Kulturell mångfald behandlas ofta i en positiv ton genom att främmande kulturer berikar 
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kulturen och tillför upplivande inslag i den gråa vardagen, t.ex. i form av olika etniska restauranger 

eller utnämningen av årets flyktingkvinna (Horsti 2005, 207). 

 

Denna tudelning förklaras av journalistiska konventioner och tillvägagångssätt. Flyktingfrågor 

behandlas ofta som s.k. hårda nyheter, som baserar sig på fakta ofta i form av någon statistik (Horsti 

2005). Nyheter som behandlar kulturell mångfald representerar däremot ofta s.k. 

toleransjournalistik. Dess mål är att främja tolerans och göra det som är främmande mera 

vardagligt. Medieforskning om invandring har visat att s.k. toleransbefrämjande artiklar utgör en 

egen nyhetsgenre (se Haavisto 2007, Raittila & Vehmas 2005). Minoritetsrepresentanter kan få 

ordet i reportage och intervjuer, medan i nyhetsartiklar är den huvudsakliga talaren oftast en 

myndighetsrepresentant (Haavisto 2007, Raittila & Vehmas 2005, 25). Konventionerna inom 

rapporteringen bestämmer vad som lyfts fram som nyhet och vilket perspektiv journalisten kan inta. 

Mycket av konventionerna har att göra med journalistiska rutiner och tillgänglighet av material och 

intervjuobjekt. Det är fråga om ett strukturellt problem om minoriteter inte får sin röst hörd i media. 

Talarpositioner i media återspeglar de rådande maktstrukturerna i samhället. Samhällets diskurser 

påverkar vad som kan sägas och skrivas om invandring i olika sammanhang. 

 

I min analys ser jag hur nyhetsgenren bygger upp vissa tolkningar av verkligheten. Betoningen i 

min avhandling ligger på s.k. hårda nyheter. Dessa påverkar speciellt mycket inramningen av 

invandrardebatten, eftersom faktabaserade hårda nyheter uppfattas som objektiva beskrivningar av 

verkligheten (Horsti 2005, 59). Objektivitet och neutralitet som förknippas med nyheter ger dem 

stor trovärdighet (Kantola 1998, 129). 

 

2.4 Den nya ”invandrarkritiken” och nyrasism i finsk politik 
 

Suvi Keskinen (2009) och de andra redaktörerna till boken: En ole rasisti mutta..., menar att det 

skedde en radikal ändring i mediarapporteringen om invandring under hösten 2008. Som en följd av 

sannfinländarnas valframgång i kommunalvalet 2008 fick de s.k. invandrarkritiska rösterna allt mer 

synlighet i de nationella medierna. Många av de s.k. invandrarkritikerna blev invalda, varav Jussi 

Halla-aho som invaldes i Helsingfors, väckt mest medieuppståndelse. Halla-aho kritiserar 

mångkulturalisterna, som ser kulturell mångfald som önskvärt i samhället. Han har i sin blogg 

framfört rasistiska åsikter om invandrargrupper som befinner sig i landet. I denna diskussion 

tillspetsas motsättningarna mellan de som ser att mångkulturalism som framtidens melodi och att 
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den berikar det finska samhället och de s.k. invandrarkritikerna som anser att mångkulturalism 

vittrar sönder det finska samhället. 

 

Invandrarkritikerna är enligt Keskinen (2009) inte bara en liten grupp sannfinländare, utan på det 

politiska fältet har man börjat framföra politiska ställningstaganden till invandring på ett bredare 

spektrum. Olika politiker från de största partierna samlingspartiet, centern och socialdemokraterna, 

har positionerat sig i diskussionen. Alla dessa är givetvis inte invandrarkritiska, men vad som kan 

betraktas som invandrarkritiska åsikter har fått mer utrymme i media än någonsin tidigare. Därmed 

har en retorik som behandlar invandringen som ett problem och hot för det finska samhället blivit 

vanligare (Keskinen 2009, 40). Diskussionsforum på Internet och sociala medier har också fått en 

större roll. Detta märks i att man i de nationella medierna lyfter fram åsikter direkt från 

diskussionsforum eller facebookgrupper. På så sätt bidrar de också till att sätta tonläget för 

diskussionen som förs i de traditionella medierna. Initiativet och i diskussionen har enligt Keskinen 

(2009, 42) varit hos det invandrarkritiska lägret. De har i stor utsträckning definierat problemen och 

de centrala frågorna som diskuterats. Resultatet är att frågan har politiserats i högre grad än tidigare. 

(Keskinen 2009) 

 

Den ”invandrarkritiska” vändpunkten i den finländska offentliga diskussionen kan förknippas med 

den samhällsvetenskapliga diskussionen om nyrasism. Nyrasism kommer inte till uttryck genom 

direkta rasstereotypier och synpunkter på etniska gruppers underlägsenhet, utan hittar nya mer 

subtila former av rasism. Enligt Michael Billig (1988) har det skett en övergång till mer dolda 

former av rasism eftersom negativa stereotypier och fördomar uppfattas som irrationella och 

känslomässiga. Denna utveckling har sina rötter i upplysningens ideal för rationellt vetenskapligt 

tänkande, vilket bidrar till att irrationella och känslomässiga ideologier mister trovärdighet (Billig 

1988). Det har utkommit en mängd diskursstudier om nyrasism i västerländska liberala demokratier 

(se Every & Augoustinos 2007, 412). Enligt Danielle Every och Martha Augoustinos (2007) hör det 

till den nyrasistiska retoriken att man påstår att man inte är rasist. Denna retorik fungerar genom 

negation och manifesteras i uttrycket: ”jag är inte rasist men... ”(Van Dijk 1992). Nyrasismens 

legitimationstekniker är således mycket svårare att upptäcka en s.k. gamla rasideologier.  

 

Jag undersöker i min avhandling om legitimationstekniker för nyrasism förekommer i den 

finländska invandrarkritiska retoriken. Den invandrarkritiska diskursen positionerar sig i den 

offentliga diskussionen i förhållande till den mångkulturella diskursen. Jag undersöker 
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argumentationen och retoriken i dessa diskurser och positionerar dem i förhållande till varandra i 

den mediala kontexten som mitt material utgör. 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Nationell identitet 
 

Traditionellt har nationalstaten strävat efter att samla sin befolkning kring en gemensam kultur, som 

bl.a. innefattar språk och gemensamma traditioner och myter gällande nationen. Denna idé har varit 

central för det nationsbyggande projektet som började redan på 1700-talet. Mångfald och skillnader 

mellan befolkningen negligerades i skapandet av en national enhetskultur. Mikko Lehtonen och Olli 

Löytty (2003, 8) menar att avsaknaden av en stark medelklass har i Finland bidragit till en stark 

enhetskultur och en negligering av inbördes skillnader bland befolkningen. Den finska nationella 

identiteten har definierats av en utbildad elit, och i denna process har de lämnat sig själva utanför 

definitionen (Lehtonen & Löytty 2003, 9). Enligt Koenis och Saukkonen (2006) har identifikationen 

till den nationella identiteten i Finland baserat sig på de symboliska dimensionerna av identiteten. 

För det finländska nationsbygget och konstruktionen av en enhetlig nationell identitet bland folket 

har det finska språket, den evangelisk-lutherska traditionen och traditionella agrara värderingar varit 

de viktigaste byggstenarna (Koenis & Saukkonen 2006, 7-8). 

 

Begreppet nationell identitet blev föremål för en bredare samhällsdiskussion först på 1980-talet 

(Saukkonen 1999, 26). Detta har att göra med att man på 1970-talet började inse att invandringen 

till Västeuropa utvecklades till ett beständigt fenomen. Flyttningsrörelsen till de industriellt 

utvecklade länderna i väst väckte en allt bredare diskussion gällände mångkulturalism och 

integration av olika invandrargrupper i dessa länder (Saukkonen 1999, 26). I den akademiska 

världen utkom det på 1980-talet forskning som påvisade på vilket sätt nationell identitet 

konstruerats historiskt. Historikerna Eric Hobsbawn och Terence Ranger (1983) skrev om 

uppfinnandet av myter och tradition som ett redskap för att legitimera nationalstatens politiska 

makt. Sociologen Benedict Andersons (1983) analys om nationer som ”föreställda gemenskaper” 

synliggör sättet på vilket nationell identitet och solidaritet bland befolkningen bildas och 

upprätthålls. Anderson (1983) tillskriver tryckpressen den viktigaste rollen i att det var möjligt att 

skapa nationell identitet och ”föreställda gemenskaper”. Med tryckpressens hjälp kunde eliten se till 

att befolkningen inom ett visst territorium fick tillgång till vissa kulturella produkter som erbjöd 

gemensamma nationella symboler. Identifieringen till den nationella gemenskapen sker genom att 

människor identifierar sig med de nationella symbolerna och på så sätt skapas det en föreställd 
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gemenskap mellan människor, som i verkligheten kan ha mycket lite gemensamt med varandra 

(Anderson 1983).  

 

Den nationella identiteten stöder sig på textuella och visuella symboler i samhället. Symbolers 

innehåll förändras med tiden. Nationell identitet konstrueras på ett diskursivt plan genom t.ex. 

mediatexter. Det är möjligt att undersöka dessa diskurser utan att dra alltför långtgående slutsatser 

gällande hur gruppens nationella identitet konstrueras som helhet. Människor som hör till nationen 

är i verkligheten en alltför heterogen grupp för att vi ska kunna ge entydiga utsagor om vad den 

nationella identiteten består av. (Saukkonen 1999, 43.) Istället kan man genom diskursanalys 

undersöka de byggklossar som bildar nationell identitet. 

 

3.2 Konstruktion av nationella och etniska identiteter genom hotbilder av den 
Andre 
 

Statsvetaren Pasi Saukkonen (1999) delar in nationell identitet i tre kategorier. För det första syftar 

den på individens identifiering med den nationella gruppen och nationella symboler. För det andra 

kan den syfta på en kollektiv identitet. Då är det fråga om en vi-identitet med vars hjälp människor 

klassificeras utifrån vissa egenskaper antingen hörande till gruppen eller utanför den. I den tredje 

kategorin ser man nationalstaten som en enhet i jämförelse med andra stater. Då tas i beaktande de 

speciella nationella dragen i nationens institutioner och politiska organisering. I praktiken går dessa 

kategorier in i varandra när man analyserar den nationella identiteten. (Saukkonen 1999, 39-40.) För 

mitt syfte ser jag nationell identitet som en hop kollektiva representationer, som bildar människors 

uppfattningar och känslor om vad det betyder att höra till den nationella gruppen. 

 

Kulturteoretikern Stuart Hall (1999) menar att identiteter ständigt bildas och omförhandlas i 

samhällets diskurser och representationer. Representation är ett centralt begrepp som hänger ihop 

med den symboliska kampen som aktualiseras i identitetspolitik. En representation är en mental bild 

av verkligheten som skapas hos människor. I praktiken påverkar representationer t.ex. hurdana 

uppfattningar det råder i samhället om olika invandrargrupper eller den om den nationella 

identiteten.  

 

Kollektiva identiteter bildas alltid genom en förhandling av gruppens inre och yttre gränser, 

gemenskap och utanförskap (Saukkonen 1999). Hall (1999) menar att identitet byggs upp just 
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genom det främmande.  I denna process tillskrivs utgruppen oftast negativa egenskaper som man tar 

avstånd till och speglar sin egen identitet mot. På så vis skapas kategorier som vi och dem. Denna 

process benämns i forskningslitteraturen som andrefiering. Denna dynamik bör tas i beaktande när 

man undersöker diskussioner om immigration. Sociologen Zygmunt Bauman (1998) talar om den 

Andre eller främlingen i bemärkelsen av ett hot mot den normala ordningen, någonting som innebär 

ett utanförskap som upplevs som hotande.  

 

3.3 Narrativ identitetskonstruktion och media 
 

Den nationella identitetens mekanismer kan ses fungera på ett liknande sätt som personlig identitet, 

genom att skapa mening för individen i sin sociala omgivning. Enligt identitetsteoretiker skapar 

identitet en tidsmässig narration mellan olika livshändelser. Den ger således mening åt splittrade 

erfarenheter, genom att knyta dessa samman till en mer eller mindre enhetlig berättelse. Detta är en 

pågående process som individen jobbar konstant med och det innebär en förhandling av identitetens 

gränser, av självet och det främmande (Wodak med. fl. 2009, 14). Genom symbolisk identifikation 

ger den nationella identiteten på liknande sätt mening åt dess innehavare och gör den upplevda 

verkligheten begriplig. Nationens narration skapas och reproduceras enligt Hall (1996) i litteratur, i 

media och i vardagslivet. Dessa är diskursiva praktiker. Denna process skapar en länk mellan olika 

berättelser, historiska händelser, nationella symboler, ritualer (Hall 1996, i Wodak med fl. 2009, 

25).  

 

Eftersom en stor del av finländare i sin vardag inte har någon kontakt med t.ex. asylsökande är 

bilden av asylsökande och andra invandrare avhängig den verklighetsbild som konstrueras i media. 

Det sociala avståndet mellan majoritetsbefolkningen och invandrarna blir således stort. Detta 

möjliggör typifiering och kategorisering av invandrargrupper, som resulterar i en tillspetsad och 

ensidig bild av verkligheten (Bauman 1997, 6 i Horsti 2005, 33).  

 

Dagspressen har en speciellt stark roll i skapandet av nationell identitet och nationella berättelser. 

En stor del av befolkningen nås varje morgon av samma nyheter och dessa påverkar vilka frågor 

som lyfts fram och vilka aktörer som representeras i den offentliga diskussionen. Således bidrar 

journalistikens sätt att beskriva verkligheten till att skapa ett diskursivt rum som strukturerar den 

sociala verkligheten. Rapporteringen om invandring till Finland kan ses som en berättelse om 

nationen, med sin egen intrig och en viss dramaturgisk uppbyggnad med olika roller för olika 
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aktörer. Denna historia bidrar till att bygga den nationella identiteten samtidigt som rådande 

föreställningar om den nationella identiteten och nationen i högsta grad påverkar hur historien 

berättas. I denna process har tidningspressen en stor roll i att iscensätta berättelsen. 

 

3.4 Mångkulturalism som ideologi 
 

Mångkulturalism kan i praktiken ha många olika betydelser beroende på hur begreppet används. I 

en generell användning av begreppet kan det betyda att olika kulturella grupper existerar och 

accepteras av varandra i samhället. Ofta syftar man dock med mångkulturella samhällen på 

samhällen med nya invandrargrupper, utan att ta i beaktande kulturella grupper med längre rötter i 

landet. I ett samhälle där rätten till att bevara sin kultur ses som en medborgarrättighet innebär 

mångkulturalism att staten utövar en politik som tryggar dessa rättigheter (Lepola 2000, 199). En 

mångkulturalistisk politik innebär att staten stöder invandrarnas egen kultur, med hjälp av t.ex. 

modersmålsundervisning och stöd av kulturverksamhet. Till exempel för finlandssvenskarnas del i 

Finland står det i lagen att staten stöder radio- och tv-verksamhet, dagvård, skolor samt armé på 

svenska (Ekholm 2001, 167). Kanada är ett exempel på en stat som redan länge haft en 

mångkulturell politik. Mångkulturalism i Kanada är av tradition en offentlig ideologi, som stöds 

med olika politiska åtgärder (Martikainen m.fl. 2006, 14). I mångkulturella samhällen kan det bli 

problematiskt att avgöra i vilken grad det politiska systemet kan erbjuda olika tjänster på basis av 

kulturella, språkliga eller religiösa behov (Ekholm 2001, 167). Om politiska åtgärder i sin tur 

resulterar i att kontakten helt bryts mellan en invandrargrupp och resten av samhället, kan man tala 

om segregering (Saukkonen 2007, 26). På en samhällelig nivå råder det ofta en förvaltande syn på 

mångkulturalism. Etniska grupper ses som skilda helheter och olika myndigheter förvaltar deras 

ärenden. I bakgrunden råder det ofta en statisk uppfattning av kultur och människor placeras i olika 

fack beroende på etnisk tillhörighet. Enligt Horsti (2005, 197) är detta den rådande mångkulturalism 

diskursen i Finland. 

 

Sociologen John Rex (1995) menar att det är meningsfullt att skilja mellan det privata och 

offentliga när man talar om mångkulturalism. I den offentliga sfären bör alla samhällsmedlemmarna 

förbinda sig till de gemensamma spelreglerna som gäller i samhället, medan individen i det privata 

har friheten att utöva sin egen kultur. Såsom Rex också påpekat är dock gränsdragningen mellan det 

offentliga och de privata rättigheterna och skyldigheterna svåra att dra, vilket problematiserar 

frågan ytterligare. (Ekholm 2001, 167, Lepola 2000). 
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Bland forskare har begreppet mångkulturalism fått kritik för uppfattningen av kultur, som något 

statiskt och med klara gränser. Mångkulturalism har kritiserats för vara ett ideologiskt och politiskt 

projekt, som utgår ifrån att man vill upprätthålla gränserna mellan olika kulturella grupper i 

samhället (Saukkonen 2007, 8). Ur en mer dynamisk syn på kultur kan man se mångkulturalism 

som ett fält, där det ständigt pågår förhandling mellan en hop olika identiteter. En dylik uppfattning 

har fått mer fotfäste sedan 1990-talet, åtminstone inom forskningsdiskussioner (Martikainen m.fl. 

2006). Då utgår man från en mer subjektiv syn på etnisk identitet, i vilken identitet i större grad är 

omformbar och situationell. Kritisk mångkulturalism har växt fram som en kritik mot en förvaltande 

mångkulturalism och ett assimilationsideal (Horsti 2005, 199-200). I denna syn ingår en dynamisk 

syn på kultur och identiteter. Det är viktigare att tala om orättvisa maktstrukturer och fördelningen 

av resurser än kulturella skillnader i seder och bruk. Det demokratiska samhället ses som ett fält där 

det ständigt pågår förhandlingar och motstridigheter mellan dess grupper (Maclaren 1994, 53-55, i 

Horsti 2005, 200). 

 

3.5 Frågeställning 
 

Min teoretiska utgångspunkt är de teorier som jag presenterat om hur nationalistiska och 

mångkulturella diskurser utgör den ideologiska grunden för hur man behandlar invandring i media. 

Mångkulturalism har blivit en del av den politiska förvaltningen och de politiska programmen för 

invandring sedan början 1990-talet (Lepola 2000). Som Lepola (2000) påvisat i sin forskning om 

riksdagsdebatter på 1990-talet har det funnits en friktion mellan uppfattningarna om 

mångkulturalism och uppfattningar om finsk identitet och kultur. Själva begreppet mångkulturalism 

har en mängd olika betydelser beträffande vad den innebär för integration av invandrare och 

organisering av etniska relationer i samhället. I samband med större synlighet av s.k. 

invandrarkritiska synpunkter i de nationella medierna tar fler politiska aktörer ställning till 

invandring. Därmed genereras det en bredare diskussion om invandring. Därför är fokus på min 

avhandling på de politiska diskurserna om invandring i media.  

 

Jag koncentrerar mig på de s.k. hårda nyheterna gällande invandrarpolitiken och ser hur nyheterna 

är inramade. Mina forskningsfrågor är: 
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1. I hurdan retorik och argumentation kommer diskurserna om nationalism och 

mångkulturalism till uttryck i den politiska retoriken som förs i media?  

2. Hur legitimeras den s.k. invandrarkritiska retoriken och innehåller den nyrasism? 

3. Hur reproduceras den nationella identiteten genom mediaberättelser om invandringen till 

Finland och hotbilder av den Andre, i s.k. hårda nyheter?  

4. Hurdana talarpositioner tilldelas aktörerna som framställs i den politiska debatten? 
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4. Metod 
 

4.1 Diskursteori och diskursanalys 
 

Jag använder diskursanalytiska verktyg i analysen av mitt material. Detta är i sig inte särskilt 

beskrivande eftersom diskursanalys kan ses som en teori om verklighetens konstitution i lika hög 

grad som det är en metod för att analysera empiri. Diskursanalys har också utvecklats i många olika 

riktningar och tagit inslag från andra besläktade eller närliggande analytiska ansatser, som 

retorikanalys, etnografi och semiotik (Jokinen 2006, 50). Jag redogör först för de teoretiska 

grunderna och verklighetssynen som diskursanalys baserar sig på, för att sedan gå in på de 

analytiska verktyg som jag använder i min analys. 

  

Begreppet den sociala konstruktionen av verkligheten myntades på 1960-talet av sociologerna Peter 

Berger och Thomas Luckmann (1994) och deras syn fick stor genomslagskraft i 

socialvetenskaperna. Människan tillskriver sin sociala omgivning mening genom de kategorierna 

som språket erbjuder. Diskurser är språkliga system, som upprätthåller kunskap om den sociala 

verkligheten vi lever i. Suoninen (2006, 19) definierar diskursanalys som: analys av språkbruk och 

annan meningsgivande aktivitet, som forskar i hur verklighet produceras genom olika sociala 

praktiker. Det existerar en dialektisk relation mellan olika diskurser och sociokulturella 

förhållanden, båda inverkar på varandra.  

 

Den kritiska diskursanalysen utvecklades i början av 1990-talet av en grupp forskare (Teun van 

Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen och Ruth Wodak), som samlades för 

första gången i Amsterdam 1991. Den kritiska diskursanalysen kan inte ses som en enhetlig metod 

utan snarare en teoretisk utgångspunkt för forskning. Gemensamt för angreppssättet är en 

problemorienterad utgångspunkt och en tvärvetenskaplighet. (Wodak & Meyer 2009.) Fairclough 

(1997) skiljer mellan två traditioner inom diskursteori, den första är från lingvistiken, som ser på 

diskurser som social handling, interaktion mellan individer i sociala förhållanden. Den andra 

traditionen utgår mer från Michael Foucault, som ser diskurser som kunskap, som bygger upp den 

sociala verkligheten. Fairclough använder diskurs i båda betydelserna (Fairclough 1997, 31). Makt 

och ideologi är centralt förknippade med de för tillfället rådande diskurserna i samhället. Enligt 

Foucault (1982, 220 i Suoninen 2006, 25) kanaliseras makten i det moderna samhället genom 
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diskurser som påverkar den fria individen. Ur detta perspektiv ser man makten som diskursivt 

uppbyggt. 

 

Den gemensamma nämnaren för den kritiska diskursanalysens angreppssätt är ändamålet att 

synliggöra ideologier och maktstrukturer i samhället, genom en systematisk och reproducerbar 

(retroductable) analys av data. Centralt är också att forskaren klargör sin egen position i förhållande 

till forskningsintresset (Wodak & Meyer 2009, 3).   

 

I min tillämpning av diskursanalys tar jag intryck av retorikanalys. I min avhandling är jag 

intresserad av hur texterna är ideologiskt underbyggda och hurdana diskurser de stöder sig på. 

Väsentligt för mitt syfte i detta sammanhang är att se på hur argumenten som används legitimeras. 

Retorikanalysens begreppsapparat kan bra användas som metodologisk hjälp för diskursanalys för 

att se på hur olika redogörelser produceras, hur olika uppfattningar legitimeras, hur kategoriseringar 

sker och hur man får dessa att framstå som naturliga fakta (Jokinen 2006, 47).  

 

En övertygande retorisk teknik är konstruerande av fakta. Särskilt i politiskt tal och text framförs 

argument som fakta. Detta har följden att sakfrågor godkänns som sanna fakta som man bara bör 

acceptera och leva med. Ett bra exempel är tal om ekonomiska fakta som t.ex. att kapitalet flyr 

utomlands och olika åtgärder som legitimeras av recession. Följden är att alternativ inte diskuteras 

och att moraliska synpunkter på frågor inte lyfts fram. (Jokinen 2006, 140-141.)  

 

I analysen ser jag  på hur invandrare kategoriseras och vilka argument och legitimationstekniker tas 

i bruk. Själva kategoriseringen är en form av maktutövning som ramar in situationen och 

människorna på ett visst sätt. Det är t.ex. inte godtyckligt om vi talar om "asylshoppare" eller 

humanitära flyktingar. Every och Augoustinos(2007) undersökte hur argumenten för ojämlik 

behandling av flyktingar i riksdagsdebatten i Australien var uppbyggd.  De kopplar debatten till 

teoribildningen av nyrasism och urskiljer fyra typer av legitimation av nyrasism: 1) användningen 

av kategoriska generalisationer, 2) ojämlik behandling av asylsökande i förhållande till andra 

grupper, 3) tal om nationalism och 4) tal om kulturella skillnader. Förutom att urskilja vilka 

argument som förekommer i artiklarna i mitt material ser jag på argumentens legitimation och den 

bakomliggande ideologin. 
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4.2 Inramning  
 

I medieforskning har begreppet inramning använts för att komma åt den kulturella ramen inom 

vilken t.ex. en nyhet tolkas. Begreppet är komplext och öppet för tolkning, eftersom olika kulturella 

ramar kan tas i bruk i samma situation. Den kulturella ramen kan förstås som en iscensättning av 

situationen som kulturen erbjuder. Det finns ofta många kulturella tolkningsmönster för en och 

samma situation, vissa ramar är fastare och mer återkommande än andra lösare ramar. Fördelen med 

begreppen ram och inramning är att de tar i beaktande den kognitiva aspekten av den sociala 

verkligheten. Detta syftar på att individen aktivt konstruerar sin uppfattning om verkligheten.  

 

Enligt den amerikanska sociologen Todd Gitlin (1980) är medians tolkningsramar för det mesta 

outtalade och omedvetna modeller som genom selektion och uteslutning strukturerar den sociala 

verkligheten och diskurser på ett visst sätt: ”Media frames are persistent patterns of cognition, and 

presentation, of selection, emphasis, and exlusion, by wich symbol-handlers routinely organize 

discourse, whether verbal or visual” (Gitlin 1980, 7). En ram innehåller ett förhållningssätt om hur 

verkligheten är uppbyggd och vad som är väsentligt. Ramen framhåller en viss definition av 

problemet, vissa kausala tolkningsmodeller och moraliska bedömningar (Entman 1993, 53, i 

Karvonen 2000).  Enligt teorin har journalister en hop färdiga tolkningsramar som de applicerar på 

olika sorters nyheter. Genom att sätta ut olika ledtråder, som nyckelord, fraser, metaforer och 

symboler i nyheten, kan också mottagaren av nyheten placera den i en viss tolkningsram (Gamson 

1983, 1989, 1992, i Karvonen 2000). 

 

I två olika studier har Harald Bauder (2008 a, 2008 b) utfört en kvantitativ analys av retoriken i 

diskussionen kring stiftandet av en ny utlänningslag i Tyskand respektive Kanada. I studien om 

Tyskland undersökte Bauder frekvensen av olika typer av argument i de största tyska 

dagstidningarna, under perioden mellan 2001-2004. Bauder skiljer mellan fyra olika modeller for 

argumentation, eller topoi. Dessa är: 1) ekonomisk nytta, dvs. argument som betonar de ekonomiska 

konsekvenserna av invandring, 2) fara och hot som härstammar från invandring, 3) kultur topos, 

dvs. argument som stöder sig på positiva eller negativa följder av en mer pluralistisk kultur och 4) 

humanitärara topos, som framhäver de humanitära orsakerna för invandring. Användningen av 

olika modeller för argumentation är medel för att rama in situationen till en viss kontext. Till 
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exempel i vilka sammanhang betonas den kulturellt berikande aspekten av invandring, de 

ekonomiska följderna eller invandring som ett hot mot samhällsordningen. 

 

Ramar och diskurser behandlas ofta i forskningslitteraturen som synonymer. Diskurs är dock ett 

bredare begrep, som syftar på talesätt (vad som kan sägas och hur). Olika kulturella ramar kan 

förekomma i samma diskurs och kulturella ramar kan ha inslag av olika diskurser. Till exempel kan 

den rasistiska diskursen stödja sig på olika kulturella ramar. (Horsti 2005, 64.) Jag ser ramar som 

lösare sammansättningar än diskurser. Diskurs är ett robustare begrepp som syftar på hur den 

sociala verkligheten är strukturerad genom språket och sociala praktiker. Ramar i sin tur är mer 

situationella och omformbara och beaktar i större utsträckning den kulturella tolkningsramen som 

situationen erbjuder.  

 

4.3 Nyhetsgenre 
 

Begreppet nyhetsgenre syftar på konventioner som råder i journalistiken. Styrande principer för 

nyhetsjournalistik är objektivitet i rapporteringen och prioritering av olika nyheter (Horsti 2005, 

58). Det råder också olika konventioner gällande hur man behandlar olika nyhetsämnen. 

Journalister strävar efter objektivitet och arbetar med fakta och på så vis framför de den "sanna 

versionen" av verkligheten. Denna version är dock inte alltid den enda möjligheten och man bör 

minnas att journalismen ofta talar från någon samhällsaktörs perspektiv. Från ett annat perspektiv 

kan verkligheten se mycket annorlunda ut. 

 

Media är intresserade av berättelser. I analysen tar jag hjälp av det dramaturgiska perspektivet 

(Kantola 1998). Händelseförloppet sedan hösten 2008 kan analyseras genom ett dramaturgiskt 

perspektiv, som ett händelseförlopp med olika faser och figurer som spelar sina roller. Den 

dramaturgiska utvecklingen konstrueras delvis av media. Publiken är intresserad av historiens 

spänning och konflikter som löses i slutet. Nyhetshändelser har sällan en ”lösning” men man bygger 

upp en dramaturgisk spänning i nyheter, som följs upp och bildar en ständigt pågående intrig, som 

kan jämföras med såpoperans intrig (Kantola 1998, 127). Perspektivet är intressant eftersom det 

framhäver nyhetens konstruerade natur. Jag ser på hur nyhetsgenren och dess konventioner i att 

beskriva verkligheten, bygger dramaturgisk spänning mellan olika figurer i nyhetsrapporteringen.  
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Som ett exempel på hur media skapar berättelser kan tas riksdagsdebatten om utlänningslagen. Flera 

timmars debatt är sammanfattad till en artikel. En mängd olika riksdagsmän har haft ordet och 

debatten har säkerligen varit varierande och ostrukturerad. Till artikeln har det valts ut en handful 

olika uttalanden. Det är inte godtyckligt vilka uttalanden väljs ut, utan de väljs ut för att skapa en 

spänning i frågan mellan olika parter och på basen av vad som anses ha mest nyhetsvärde. Detta 

inkluderar vissa röster medan det exkluderar andra. 

 

Ett annat verktyg som jag använder för att undersöka nyhetsgenren är analys av metaforer. 

Metaforer fungerar som analogier, genom vilka man uppfattar olika företeelser i den sociala 

verkligheten. En metafor kan vara s.k. ”slumrande” då den har mist sin ursprungliga betydelse och 

den kan användas i andra sammanhang (Perelman i Koistinen 1998, 45). Enligt Lakoff och Johnson 

(1990) strukturerar språkliga metaforer hela vårt sätt att förstå omvärlden. Språket i sig är 

metaforiskt, vilket innebär att man kognitivt uppfattar omvärlden genom språkets metaforer. Jag går 

inte på djupet i analysen av metaforer, utan ser på vilka starka metaforer som upprepas i 

nyhetsrapporteringen om invandring och på vilket sätt dessa ramar in frågan.  

 

4.4 Politiska diskurser och media 
 

Mitt forskningsobjekt är medierapporteringen och därmed har utsagorna och nyheterna gått igenom 

en redaktionell granskning. Intresset för dylik medieforskning ligger i tidningspressens roll i att 

lyfta fram frågor och orättvisor till offentlig diskussion. I detta sammanhang betonar jag det 

ömsesidiga förhållandet mellan media och det offentliga medborgarsamhället. 

 

Medians roll kan ses som en brobyggare mellan den politiska institutionella verkligheten och 

medborgarna. I det mediala offentliga rummet skapas dialog och debatt, som påverkar den 

offentliga opinionen. Genom den offentliga opinionen påverkar media sålunda också direkt dem 

som gör de politiska besluten. (Husband & Moring 2008, 147). James Curran (1990, i Husband & 

Moring 2008) ser i enlighet med denna demokratitradition offentligheten som ett stadium mellan 

statsmakten och samhället. Media är informationskanal för medborgarna, genom vilken statsmakten 

kan övervakas. Denna syn på media representerar en liberal offentlighetsteori. Charles Husband 

(2008) lyfter fram en mångetnisk offentlighet som ett ideal, där diskussionen kan föras på olika 

plan, inte bara på majoritetsbefolkningens villkor. 
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Pierre Bourdieus teori om sociala fält (1991) har använts mycket i medieforskning. Bourdieu menar 

att samhället består av olika fällt, såsom det ekonomiska, politiska och journalistiska fältet. 

Journalismen har rollen av ett medlande fält p.g.a. dess tillträde till de andra fälten. Journalismen 

kan utöva makt genom at ge plats åt vissa aktörer men utesluta andra. Samtidigt kan de politiska 

och ekonomiska krafterna utöva sin makt på det journalistiska fältet. Det politiska fältet fungerar 

allt mera på mediernas villkor. (Horsti 2005, 47.)  

 

Inflytandet av politiska diskurser beror på om de kan få bakom sig sådana samhälleliga krafter, som 

inkorporerar dess representationer och kategoriseringar i den sociala verkligheten (Fairclough 1997, 

239). Bourdieu (i Fairclough 1997, 238) menar att den politiska diskursen definieras både autonomt 

inifrån politiken och dess diskurser samt från den utomstående verkligheten, i synnerhet av väljarna 

och frågor som ligger nära dem. Politiker når genom media ut till fler väljare än genom andra 

kanaler. Media har fått en allt större roll i att ge offentligt rum för politiken och politiker. 

Fairclough (1997) poängterar att mediernas och politikens målsättningar ofta är olika och de styrs 

av olika diskurser. På så vis uppstår det spänning, kamp och konflikter mellan mediernas och 

politikens diskurser (Fairclough 1997, 240). 

 

4.5 Insamling och kategorisering av materialet 
 

Jag har genomgått material från Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Iltalehti för en tre 

månaders period mellan 1.12.2008-28.2.2009. Motiveringen till att jag valt ut dessa tidningar, 

framom att analysera en av tidningarna, är att de har olika karaktär. Således kan jag ge en bredare 

och mer nyansrik bild av nyhetsrapporteringen från perioden än vad analys av endast en tidning 

skulle möjliggöra. I valet av undersökta tidningar föll mitt val på två dagstidningar som har en 

nationell koppling utöver sin lokala förankring. Helsingin Sanomat är den största tidningen i 

Finland och har en exceptionellt stark ställning i den finländska politiska diskussionen. Tidningen 

når ut dagligen till nästan en miljon finländare (951 000), med en upplaga på 397 838 och läses i 

hela landet. Huvudstadsbladets har en motsvarande opinionsbildande ställning bland den 

svenskspråkiga befolkningen, med en bilaga på 49 944. Iltalehti representerar kvällspressen i 

materialet och har en bilaga på 112 778 exemplar. Upplagesiffrorna är från år 2009. (Kansallinen 

mediatutkimus, http://www.levikintarkastus.fi). Jag har tagit med Iltalehti i analysen eftersom 

kvällspressen representerar en annan typs journalistik än dagspressen. Kvällspressen har en mer 

sensationslysten linje som tillspetsar politiska frågor istället för att presentera större helheter.  
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Jag har samlat in materialet genom att gå igenom tidningarna med hjälp av mikrofilm från perioden. 

Denna metod fann jag mer reliabel i jämförelse med en artikelsökning på tidningarnas hemsidor, 

vilket skulle ha gett ett mycket snävare material. Internetsökningarna var dock riktgivande för 

beslutet om vilken period jag valde att undersöka. Insamlandet började med att jag samlade in alla 

artiklar från tidningarna berörande invandring och mångkulturalism, med undantag av insändare 

och artiklar på utrikessidorna. En avgränsning av materialet har skett i många omgångar i.o.m. att 

jag bekantat mig med materialet och mitt teoretiska fokus skärpts till att behandla s.k. hårda nyheter 

om invandring och den politiska debatten som förs i media. Detta medförde att jag valde bort 

artiklar som endast kan kategoriseras som s.k. toleransjournalistik. Till dessa räknade jag artiklar 

som hade som syfte att presentera främmande kulturer och således främja toleransen i samhället. I 

tidningarnas inre hierarki verkade sådana artiklar placera sig längre bak i tidningarna än s.k. hårda 

nyheter om asylsökande och nyheter som behandlar den politiska debatten om invandring. 

 

Materialet består av 91 artiklar, varav är 55 från HS, 26 från HBL och 10 från IL. Ur nedanstående 

tabell kan man urskilja fördelningen av materialet enligt artikeltyp.  

 
Tabell 1: Hela materialet    
  HS HBL IL Totalt 
Nyheter  42 20 7 69 
Ledare 4 6 2 12 
Kolumner 9 0 1 10 
Totalt 55 26 10 91 
 

Ur ovanstående tabell ser man att nyhetsartiklar utgör den största delen av artiklarna, dessa är 

nyheter från tidningarnas inrikessidor. Ledare och kolumner kan benämnas som s.k. 

åsiktsjournalistik. I ledare presenteras tidningens linje medan kolumner i större grad presenterar 

skribentens egna åsikter. I Helsingin Sanomats ledare är skribenten inte namngiven, medan i HBL 

och IL skribenten är alltid utgiven.  

 

Jag har gjort en grov kategorisering av meterialet på basis av mitt forskningsintresse. Dessa 

katogorier är inte representativa för medierapporteringen om invandring i stort utan deras syfte är 

snarare mer riktgivande. Dessa kategorier och deras inbördes förhållanden har formats efter många 

genomgångar av materialet. Många artiklar skulle kunna falla under flera kategorier, t.ex. den 

största delen av artiklarna inom politisk debatt handlar om de asylsökande men jag har kategoriserat 

dessa som politisk debatt. Märkbart är dock det stora antalet artiklar inom politisk debatt, detta har 
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att göra med att sannfinländarnas politik och stiftandet av en ny utlännigslag var nyckelhändelser 

under perioden. I ett längre tidsperspketiv skulle denna typs artikar inte vara så starkt 

representerade, vilket är orsaken att jag valt ut just denna period. Kategorin politisk debatt är också 

vägledande eftersom att jag valt de övriga kategorierna så att de på något sätt relaterar till den 

politiska debatten. 

 
 
Tabell 2:Nyheter     
  HS HBL IL Totalt 
Politisk debatt 22 13 4 39 
Asylsökande 4 2  6 
Integrering 16 5 3 24 
Totalt 42 20 7 69 
 

Ur kategorin asylsökande har jag valt bort artiklar som behandlar enskilda avvisningar eller 

invandrargrupper eftersom ändamålet är att analysera den politiska debatten om invandring. Artiklar 

som berör enskilda fall ramar dock in den politiska diskussionen på samma sätt som artiklarna om 

invandrarströmmarna till Finland. Artiklar med flera rubriker har kategoriserats till en artikel, t.ex. 

en beskrivning av artikeln på första sidan. I analysen beaktas dock båda artiklarna och rubrikerna.  

 

Ledare och kolumner bildar skilda kategorier. Dessa behandlar jag som kommentarer till nyheterna 

om invandring. Ledartexterna är speciellt intressanta eftersom de strävar efter att skapa en 

helhetsbild av utvecklingen, och argumentationen är i huvudrollen i texterna. Här kommer det 

nationella perspektivet in i bilden. Publiken för texterna är de finländska medborgarna. Förhållandet 

mellan skribent och publik är mycket centralt, men samtidigt dolt eftersom det uppfattas som så 

naturligt och självklart. Speciellt i argumenterande texter, där man genom argumentationen vädjar 

till publiken är det intressant att se på hur man talar till finländare.  

 

4.6 Nyckelhändelser som ramade in invandrardebatten 
 

Motiveringen till att jag valt denna tre månaders period är händelser i det finska samhället, som 

bidragit till att frågor kring invandring och mångkulturalism behandlats exceptionellt mycket. Jag 

framför argumentet att detta är ett skede då den finländska invandrardiskussionen i media tar ny 

form. Detta märks främst i att invandring lyfts starkt fram på den politiska agendan, vilket lett till 

att olika politiker positionerar sig i den offentliga diskussionen.  
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Under denna vinter ökade den politiska populismen i invandrarfrågor i samband med 

sannfinländarnas framgång i kommunalvalet 2008. En annan katalysator var diskussionen kring 

stiftandet av en ny utlänningslag. Dessa utgör nyckelhändelser som bidragit till att invandrarkritiken 

fått stark genomslagskraft i media och den har behandlats som ett nytt fenomen 

Dessa nyckelhändelser har också bidragit till att uppliva den offentliga diskussionen om invandring. 

Denna tolkning styrks av det stora antalet artiklar om invavandring i mitt material. Politikernas 

uttalanden om invandring orsakade också många rubriker. Efter sannfinländarnas valframgång 

lyftes invandring fram som ett centralt nyhetsämne i de nationella medierna. En del av framgången 

kan förklaras med den s.k. invandrarkritiska invandrarpolitiken, som en del av partiets medlemmar 

för. Det finns tecken på att invandrarkritiska eller rentav främlingsfientliga åsikter väcker en större 

resonans bland väljarna än tidigare. Detta kan vara ett tecken på en framväxt av högerpopulism, 

som redan skådats i många Europeiska länder. Denna högerpopulism rider i en hög grad på dess 

kritik mot invandring. Mycket i materialet tyder på att s.k. invandrarkritiska ståndpunkter sprider 

sig över det politiska fältet och definierar den offentliga diskussionen om invandring. 

 

Den andra stora frågan som ramade in den offentliga diskussionen under den ifrågavarande 

perioden var behandlingen av en ny utlänningslag och den skarpa kritiken mot lagen. 

Immigrationsminister Astrid Thors ursprungliga lagförslag fick mycket kritik för att vara för 

släpphänt och göra det för lätt för asylsökande att få rätt till att stanna i landet av humanitära skäl 

och att sammanföra sina familjer i Finland. En adress mot lagen samlade in 29103 namn på Internet 

mellan 9.12.2008 och 25.2.2009, en period som nästan sammanfaller med forskningsperioden. 

Samlingspartiets ungdomsförbund krävde Thors avgång i december 2008, med motiveringen att 

ministerns rättssyn stred mot den vanliga finländarens rättssyn. Innehållet i regeringens förslag 

ändrades i riksdagens utskottsbehandling mot en mindre liberal riktning. Omröstningen i riksdagen 

om det slutliga lagförslaget skedde den 25.2.2009. Frågan väckte en livlig diskussion i riksdagen.  

 

4.7 Sammanfattning av metod 
 

Jag studerar hur media ramar in frågorna om invandring. Mitt angreppssätt är 

socialkonstruktivistiskt, vilket i detta fall betyder att media konstruerar en verklighetsbild genom att 

framställa verkligheten utifrån en viss tolkningsram. Samtidigt utesluts andra tolkningar av 

situationen. I praktiken betyder detta att jag ställer materialet frågor som: 
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 Vad är det som problematiseras eller framställs som problem? Vad tas för givet? (ideologi) 

 

 Vilka parter identifieras i frågan? Och vilka talarpositioner ges de olika parterna i materialet? 

 

 Förekommer diskurser om nationalism och mångkulturalism och hurdan argumentation 

stöder de sig på? 

 

På grund av det stora antalet artiklar i materialet använder jag inte någon renodlad diskursteori eller 

retorikanalys. Jag ser på vilket sätt artiklarna är inramade. För att komma åt detta analyserar jag 

argument och metaforer. Jag plockar ut meningsfulla citat ur artiklarna och ser på vilka argument 

som framförs och vilka talarpositioner man uttalar sig från. Kulturell ram och diskurs är delvis 

överlappande begrepp och kan i många fall bytas ut mot varandra. Jag ser diskurser som robustare 

konstruktioner än kulturella ramar som ger mer utrymme för tolkning beroende på kontexten.  

 

Min metod representerar den lösa forskningstraditionen av kritisk diskursanalys, vars ändamål är att 

synliggöra maktstrukturer och ideologier i samhället. Som forskare är min utgångspunkt att också 

undersöka vad som hamnar i skymundan i mediadiskursen om invandring. Tidigare forskning har 

kommit fram till att en myndighetscentrerad och förvaltande syn på invandring och 

mångkulturalism har varit rådande i den finländska medierapporteringen (Horsti 2005, Haavisto 

2007, Raittila & Vehmas 2005). Med denna bakgrund ser jag på vilka alternativa perspektiv på 

mångkulturalism som hamnar i skymundan.  

 

Det ligger en fara i att inte komma tillräckligt på djupet i den kvalitativa analysen jag utför eftersom 

materialet är så pass stort. Denna fallgrop har jag försökt undvika genom att mycket noggrant i 

många omgångar gå igenom materialet och använda en skräddarsydd metod just för detta material. 
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5. Analys 
 

5.1 Flyktingar och asylsökande som inramning av invandrardiskussionen  
 

Detta avsnitt behandlar medierapporteringen om flyktingar och asylsökande. Den största delen av 

artiklarna och den offentliga diskussionen handlar om asylsökande framom andra invandrargrupper 

och det verkar som om just denna fråga mest styr debatten om invandring, även om asylsökande 

bara utgör en liten del av den totala invandringen till Finland. När man talar om invandring, utan att 

specificera närmare, förs tankarna ofta automatiskt till asylsökande. Ändringarna i utlänningslagen 

gällde främst asylsökandes ställning och därmed lyftes denna grupp också fram i debatten. 

Representationen av invandring i media bestäms också av journalistikens kriterier om vad som 

utgör en nyhet, t.ex. har kriminalitet och kravaller bland invandrare större nyhetsvärde än berättelser 

om välintegrerade invandrare, som kommit som arbetskraft. Eftersom nyheter om asylsökande 

oftare utgör slagkraftigare nyhetshändelser än andra frågor om invandring som hänger ihop med en 

långvarigare utveckling, är dessa nyheter dominerande på det journalistiska fältet. Dessa är bättre 

nyheter i bemärkelsen att de beskriver abrupta händelser, som avviker från den normala 

samhällsordningen. Detta kan vara orsaken till att den offentliga diskussionen om invandring till en 

stor del koncentrerar sig på flyktingar och asylsökande. Dessa inramningar påverkar således också 

att allmänheten på ett kognitivt plan också ramar in andra frågor om invandring med hjälp av 

liknande krisinramning.  

 

Alexandra Innes (2010) har påvisat hur man genom retoriken i brittiska media konstruerar 

asylsökande som ett hot mot nationens säkerhet. Inom denna diskurs bildar asylsökande, som av 

olika orsaker söker skydd i ett annat land, en kollektiv homogen grupp som hotar värdnationen både 

ekonomiskt och kulturellt. Media skiljer mellan falska och äkta asylsökande (Innes 2010). Raittila 

och Vehmas (2005, 18) noterar hur kritiken mot invandring kom fram i media genom att man 

motsatte vissa gruppers ankomst till Finland: åren 1999-2000 anlände många rommer från 

Slovakien och Polen, men samtidigt välkomnade man ”riktiga” asylsökande. Horsti (2005) kom i 

sin undersökning fram till att den dominerande ramen i rapporteringen av romer som sökte asyl i 

Finland år 1999 var en inramning som hot och att i FNB’s rapportering om asylsökande år 2002 var 

olaglighetens ram dominerande.  Horsti (2005, 178) menar att olika grupper av asylsökande och 

immigranter blandas ihop i media. Nyhetsrapporteringen domineras ofta av rapporteringen om 

olagliga asylsökande, där asylsökande jämställs med brottslingar.  En ram som också mycket starkt 
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steg fram i Horstis undersökning var kontrollens inramning (hallinnan kehys). Inom denna ram 

konstrueras asylsökande som passiva objekt, som myndigheter behandlar som problem (Horsti 

2005, 179). I mitt material finns också konstruktionen av asylsökande som hot. Detta kommer fram 

i sättet på hur man rutinmässigt rapporterar om asylsökande som anländer till landet.  

 

5.1.1 Krisinramningen av asylfrågor genom användningen av negativa metaforer  
 

Rubriceringen och ordvalen i fråga om asylsökande väcker ofta starka associationer t.ex. 

Turvapaikkahakijoiden ryntäys ennakoi uutta ennätysvuotta (HS 10.1.09), Alaikäisten 

turvapaikanhakijoiden tulva on lisääntynyt (HS 3.2.2009). Orden våg och flod syftar på 

naturkatastrofer och ger intrycket att antalet asylsökande håller på att bli överväldigande för 

Finland. Dessa metaforer (ryntäys, tulva) är vanliga i nyhetsartiklar om flyktingar. Ett statistiskt 

material utgör källan för texten medan kvantiteten beskrivs med uttryck som rusning och flod 

Istället för att enbart presentera siffror använder man dylika metaforer för att beskriva situationen. 

Detta medverkar till att rama in situationen som en kris, fastän ökningen inte behöver vara väldigt 

signifikant. Detta är ett exempel på hur journalismens konventioner påverkar användningen av 

dessa ordval och metaforer, som ramar in frågan som en kris. 

 

Flera nyhetsartiklar handlar om ökningen av flyktingar till Finland (Turvapaikanhakijoiden määrä 

on kasvanut ennätyslukemiin HS 21.12.2008, Turvapaikanhakijoiden ryntäys ennakoi ennätysvuotta 

HS 10.1.09). I HS 10.1.09 rapporteras det att mängden asylsökande förväntas stiga till 

rekordmängder år 2009, år 2008 sökte 3900 människor asyl från Finland. Artikeln behandlar 

trängseln i asylhemmen. På flera ställen skrivs det om en rusning:  

 

Joulun jälkeinen ryntäys on täyttänyt keskukset eri puolella Suomea. 

 

”Asukkaiden ryntäys on yllättänyt…” (HS 10.1.2009) 

 

I rapporteringen i HBL använder man liknande begrepp som i HS för att beskriva ökningen av 

asylsökande. Till exempel: "ifjol exploderade antalet asylsökande"( HBL 14.1.09). Den reella 

ökningen är dock betydande jämfört med senaste åren, men explosion som metafor ger mycket 

starka associationer till kaos, kris eller våldsamhet. Man rapporterar om trängseln i asylhemmen 
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som beror på ökningen av invandrarna. I dessa fall rubricerar man: Förläggningarna svämmar över 

och Våg av asylsökande till Finland (HBL 30.1.2009).  

 

Metaforerna översvämning och våg ger associationer till naturkatastrofer. Översvämning och flod är 

intressanta metaforer, de syftar på fenomen som inte kan hindras. De är naturfenomen som spolar 

över landytan under dem. När metaforen översätts till samhälleliga förhållanden syftar de på att 

floden av invandrare översvämmar och överbelastar vårt sociala system eller vår kultur. En retorik 

som är bekant från nationalistisk kritik mot invandring är hotet att en främmande kultur kommer 

och tar över den ursprungliga kulturen. 

 

Också i politiska uttalanden, som citeras i nyhetsrapporteringen används metaforer på liknande sätt 

för att rama in frågan. Ett exempel är centerpartiets riksdagsgrupps ordförande Timo Kallis 

bedömning att invandring har blivit explosionsartad "räjähtänyt käsiin" och detta är en orsak till att 

höja pensionsåldern:  

 

 "....mitä enemmän suomalaisten työuraa voidaan pidentää, sitä vähemmän me 

 tarvitsemme myöskin työperäistä maahanmuuttoa" (HS 27.2.2009) 

 

Användningen av metaforer som explosion (”räjähtänyt käsiin”) hör till en retorik som får 

invandringen att se som kaotisk och utom myndigheternas kontroll. I Kallis argumentation utgör 

invandring ett hot, som kunde förebyggas genom att finländare stannar längre i arbetslivet. 

 

Att liknande metaforer fanns både i HS och HBL befäster tolkningen att det inom tidningspressen 

råder vissa konventioner som bestämmer hur man rutinmässigt skriver om asylsökande. Att det 

råder dylika konventioner i nyhetsrapporteringen om asylsökande och invandring har också påvisats 

av Horsti (2005). 

 

5.1.2 Familjeåterföreningar som hotbild 
 

HS lyfter fram på flera ställen (21.1.09 och 10.1.09) att största delen av dem som söker asyl är 

somalier eller irakier. Dessa grupper, somalier och irakier, lyfts ofta fram i diskussionen och 

sålunda får de representera flyktingar i stort. I detta sammanhang rapporteras en uppskattning av en 
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ökning av invandrare som en följd av familjeåterföreningar. Tidningen citerar migrationsverkets 

chef för asylenheten Esko Repo, som uppskattar att: 

 

”Tuhatta luvan saanutta somalialaista tai irakilaista kohti maahan saapuu parin 

vuoden aikana 3000-4000 heidän perheenjäsentään”. (HS 21.12.2008) 

  

Samma argument framförs av Repo också i HS 10.1.2009 (Turvapaikanhakijoida hastatellaan 

videoyhteydellä). Tidningen lyfter fram att ansökningar om familjeåterföreningar nästan 

tredubblades år 2007 (HS 10.1.2009). En dylik ökning av antalet asylsökande i framtiden är en 

legitim tolkning av situationen, eftersom den presenteras i många artiklar i Helsingin Sanomat 

under perioden. HS (1.12.2008) rapporterar också om stadsdirektör Jussi Pajunens (saml) 

bedömning att antalet asylsökande tredubblas då man tar i beaktande deras familjemedlemmar.  

 

Hotet från familjeåterföreningarna verkar vara ett sådant faktum som bidrar till att rama in 

diskussionen om framtida invandring. Direkta hotbilder målas inte upp, men man hänvisar ofta till 

grannländers problem med integrering av invandrare. Att lyfta fram just somalier och irakier i detta 

sammanhang skapar bilden av att de är speciellt svåra att integrera i det finska samhället. Det är 

motiverat att lyfta fram dessa grupper eftersom de bildar de största grupperna asylsökande men 

samtidigt riskerar man att stigmatisera dessa grupper inför allmänheten och peka ut dem som 

orsakerna till problemen med invandring. Kulturell avlägsenhet och den islamska religionen bidrar 

till att skapa och upprätthålla stereotypier av dessa grupper och således påverka den allmänna 

opinionen om invandring. Dylika inramningar av verkligheten påverkar allmänhetens och politikers 

syn på invandring. 

 

Iltalehti är den enda av tidningarna som lyfter fram Jussi Halla-ahos syn på invandring. I hans 

retorik framgår tydligt sättet på vilket familjeåterföreningar konstrueras som hot och legitimerar den 

invandrarkritiska retoriken om invandring. Jussi Halla-aho intervjuas i IL 14.02.2009. Han kopplar 

ihop flyktingsituationen säger med en dystopisk bild av samhällsutvecklingen: 

 

”Tänä vuonna Suomeen odotetaan 6000 turvapaikanhakijaa. Luku voidaan kertoa 

kolmella tai neljällä perheiden yhdistämisten vuoksi… Ghettoutuminen on täydessä 

vauhdissa Helsingissä ja Turussa” 
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Familjeåterföreningarna är ett argument som används för att beskriva den snabba ökningen av 

invandrare. En ökning medför enligt detta tankemönster ett hot mot den finska samhällsordningen i 

form av ghettoisering. Invandring ses som ett okontrollerbart fenomen, som alltid leder till sociala 

problem. Halla-aho (IL 14.02.2009) tycker att Finland borde följa Danmarks exempel och åtstrama 

invandrarpolitiken:  

 

”Sielläkin (Danmark) muutos tuli liian myöhään, he ovat jo ongelmissa. Suomi on 

toistamassa kaikki naapurimaiden virheet.”  

 

I och med att invandring presenteras som ett hot på detta sätt sker det en andrefiering av invandrare. 

Invandrare och i synnerhet flyktingar presenteras som någonting främmande och ett hot mot oss 

finländare. Utvecklingen av ökad invandring presenteras som om att den automatiskt leder till 

sociala problem, utan att man tar i beaktande andra faktorer som påverkar integreringen av 

invandrare.  

 

5.2 Politiseringen av debatten 
 

Enligt Suvi Keskinen (2009) har det skett en politisering av invandrardebatten sedan hösten 2008, 

framför allt på ett sätt som lyfter fram kritiken mot invandring mer än tidigare. Ett resultat av 

mediamonitoreringsprojektet av finländska dagstidningar åren 1999, 2000, 2001 och 2004 är att 

politiker relativt sällan citeras i nyheter berörande invandring och etnicitet (Raittila & Vehmas 

2005, 28). Raittila och Vehmas drar av detta slutsatsen att invandrarfrågan under början av 2000-

talet snarare har varit en myndighetsfråga än en politisk fråga. Mot denna bakgrund verkar 

Keskinens (2009) tes om en politisering av invandrardiskussionen i media sedan hösten 2008 trolig. 

 

Det stora antalet politiska artiklar som behandlar politikers ställningstaganden till invandring 

styrker tesen om en politisering. Mitt material sammanfaller dock med perioden Keskinen (2009) 

analyserat. Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet lyfter aktivt fram politikers uttalanden om 

invandring. Till de s.k. invandrarkritikerna hör inte bara sannfinländare utan också medlemmar i 

största partierna Samlingspartiet, Centern och Socialdemokraterna. Detta kommer också fram i mitt 

material där kritiska röster höjs också från samlingspartiet (Jussi Pajunen och ungdomsförbundet), 

centern (Timo Kallis uttalande om att pensionsåldern bör höjas för att minska på invandringen) och 

socialdemokraterna (Kari Rajamäkis kritik mot utlänningslagen). I Helsingin Sanomat har dessa 
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röster varit synligare än partimedlemmars som markerar sig som förespråkare av kulturell mångfald 

och tolerans och partiers med en mer mångkulturell profil som SFP och De gröna. 

  

Kritiska ställningstaganden mot invandring ska inte oreflekterat klassificeras som 

”invandrarkritiska”, utan jag kommer att undersöka om det i bakgrunden finns invandrarkritiska 

tankegångar som ser invandring som ett hot mot den finländska samhällsordningen. Traditionellt 

”gammal rasistiska” ståndpunkter som uttryckligen ser främmande etnicitet eller kultur som 

underlägsen den egna, förekommer inte i materialet. Senare tids rasismforskning i nyrasism har 

påvisat att rasism förekommer under ytan av diskurserna och att den inte legitimeras av rasernas 

underlägsenhet, utan istället av kulturella och nationella argumentationsmodeller (Every & 

Augoustinos 2007). Det är till denna slags rasismdiskurser som den invandrarkritiska diskursen i 

Finland kan kopplas. Keskinen (2009, 42) menar att invandrarkritikerna fått det största utrymmet i 

den offentliga debatten i media och sätter tonläget för diskussionen. 

 

Raittila och Vehmas (2005, 28) tänker sig att det svaga intresset för frågor kring etnicitet bland 

politiker under början av 2000-talet berott på att tidningar inte gått till politiker för kommentarer 

samt att politiker undvikit att ta ställning till frågan, eftersom den delar väljarna. På basis av mitt 

material verkar situationen ändrats i båda avseendena. Februari 2009 var en period i materialet då 

den politiska diskussionen om invandring var speciellt livlig. Sannfinländarnas partiordförande 

Timo Soini och hans parti fungerade som generator för en stor del av diskussionen. Statsminister 

Matti Vanhanen och finansminister Jyrki Katainen tog också ställning till invandring. På ett hörn 

fanns SFP med kultur- och idrottsminister Stefan Wallin och immigrationsminister Astrid Thors. 

Behandlingen av den nya utlänningslagen och den hårda kritiken mot lagen väckte också debatt i 

medierna. Samtidigt som man kan se att frågan politiserats genom att olika politiker tagit ställning 

till invandring kan man se att media aktivt lyft fram politikers uttalanden och gått till politiker för 

att komma åt deras synpunkter.  

 

Den invandrarkritiska utvecklingen påvisar på vilket sätt den mediala diskursen och den politiska 

diskursen om invandring sammanfaller och är beroende av varandra. Den politiska utvecklingen, 

främst sannfinländarnas valframgång visar på en politisk trend som media intresserar sig för 

starkare än tidigare. Media lyfter fram fenomenet och politiska uttalanden som kan klassas som 

invandrarkritiska. På detta sätt blir den s.k. invandrarkritiken det som styr debatten om invandring i 

media. Detta påvisar det dialektiska förhållandet mellan de sociokulturella förhållanden och den 

diskursiva verkligheten som media bidrar till att konstruera.  
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5.2.1 Mediaberättelsen om invandrarkritikens frammarsch i Finland 
 

Den invandrarkritiska diskursen konstrueras i media genom rapporteringen av olika nyhetshändelser 

och uttalanden av politiska aktörer. Mitt perspektiv är att media skapar berättelser, vilka är en slags 

följetångsberättelser med en dramatisk utveckling och olika figurer. I detta kapitel undersöker jag 

hur media konstruerar berättelsen om invandrarkritikens uppsving sedan kommunalvalet 2008. Jag 

analyserar vilka nyckelparterna är och vilka talarpositioner de ges i denna berättelse. 

 

 Jag undersöker också hur argument och retorik bygger upp den invandrarkritiska diskursen. Detta 

lyfter fram frågan om ideologi, som i min forskning är sammankopplad med de nationalistiska och 

mångkulturella diskurserna. 

 

5.2.2 En problemdefiniering av invandring: ”Från inkastare till portvakt”  
 

En nyckelhändelse för berättelsen om förstärkande kritik mot invandring utgörs av den 

medierapportering som följde ett blogginlägg som Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen skrev i 

december 2008. Det som lyftes fram i media var Pajunens utspel om att Finland bör begränsa 

antalet asylsökande genom att från att vara en inkastare återgå till att bli en portvakt i asylfrågor 

(”sisäänheittäjästä on palattava portinvartijaksi”). I mitt material fick Pajunens uttalande spaltrum 

i Helsingin Sanomat och Huvudstadsbladet, medan Iltalehti inte noterade saken. Pajunen är i 

tidningarna oroad över den stora ökningen av invandring och arbetslösheten bland invandrare i 

Helsingfors. Pajunen menar att Helsingfors kapacitet inte räcker för att ta emot flera asylsökande. 

HS refererar Pajunens blogg: 

 

”Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen kääntää maahanmuutto 

voimavaraksi ja elinvoiman lähteeksi. Nykymenolla on tapahtumassa päinvastoin.” 

 

”Nykymenolla vuonna 2025 joka neljäs helsinkiläinen olisi maahanmuuttaja”, 

Pajunen arvioi. ”. (Pajunen huolestui maahanmuuton kasvusta HS 2.12.2008) 

 

Intrycket av artikeln blir att själva ökningen av invandrare skapar problem, enligt Pajunen. Pajunen 

nämner sysselsättningen av invandrare som den största utmaningen för Helsingfors. Ändå kan 
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tolkningen vara att det är utlänningarna som är själva problemet och inte sysselsättning eller 

integrering av invandrare. Pajunens utspel är ett politiskt drag, vars mål är att väcka diskussion och 

lyfta fram faktiska problem gällande invandring och bristande resurser. Ändå kan man se att han 

stöder sig på en s.k. invandrarkritisk retorik, som ser invandring som ett hot mot det finska 

samhället.  

 

Artikeln Pajunen syyttää valtiota Helsingin maahanmuuttajaongelmista (HS 3.12.2008) behandlar 

immigration mer från integrationens perspektiv. Pajunen menar att staten inte har finansierat 

integreringen av invandrare på ett tillfredställande sätt p.g.a. sparåtgärder. Enligt Pajunen får man 

skylla sig själv för att integreringen inte har skötts på bästa möjliga vis. 

 

”Meidän olisi pitänyt tehostaa työllistymistä jo kaksi vuotta sitten noususuhdanteessa, 

ja nyt taloustilanteen heikentyessä olemme jo myöhässä.” (Pajunen i HS 3.12.2008) 

 

”turvapaikanhakijoiden määrä olisi saatava hallintaan ja vastaamaan Suomen 

vastaanottokykyä” (HS 3.12.2008) 

  

Verklighetsbilden som texten skapar är att situationen redan har hamnat utom vårt räckhåll genom 

att man inte handlat i tid. Detta skapar ett intryck av ytterst hög aktualitet. I rubriken definieras 

invandring som ett problem (”maahanmuuttajaongelmista”). Verklighetsbilden som förmedlas är 

också att Finland har en viss kapacitet att ta emot asylsökande. Enligt Pajunen har denna kapacitet 

överskirdits. Detta styr in diskussionen om utlänningar som ett externiserat problem och utesluter 

samtidigt andra mer holistiska perspektiv om hur invandrare integreras och bli delaktiga i det finska 

samhället. Invandrarfrågor kan behandlas genom att definiera ”dem” som problemet. En 

tolkningsram som tas i bruk handlar om knappa resurser och är förknippat med recessionen. I denna 

tolknigsram fungerar ekonomin som en legitimering för nödvändighet och samitdigt utesluts andra 

perspektiv. Som legitimering för nödvändighets ramen fungerar också antagandet att invandrare 

skapar sociala problem och konflikter. Därmed måste man handla nu innan invandrarproblemen 

hopas. 

 

HBL (3.12.2008) beskriver situationen som att Pajunen hamnat i blåsväder för sina tidigare 

uttalanden och tvingas att förklara sig för pressen. Enligt HBL baserar sig Pajunens beräkningar om 

invandring på felaktiga fakta. Detta ramar in situationen som om Pajunen har ställts mot väggen och 

måste backa ut. 
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-Min  oro är ett bevis för att situationen är akut. Vi behöver en rejäl satsning från 

statligt håll och snabba åtgärder för att förbättra invandrarnas sysselsättning. 

Finland ska vara en mångkulturell stat som vågar möta problem som dessa. (Pajunen 

i HBL 3.12.2008, Invandrarutspel får mothugg) 

 

Här nyanserar Pajunen den bild som hans blogg väckte i HS med uttalandet ”från inkastare till 

portvakt”. Pajunen lyfter i citatet också fram att Finland ska vara en mångkulturell stat och kopplar 

således sitt argument till en annan tolkningsram än talet om portvakt. Mångkulturalism i citatet 

syftar på öppenhet i samhället också i att handslas med problemet. Detta inramar frågan genom en 

mångkulturell tolkningsram, som ser mångkulturalism som ett egenvärde, som bör bevaras i 

samhället. Mångkulturalism behandlas som ett abstrakt normativt ideal:” Finland ska vara en 

mångkulturell stat”. Mångkulturalism betyder detta sammanhang snarare integrering än en djupare 

dialog mellan kulturer.  

 

Pajunen representerar gruppen av myndighetsrepresentanter och politiker som ofta blir hörda i 

media. Den allmänt utbredda användningen av myndighetskällor i media beror på nyhetsgenrens 

konventioner och har att göra med att myndighetsrepresentanter utgör lätta och trovärdiga källor för 

journalister (Haavisto 2007). Problemet är att medierapporteringen blir ensidig om den till stor del 

domineras av myndigheter.  

 

Centralt för den politiska diskursen om invandring är att man talar om kontrollerbar invandring. 

Begreppet (”hallittu maahanmuutto”) återspeglar den syn på invandring som råder bland politiker 

och beslutsfattare. Horsti (2005) menar att kontrollens eller förvaltningens ram (”hallinan kehys”) 

är en av de dominerande inramningarna i den finländska nyhetsrapporteringen. Rapporteringen av 

Pajunens uttalande representerar i högsta grad en förvaltningsram, där invandrare representeras som 

ett externiserat problem för myndigheter att handskas med. Behandlingen av invandring i den 

finländska tidningspressen har varit mycket myndighetskoncentrerat (Haavisto 2007, 105, Horsti 

2005). Mångkulturella perspektiv som tar med invandrarna som parter i diskussionen förekommer 

sällan i media, när det gäller s.k. hårda nyheter och lagstiftande. 
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5.2.3 Den invandrarkritiska retoriken: Kritiken mot Thors 
 

Samlingspartiets ungdomsförbund krävde i december 2008 immigrations- och Europaminister 

Astrid Thors avgång p.g.a. regeringens förslag till en ny utlänningslag. Samtidigt samlades det in en 

appell på Internet för att lagen skulle förkastas. Frågan rapporterades i HBL i flera artiklar och 

kommenterades i en ledare medan HS noterade den bara med en liten artikel. I HBL får också 

minister Thors föra ordet. HBL rapporterar att ministerns rättsuppfattning avviker för mycket från 

den ”vanliga finländarens”, enligt ungdomsförbundet. Enligt ungdomsförbundets ordförande Teppo 

Leinonen skulle Thors lagförslag leda till ett kaos och stora samhälleliga ”sociala och kulturella 

problem”.  

 

Om lagen godkänns som sådan öppnas en dörr genom vilken tiotusentals 

(hundratusentals? miljoner?) invandrare försöker komma till EU, står det i appellen. 

(Thors sitter stadigt HBL 4.12.08) 

 

Den retorik som används i appellen samt av Leinonen representerar en invandrarkritisk retorik, där 

man målar upp hotbilder om invandring. I HBL talar Leinonen om ”sociala och kulturella 

problem”. En orsak till att den s.k. invandrarkritiskheten är svår att begreppsligt definiera är att den 

i media används som ett paraplybegrepp som täcker en stor mängd åsikter. T.ex. kritik av 

misslyckad integrerings- eller bostadspolitik av invandring eller rasistiska åsikter om 

invandrargrupper och främmande kulturer. Genom att tala om sociala och kulturella problem 

kommer man inte åt de bakomliggande antagandena, men samtidigt kan man stödja sig på en 

invandrarkritisk retorik. Med hjälp av legitimationsteknikerna som Every och Augoustinos (2007) 

använt i analysen av nyrasism, kan samlingspartiets ungdomsförbunds uttalanden klassas som 

kulturell legitimation för diskriminerande behandling för grupper med annan kultur än 

majoritetsbefolkningen. Motiveringen för argumentet är att invandrare inte integreras, eftersom 

deras kultur är för annorlunda än vår vilket leder till stora sociala och kulturella problem i 

samhället.  

 

I artikeln, Högerunga söker publicitet med radikala utspel (HBL 21.1.09), intervjuas 

samlingspartiets ungdomsförbunds ordförande Teppo Leinonen, som tidigare krävt att Thors måste 

avgå för att hon för en för släpphänt invandrarpolitik som skulle leda till att "okontrollerade 

strömmar av utlänningar" (som det står i appellen). För HBL säger Leinonen: 
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 Vi tycker inte att Finland skall ta emot fler invandrare än vi har resurser att integrera. 

 När integrationen lyckas finns det ingen näring för rasism. Okontrollerad invandring 

 leder till att det uppstår grupper, "vi" och "de". 

 

Leinonen kommenterar en tidigare intervju av statsminister Matti Vanhanen (c) (HBL 14.1.2009), 

där statsministern stiger fram för att motsätta sig rasism i samhället. 

  

 Man måste diskutera saken (invandring) sakligt. Vanhanen har rätt i att vi inte ska 

 vara rädda, men okontrollerade strömmar av utlänningar är ett hot. 

 

Det är i denna form, som de ovanstående citaten påvisar, som den invandrarkritiska retoriken 

förekommer i media. Här efterlyses en saklig och öppen faktabaserad diskussion. I själva verket är 

diskussionen mycket laddad. Definitioner som "hallittu maahanmuutto", "olaglig invandring (laiton 

maahanmuutto) " eller "okontrollerade strömmar av invandring" innehåller en människobild som 

ser invandrare främst som ett hot genom en konstruktion av dem som den Andre. 

 

Den unga samlingspartistenTeppo Leinonens roll i debatten är ett annat exempel på hur media lyft 

fram s.k. invandrarkritiska ställningstaganden.  Han representerar ett av de stora partiernas 

ungdomsförbund, vilka i vanliga fall har svårt att få sina röster hörda i de stora medierna. Appellen 

och Leinonens uttalanden är radikala inlägg som tidningarna har lätt att lyfta fram, och för HBL 

stämmer detta speciellt i detta fall då appellen personligen riktades  mot minister Thors. Det är dock 

värt att betona att HBL är den enda tidningen som lyfter fram samlingspartiets ungdomsförbunds 

syn på invandring som en nyhet. Det kan förklaras med att Astrid Thors har en finlandssvensk 

identitet och representerar SFP. Dylika s.k. invandrarkritiska inlägg kunde tänkas utgöra bra 

nyhetsämnen för tabloidpressen, som IL representerar men frågan lyfts inte fram i tidningen.  

 

5.2.4 Legitimationskamp om fakta i invandrardiskussionen  
 

Sannfinländarnas ordförande Timo Soini intervjuas i anknytning till asylpolitik och behandlingen 

av utlänningslagen (HS 19.2.2009, Soini kyllästynyt rasismipuheisiin,  Perussuomalaisten Soini on 

väsynyt toistelemaan kolmea sanaa: ”En ole rasisti”). Soini är trött på att ständigt uprepa att han 

inte är rasist, och framställer den kritik som riktas mot honom som orättvis. 
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Hän sanoo joutuneensa selittämään kaiken maailman "urjalaisten facebookkeja". 

"Kukaan ei saa Timo Soinia kiinni hänen sanomisistaan, mutta minua vaaditaan tilille 

kaikkien tekemisistä”. 

 

Bilden av Soini byggs upp av journalisten genom citat som att Soini har sagt inför riksdagen att han 

och hans parti inte står för rasism ”kertalinttuulla”, vilket kan översättas till svenska som en gång 

för alla. Om sin kontakt till utlänningar säger Soini:  

 

”Olen sen verran ollut könttysilläni puolalaisten ja muiden maahanmuuttajien kanssa 

samassa penkkirivissä kirkossa”  

 

Dessa utryck ”kertalinttuulla” och ”könttysilläni” är folkliga utryck som inte hör till den politiska 

retoriken av andra partier. I IL (12.2.2009) kommenterar Soini uppståndelsen kring 

facebookgruppen ”Autetaan somaliystävämme takaisin kotiin” som: ”Tupauunojen touhua”. Dessa 

uttalanden bygger upp en bild av Soini som en redig finsk karl. Ur denna talarposition som en 

folkets karl kan Soini ge sina synpunkter trovärdighet. Rasismdiskussionen tacklas genom att Soini 

benämner rasism som strunt och ”kaiken maailman urjalaisten facebookkkeja”, utan att desto mera 

ta ställning till rasistiska åsikter inom partiet. Soini positionerar sig som oppositionspolitiker i 

motsats till makthavande politiker som är mer i kärnan av det politiska beslutsfattandet och enligt 

denna konstruktion av politiken, står Soini för folkets röst. 

 

HS lyfter fram finansminister Jyrki Katainens (saml.) ställningstagande till den aktuella 

invandrardiskussionen, där han är oroad över att om man kritiserar invandrarpolitiken stämplas man 

som rasist (HS 20.2.2009, Thors ärähti Kataisen välivedosta). Detta leder enligt Katainen till att 

fientligheten mot invandring skärps. Katainen varnar i artikeln för oroligheter, som kravallerna som 

inträffat i Sverige, om problemet inte får en lösning. Timo Soini (sf) ges också ordet i artikeln och 

han välkomnar Katainens inlägg genom att kommentera: "tervetuloa asialinjalle". Att Timo Soini 

också intervjuats i artikeln påvisar den ställning han fått i den mediala invandrardiskussionen. 

Journalisten har bett Soini om ett uttalande i en fråga, där det egentligen handlar om friktion som 

uppstått inom regeringen mellan ministrarna Thors och Katainen.  

 

 "Nyt on tärkeintä, että asioista käydään kiihkotonta ja tosiasioihin perustuva 

 keskustelu. Se on tärkeää sekä tänne tuleville että täällä oleville". Soini sanoo 
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Intrycket som uppstår av artikeln är att sannfinländarna och Soini tar hem segern genom att 

Katainen har gått med i deras retorik. Vad innebär då en saklig och ohetsig debatt om invandring? 

Detta är något som sannfinländarna försöker få ensamrätt på. Också Teppo Leinonen från 

samlingspartiets ungdomsförbund efterlyser en saklig debatt (HBL 21.1.2009). Detta är en retorisk 

taktik som går ut på att legitimera sina egna argument, genom att få dem att verka som obestridliga 

fakta. Soinis utspel till "tervetuloa asialinjalle" antyder att sannfinländarnas politik är den sakliga 

faktabaserade diskussionen dvs. kritiken mot Finlands invandrarpolitik som för släpphänt.  

 

Samtidigt som de s.k. invandrarkritikerna får mycket utrymme i hårda nyheter både HS och HBL 

säger man ifrån rasism och högerpopulism i båda tidningarna. Invandrarkritiskhet är ett fenomen 

som tydligt väcker stort intresse i tiden och uppfattas som nytt i den finländska politiska 

diskussionen. Utanför denna analys räckvidd ligger en bedömning om huruvida det politiska fältet 

vid denna tidpunkt är speciellt invandrarkritiskt också bland de stora partierna eller om journalister i 

denna tid är speciellt måna om att lyfta fram uttalanden som är invandrarkritiska. Med tanke på 

politikens och journalismens förhållande, där båda påverkar och påverkas av varandra är fallet en 

kombination av dessa. Det ligger politiska poäng i att uttala sig i invandrarfrågor på ett visst sätt. 

Den invandrarkritiska retoriken är den som får mest synlighet i media och de som förespråkar 

mångkulturalism uppfattas lätt som idealister eller ”mjukisar”. Att olika politiska aktörer vädjar om 

en faktabaserad diskussion påvisar att det försiggår en legitimationskamp om vem som får definiera 

de ”sanna” fakta i den politiska media debatten om invandring. Att erhålla denna position innebär 

en symbolisk seger över motparten, men också ett övertag i den politiska debatten genom att de 

egna argumenten definierar grunden för diskussionen. 

 

5.3  Motargument: Alternativa tolkningsramar för invandrarkritiska inlägg 
 
I detta kapitel ser jag på de konkurrerande tolkningsramar som ifrågasätter den invandrarkritiska 

diskursen och konstruktionen av asylsökande och invandrare som ett hot. I ett mediematerial som 

detta går det inte att särskilja att vissa diskurser eller tolkningsramar representeras av vissa artiklar, 

utan de kan existera sida vid sida i samma artikel. Dessa argument är svar på s.k. invandrarkritiska 

inlägg eller kommentarer till den invandrarkritiska utvecklingen i samhället. Jag behandlar dessa 

som motargument och som en motdiskurs eftersom de positionerar sig gentemot den 

invandrarkritiska diskursen i media. 
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I hela tidningsmaterialet förekommer det inte mycket diskussion om mångkulturalism, i synnerhet i 

den politiska debatten. Begreppet används på ett normativt sätt, som ett abstrakt ideal. Begreppet 

används i den politiska retoriken i texterna ytligt utan en problematisering av dess innehåll. 

Mångkulturalism används av politiker i många fall som en politisk etikett för att positionera sig på 

det politiska fältet. 

 

5.3.1 Invandrare är inte en homogen grupp 
 

Pajunens bloggskrift i december 2008 och rubrikerna som den gav upphov till i tidningarna väckte 

också argument som motsatte sig Pajunens syn. I HS 4.12.2008, Pajusen ulkomaalaiskanta 

tyrmätään ministeriössä, kommenterar ministeriets tjänstemän Pajunens uttalande. Pajunens krav på 

en ökning med 40 arbetsår till arbetskraftsbyråerna avvisas: 

 

”Maahanmuuttajat ovat erilaisia, ja osa työllistyy helposti lyhyillä täsmäkursseilla…” 

(HS 4.12.2008) 

 

Argumentet är intressant eftersom det tar fasta på att invandrare är en heterogen grupp, något som 

ofta glöms bort i diskussionen. Detta nyanserar den passiva bilden som Pajunen gett av invandrare 

som fastnar i byråkratins kugghjul. Pajunen konstruerar fakta genom sin argumentation i tidningen, 

medan motargumenten leder till att tolkningen öppnas upp för diskussion. Inrikesministeriets 

immigrationschef Sirkku Päivärinne håller inte med Pajunen om att mängden asylsökande inte 

motsvarar Finlands kapacitet at ta emot dem. 

 

”Suomi on syrjäinen paikka turvapaikanhakijoille. Muissa maissa tulijoita on jopa 

monikymmenkertaisesti”(HS 4.12.2008)  

 

Päivärinne påminner också om att invandrare också är samhällsmedlemmar och arbetskraft som 

försörjer sig själva. De är inte enbart en belastning för samhället. En dylik argumentation bryter upp 

konstruktionen av asylsökande och invandrare som en homogen grupp. I diskussionen som 

Pajunens uttalande väckte i media blandas kategorierna asylsökande och invandrare som befinner 

sig i Helsingfors. Pajunen uttalades sig om att Helsingfors inte kan ta emot fler asylsökande och att 

de som redan befinner sig här inte sysselsätts tillräckligt effektivt. På så viss skapas uppfattningen 
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att det är just de asylsökande som är problemet, utan en helhetsbild av gruppen invandrare som 

befinner sig i Helsingfors.  

 

Huvudstadsbladet behandlar invandring på flera ställen från ett mångfaldsperspektiv, där man tar i 

beaktande att invandrare kommer från olika bakgrunder och har individuella behov. Till exempel i 

artikeln Skolan anpassar sig till de nya eleverna (HBL 13.1.2009) behandlar man utmaningarna 

som elever från olika bakgrunder ställer skolan inför. 

 

5.3.2 Politikerröster för ett mångkulturellt samhälle 
 

Jag har utgått från tesen att den mångkulturella diskursen utgör en motpol till den invandrarkritiska 

diskursen. Ställningstaganden för mångkulturalism i de hårda nyheterna är relativt få och endast ett 

fåtal politiker går ut med ett budskap som tydligt förespråkar mångkulturalism, så som det 

rapporteras i tidningarna. Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin (sfp) är den som tydligast 

profilerar sig som fanbärare för mångkulturalism i artiklarna. Han föreslår att partierna ska 

underteckna en gemensam deklaration mot rasism (HS 15.1.2009, HBL 15.1.2009). Wallin påpekar 

att mångkulturalism och invandring redan är vardag i Finland och pakten är ett utryck för att främja 

mångkulturalism (HS 15.1.2009). 

 

 Främlingsfientlighet och nyxenofobi hör inte hemma i Finland som är en del av det 

 gränslösa Europa. (Wallin vill ha EU-val utan rasism HBL 15.1.2009) 

  

 

Wallin opponerar (HS 27.2.2009) också starkt Timo Kallis uttalande om att man genom en höjning 

av pensionsåldern kan åtstrama den arbetsinvandringen till Finland, eftersom invandringen enligt 

Kalli blivit explosionsartad (”räjähtänyt käsiin”). Enligt Wallin saknade uttalandet grund och var 

dessutom dumt (”yhtä typerä kuin perätön tulkinta hallituksen tarkoitusperistä”). Den roll media 

tillger honom är dock ganska liten jämfört med t.ex. Timo Soini eller Astrid Thors. Wallins initiativ 

behandlas i mindre artiklar än de politikers som uppfattas som politiska tungviktare. 

 

På grund av sin portfölj har immigrationsminister Astrid Thors en given plats i debatten. Hon 

tilldelas rollen som den liberala mångkulturalisten. Invandrarkritikerna ser att hon med tvång 

försöker göra Finland mångkulturellt. Invandrarpolitiken som regeringen för personifieras mycket 
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starkt till personen Astrid Thors istället för att representera ministeriets och regeringens 

gemensamma politik. I en kommentar till HS, i samband med diskussionen kring rasismanklagelser 

av invandrarkritiker, betonar hon i sin tur att man inte heller får stämpla invandrare: 

 

 "Kaikkia maahanmuuttokriittisiä ei pidä leimata rasisteiksi, mutta toisaalta ei 

 myöskään voida pitää kaikkia maahanmuuttajia tai maahanmuuttajaryhmiä 

 ongelmana" (HS 20.2.2009). 

 

När tillfrågade av HS (12.1.2009) om mångkulturalism berikar det finska samhället upprepar flera 

av partiledarna budskapet att Finland är och ska vara ett mångkulturellt land, där olika etniska 

grupper kan känna sig välkomna. Jutta Urpilanen (sd) och Stefan Wallin (sfp) argumenterar i 

artikeln för mångkulturalism som en källa för kreativitet. Invandrare ses som en resurs för det finska 

samhället. Detta är typiskt mångkulturalistisk retorik av politiker. Man är för mångkulturalism men 

i den verkliga diskussionen och beslutsfattandet kommer argument för mångkulturalism sällan fram.  

 

5.3.3 Den humana diskursen 
 

Den humana diskursen, där invandrare behandlas som enskilda individer med individuella behov, 

förekommer också. Denna diskurs representeras dock oftast av s.k. opinionsledare som inte befinner 

sig i politikens hårda kärna. Presidenten är ett gränsfall, eftersom hon är en av landets mest synliga 

makthavare, men är ändå p.g.a. sin maktposition utanför den dagsaktuella partipolitiken. Det är 

typiskt att den humana diskursen representeras av medlemmar av kyrkan. Detta passar ihop med det 

budskap om humanitet och tolerans, som kyrkan vill föra fram. 

 

Finlands president Tarja Halonen påminner om att invandrare inte bara är arbetskraft utan också 

människor som man bör ta hand om när de inte arbetar (HS 17.1.2009). Detta representerar ett 

humant perspektiv som skiljer sig från den instrumentella bilden på invandring som oftast råder i 

den politiska diskursen.  

 

Diakonichef Jarmo Kökkö är oroad över utslagningen och den ökande fattigdomen i Finland (HS 

24.12.2008). Han är oroad över invandrarnas situation, eftersom en femtedel är arbetslösa.  
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 Identiteetin vahvistaminen on tärkeää myös maahanmuuttajille. Suomi on 

 ajautumassa vaikeuksiin maahanmuuttajien kanssa, jotka eivät saa töitä eivätkä pääse 

 kotoutumaan. 

 

Människobilden i artikeln är human. Man oroar sig över att samhörigheten bland människor vittrar 

sönder, i ett allt hårdare samhällsklimat, där ekonomisk framgång likställs med välfärd. Oron gäller 

det finländska samhället och man inkluderar invandrare i denna bild. Istället för att representera 

invandrare som en utomstående grupp, som själva är orsaken till sina problem, inkluderar man dem 

i den nationella gemenskapen. 

 

Den mest uttömmande redogörelsen av mångkulturalism i HS presenteras av Esbo biskop Mikko 

Heikka: 

 

Kulttuurisesti ja sosiaalisesti suvaitsevan Suomen rakentamisessa tarvitaan Heikan 

mukaan ”uussuomalaisten” teitotaitoa. (HS 24.2.2009) 

 

”myönteistä muutosta vie eteenpäin se, että emme romantisoi monikulttuurisuutta. Se 

on haasteellinen ja vaikea ilmiö, johon kuitenkin sisältyy myös suuria 

mahdollisuuksia. Monikulttuurisuus on tie sivistyksen, inhimillisyyden ja 

yhteiskuntarauhan takaamiseen. (HS 24.2.2009) 

 

Heikkas syn faller under den humana tolkningsramen, vilken utgår ifrån att invandrare är enskilda 

individer som kan tillföra ett nytt perspektiv i det finska samhället. Mångkulturalism är en tvåsidig 

process mellan stambefolkningen och invandrarna som, om den lyckas, tillför tolerans och 

förståelse för skillnader i samhället. 

 

5.3.4 Finland behöver utländsk arbetskraft  
 

Statsminister Matti Vanhanen tar starkt ställning mot rasism i en intervju till HBL (HBL 14.1.2009 

Vanhanen tolererar ingen rasism). Synen på invandring som Vanhanen framställer är positiv och 

han ser den som en resurs för samhället: 
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Utlänningar är inget hot, tvärtom är vi beroende av dem. Alla bör inse att Finland 

behöver mera arbetsrelaterad invandring (Vanhanen).  

 

Vanhanen betonar den arbetsrelaterade invandringen. Vanhanen understryker sin argumentation 

med att säga ”Alla bör inse”, detta är en retorisk teknik för att få saken att verka som självklar. 

Vanhanen agerar här också som ett statshuvud som stiger in för att befrämja hela samhällets 

intressen. Samtidigt skiftar han fokus från den negativa diskursen om asylsökande och flyktingar till 

diskursen om arbetsrelaterad invandring. Diskursen om arbetsrelaterad invandring, som ser 

invandrare som en ekonomisk resurs, är i större grad positivt laddad än diskurser kring asylsökande. 

Retoriken om arbetsrelaterad invandring betonar den ekonomiska nyttan som invandringen bidrar 

med till samhället, medan retoriken om asylsökande ofta koncentrerar sig på kostnader för 

integrering, hot från det främmande och sociala problem som följer invandring. 

 

HBL talar också från invandrarnas perspektiv, speciellt då det gäller arbetsrelaterad invandring 

(Staden går före staten ”Finland kan inte vara bra på allting HBL11.2.2009, Utan jobb for Emilia 

packa och åka hem HBL 26.2.200,). I dessa artiklar intervjuas invandrare som kommit till Finland 

som studerande och arbetskraft och man tar upp problempunkter som finns i det finska samhället 

och det finska systemet, från invandrarnas synvinkel. 

 

Jämfört med dem som representerar den humana diskursen talar politiker i större grad om 

invandring som arbetskraft eller invandring och integrering som en kostnad. Detta återspeglar 

talarpositionerna som de olika aktörerna har i samhällsdebatten och att denna arbetsdiskurs ligger 

närmare till hands för politiker än den humana diskursen. 

 

5.3.5 "Soini borde säga stopp" 
 

Huvudstadsbladet efterlyser klarare ställningstaganden mot rasism av sannfinländarna och dess 

ordförande Timo Soini. Som ordförande representerar Soini partiets röst, som genom sina 

medlemmars ställningstaganden fått en invandrarkritisk eller rentav främlingsfientlig profil. 

Rubriken, ”Soini borde säga stopp” (HBL 14.2.2009) syftar på att Soini borde ta avstånd från de 

främlingsfientliga strömningarna inom sannfinländarna. Facebook gruppen "Autetaan somali-

ystävämme takaisin kotiin" grundades av en medlem av sannfinländarna. I artikeln är man oroad 

över att främlingsfientligheten i samhället ökar och invandrarforskare Anna Rastas intervjuas. Anna 



44 
 

Rastas är inom forskarvärlden en känd motståndare till rasism och HBL’s val av henne som expert 

visar på vilket budskap tidningen vill framhäva i artikeln. Hon menar att Soini nu borde ta  avstånd 

från de främlingsfientliga åsikterna som förekommer inom partiet. HBL är på samma linje i ledaren, 

Soini vägrar ta sitt ansvar (HBL 18.2.09), där man menar att Soini borde fördöma rasistiska 

uttalanden som förekommer i hans parti. HBL rubricerar också: Soini vidkänns inte pakt mot rasism 

(HBL 18.2.2009). Rubriceringen av frågan berättar om HBLs linje, man kräver att Soini ska 

starkare ta avstånd från rasism och främlingsfientlighet och tidningen konfronterar partiordföranden 

vid flera tillfällen. Soini vägrar ingripa mot enskilda rasistiska åsikter bland sannfinländare. Soini 

vill inte heller skriva under antirasism avtalet som Stefan Wallin (sfp) föreslagit eftersom han redan 

skrivit under ett avtal från 1998. 

 

Dessa artiklar är normativa ställningstaganden till en pågående politisk debatt. HBL tar i dessa 

artiklar starkare ställning mot Soini än vad man gör i HS. I ledaren ”Vihanlietsontaa ei pidä sallia” 

(HS 20.2.2009) markerar Helsingin Sanomat sin linje i frågan, vilken är att rasism inte kan 

tolereras. I jämförelse tar HBL dock mycket starkare ställning i frågan än HS.  

 

5.4 Diskussionen kring utlänningslagen som fallstudie i medieberättelsen om 
invandringsdebatten 
 

Riksdagens behandling av utlänningslagen utgör en nyhetshändelse där jag jämför hur de olika 

tidningarna rapporterade i frågan. Tidningarnas rapportering skiljer sig stort från varandra. 

Huvudstadsbladet behandlar mest av tidningarna kritiken som framförts mot minister Thors 

lagförslag samt riksdagsledemot Pentti Oinonens (sf) rasismanklagelser mot finlandssvenskarna. 

Eftermiddagstidningen IL fäster mest uppmärksamhet vid enskilda argument och reaktioner. HS 

rapportering av diskussionen kring utlänningslagen är den mest omfattande av de tre tidningarnas. 

 
Tidningarna presenterar tolkningar av debatten. Iltalehti beskriver debatten om utlänningslagen som 

mild. HS beskrev diskussionen med betydligt starkare termer: Kansanedustajat ryökyttivät Suomen 

turvapaikkapolitiikkaa (HS 18.2.2008). 

 



45 
 

 

5.4.1Utskottets behandling: Lagen är inte för liberal 
 

Migrationsminister Astrid Thors lagförslag för en ny utlänningslag behandlades i riksdagens 

förvaltningsutskott i december 2008. I utskottsbehandlingen ändrades Thors ursprungliga förslag på 

många punkter, eftersom den ansågs vara för liberal och locka flyktingar till landet. I artiklarna om 

den nya utlänningslagen och kritiken mot lagen hamnar Thors ofta i en försvarsposition. I artiklarna 

benämner man lagförslaget som Thors lagförslag istället för t.ex. regeringens lagförslag. Hennes 

offentliga person förknippas således mycket starkt till innehållet av lagförslaget. 

 

Grunderna för humanitärt skydd i det ursprungliga förslaget ansågs ge för mycket 

tolkningsutrymme. Ändringen i utskottet gällde också flyktingar med s.k. B-uppehållstillstånd, som 

av något tekniskt skäl inte kan återlämnas till hemlandet. Deras rätt till familjeåterförening slopades 

medan rätten att arbeta hölls kvar (Eduskunta torjuu ulkomaalaislain lievennyksen, Salliva 

ulkomaalaislain muutos ei sellaisenaan kelpaa eduskunnalle HS 11.12.2008, Eduskunta pyyhkii 

pykälistä ulkomaalaislain kiistellyt muutokset HS 13.12.2008). Slutligen blev resultatet enligt 

riksdagsledamot Tapani Tölli (c) att behandlingen av uppehållstillstånd varken skärps eller mildras i 

och med den nya lagen. (Ulkomaalaislain tiukennus käy maahanmuuttoministeri Thorsille HS 

16.12.2008). Intressant för mitt syfte är dock diskussionen som väcktes i anknytning till 

lagstiftandet. 

 

I artikeln: ”Nya lagen inte liberal” (HBL 13.12.08) behandlas förändringarna som lagen gick 

igenom i förvaltningsutskottets behandling. Resultatet av utskottets behandling var enligt utskottets 

ordförande: ”som det nu är kan man inte tala om en liberal lag”. Thors ursprungliga förslag 

benämns som ”salliva ulkomaalaislaki” (HS 11.12.2008) eller som ”för liberal” (HBL 13.12.2008). 

Ordet liberal har förknippas med Thors ursprungliga förslag och får en negativ klang, detta befästs 

av rubriken som speglar kritiken mot lagen genom att förneka att lagen är liberal. Dylika 

kategoriseringar i pressen och den politiska diskussionen ramar in frågor för allmänheten på ett sätt 

och skapar vissa associationer. Dessa kategoriseringar är ofta ”oskyldiga” och rutinmässiga men de 

kopplar kunskapen till en hop förhandsantaganden, vilka hör till någon diskurs. I detta fall den 

invandrarkritiska diskursen om invandring. Denna diskurs är uppbyggd genom att motparten 

representeras av mångkulturalisterna. Ord som släpphänt och liberal ramar lätt in denna part som 

naiva mångkulturalister, som inte inser problemen med invandring utan har en idealiserad 

verklighetsuppfattning där kulturell mångfald endast är en rikedom. 
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En nyckelterm i utlänningspolitiken är kontrollerad invandring. Detta exemplifierar en förvaltande 

myndighetscentrerad syn på invandring som är rådande i media och den politiska diskursen. Mina 

resultat om rapporteringen av asylsökande påvisar att invandring representeras i media ofta som en 

”ström” eller ”explosion”, alltså ett utomstående hot som måste hanteras och kontrolleras. Tidigare 

forskning av Horsti (2005) befäster denna syn. Med denna utgångspunkt antyder en liberal lag att 

politiken blir för släpphänt och utom myndigheternas kontroll. 

 

5.4.2 Rapporteringen om omröstningen om utlänningslagen i riksdagen 
 

Riksdagen röstade om lagen i februari 2009 då väckte den enligt Helsingin Sanomat starka 

reaktioner i riksdagens stora plenisal (Turvapaikkapolitiikalle haukut eduskunnassa, 

Kansanedustajat ryökyttivät Suomen turvapaikkapolitiikkaa HS 18.2.2009). Kritiken var hård mot 

lagförslaget: 

 

Rajamäki (sd) oli sitä mieltä että turvapaikkapolitiikka on karannut hallituksen 

käsistä. Hän näki turvapaikkojen hakemisen Suomesta olevan osittain organisoitua ja 

keskitettyä toimintaa, mikä tarkoittaa sitä, että Suomea käytetään hyväksi.  

 

Denna formulering av oppositionsriksdagsmannen Rajamäki, som varit inrikesminister i föregående 

regering och är en känd företrädare för restriktiv invandrarpolitik, är mycket stark. Han anser att 

asylsökande utnyttjar det finska systemet och att asylpolitiken nått en punkt som är utom 

regeringens kontroll. Denna retorik ser tydligt utlänningar som ett hot och invandring som ett 

okontrollerbart fenomen. Rajamäki likställer en del av de asylsökande med brottslingar. Bland 

socialdemokratiska riksdagsmän fanns det dock också sådana som framförde motsatta ståndpunkter: 

 

Kimmo Kiljunen (sd) ihmettelee, miten turvallisen paikan etsiminen voisi olla 

”laitonta” ja Tommy Taberman arveli, että keskustelun yllä leijui 

”suvaitsemattomuuden henki”. (HS 18.2.2009) 

 

I ovanstående citat öppnar Kiljunen upp argumentationen genom att ifrågasätta begreppet olaglig 

invandring. Perspektivet skiftar från en syn på flyktingar som försöker utnyttja Finland till en 

humanitär syn som strävar efter att se flyktingar som individer i nöd som söker skydd. 
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Hufvudstadsbladet i sin tur tar i rubriceringen fasta på rätten till arbete: Rätten till arbete fick tack 

(HBL 18.2.2009). Artikeln behandlar också kritiken mot Thors ursprungliga lagförslag. 

 

Utskottets ordförande Tapani Tölli (c) sade att regeringens förslag inte motsvarade 

folkets rättsuppfattning… 

 

Kritiken är samma som samlingspartiets ungdomsförbund framförde i december 2009, vars innehåll 

var att Thors rättsuppfattning strider mot den vanliga finländarens. Kari Rajamäki kritiserade hårt 

Thors och regeringens ursprungliga förslag, som enligt honom "lett till ett totalt kaos i 

utlänningsförvaltningen" (HBL 18.2.2009). 

 

5.4.3 Nationalistisk populism i media i samband med behandlingen av utlänningslagen 
 

Med nationalistisk populism i media syftar jag på retorik, som är hämtar sin kraft ur den 

traditionella bilden av finskhet och nationell identitet. I centrum för denna identitetskonstruktion 

ligger föreställningen av en finsk enhetskultur och värderingar som anses passa ihop med den finska 

mentaliteten. Politiker talar ofta till folket och om folket. I bakgrunden finns en konstruktion av 

”folket”, som varierar beroende på talaren. Den populistiska retoriken om invandring i media 

baserar sig på en nationalistisk diskurs. Jag undersöker hur man vädjar till det folkliga i politikertal 

och i synnerhet i populistisk retorik i media. 

 

Diskussionen i riksdagen fick ett märkligt sidospår när riksdagsledemot Pentti Oinonen (sf) 

beskylde finlandsvenskarna för rasism under evakueringen av Karelen på 1940-talet. Oinonen tar up 

finlandssvenskarnas motvilja att ta emot karelska flyktingar i finlandssvenska områden. Genom att 

lyfta fram gamla rasismanklagelser mot SFP ifrågasätter Oinonen att SFP i dagens politik 

framställer sig själv som förespråkare av tolerans. Det populistiska inlägget rapporterades i HBL 

och IL, medan HS inte noterade det.  HBL (20.2.2009) behandlar Oinonens utspel och Thors 

reaktion med on helsidas artikel. Oinonen försvarar sig genom att hävda att Thors många gånger 

pekat ut hans parti som rasister och att rasism också funnits i Svenska folkpartiet. 

 

 Men jag ville ta upp den förtigda frågan i sammanhanget. Jag är en enkel man från 

 landsbygden som pratar såhär.(Oinonen) 
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I ovanstående citat blir det tydligt hur Oinonen positionerar sig själv genom sin egen identitet, "en 

enkel man från landsbygden". Detta uttalande bär en politisk och kulturell betydelse och han 

markerar avståndet gentemot en högt utbildad stadsbefolkning och speciellt svenskspråkig 

överklass. Den finländska nationella identiteten har byggts upp på basen av agrara värderingar 

(Koenis och Saukkonen 2006) och Oinonens uttalande drar sin kraft från denna kulturella reservoar. 

Han försöker uppnå en talarposition som baserar sig på den finska kulturella identiteten, som 

betonar värderingar som redlighet och ärlighet. I denna positionering finns likheter till imagen som 

byggts upp i media av Timo Soini som folkets karl. 

 

Eftermiddagstidningen Iltalehti ger mest utrymme för Pentti Oinonens (sf) utspel. Tidningen 

rapporterar Oinonens utspel gällande finlandssvenskarnas agerande i karelarfrågan på 1940-talet: 

”eräät väestöryhmät osoittivat rasistisia piirteitä” (IL 18.2.2009). Denna kommentarer fick, enligt 

IL, minister Thors ögon att vätas. Thors hamnar i en defensiv position och svarar till Oinonen: 

 

”Minun isäni seudulla on hyvin monta hautaa joissa on selkeästi karjalankielinen 

nimi,  ja yhtä kaikki siellä on otettu vastaan karjalaisia”, kyynelehtivä ministeri 

vastasi hänelle. 

 

Här väljer Iltalehti att rapportera hur Thors går med i den nationalistiska retoriken genom att bevisa 

sin lojalitet mot det finska folket och på samma gång bevisa att hon är en ”riktig” finländare. 

Oinonens strategi framstår som ett populistiskt spel på motsättningarna mellan finnar och 

finlandssvenskar. Detta argument kan tänkas väcka resonans bland sannfinländarnas väljare, 

speciellt i en situation där man uppfattar att man själv attackeras med rasismanklagelser. Intressant i 

sammanhanget är att Iltalehti lyfter detta som huvudnyhet i behandlingen av utlänningslagen. 

Tidningens kommersiella linje kommer till uttryck av att man skapar sensationsväckande rubriker, 

som ofta personifierar och bagatelliserar nyhetsämnen.  

 

HBL (20.2.2009) ger utrymme för Thors kommentar gällande Oinonens utspel och 

sannfinländarnas politik:  

 

”Att påhoppet sedan riktades mot mig personligen kan tänkas bero på att det finns många 

hatobjekt som enas i samma person: finlandssvensk, kvinna och dessutom 

migrationsminister” 
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Ovanstående kommentar är en reaktion mot vågen av kritik som Thors utsatts för under 

diskussionen kring utlänningslagen. Thors poängterar att det inte bara handlar om 

invandringspolitik. Detta är något som jag också är intresserad av i denna undersökning. 

Rapporteringen om episoden mellan Oinonen och Thors påvisar vilken laddning argumentationen 

innehåller och hurdana uppfattningar om finskhet som ligger i bakgrunden. Oinonens utspel tillhör 

en nationalistisk diskurs om invandring, som baserar sig på den traditionella bilden av den finska 

nationella identiteten. Denna innehåller en nästintill mytisk bild av Karelen, som passar väl i 

eftermiddagsjournalistiken, som rutinmässigt öser ur nationalistiska och kulturella myter om bl.a. 

vinterkriget och Mannerheim. 

 

En mindre artikel bredvid huvudnyheten om Oinonen behandlar riksdagsledamot Juha Mietos (c) 

populistiska kommentar (IL 18.2.2008) om invandrarnas ovillighet att arbeta: ”Maahanmuuttajat 

ovat jostakin syystä mielummin töitä vieroksunu kun töitä tehny”. Citatet som lyfts upp av IL är 

typiskt för den forna idrottshjälten Mieto, med en politikerprofil som en folklig karl som säger saker 

rakt ut. Kommentaren påvisar hur man också i politiska diskussioner med enkla retoriska utspel kan 

skuldbelägga invandrare, utan desto mera belägg.   

 

Mietos kommentar resulterar i en uppföljande artikel i IL (19.2.2009): Kyllä meille työ kelpaa, där 

två afrikaner som arbetar på ett bygge intervjuas. Det finns en bild där männen arbetar på bygget 

och med bildtexten: ”-Työ on paras tapa integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, kaverukset 

korostavat.”. Artikeln baserar sig på motargumentation av Mietos kommentar av att invandrare inte 

vill arbeta. Textens ändamål är att motbevisa på stereotypin av invandrare som lata. Flit och seghet 

(finsk sisu) kopplas ofta till den finska mentaliteten, dessa egenskaper är något som invandrarna i 

artikeln vill bevisa att de står för. Horsti (2005, 246) talar om hur man i vissa fall i media 

framställer invandrare som superfinländska (supersuomalaisuus), dvs. genom egenskaper som 

traditionellt uppfattats som dygder i Finland. I likhet med Mietos kommentar påvisar dock artikeln 

att stereotypin av invandrare som lata existerar.  

 

5.5 Tidningarnas egna röster  
 

Ledare och kolumner representerar en åsiktsjournalistik vars ändamål är i större grad att presentera 

argument än att sträva till en jämlik och objektiv rapportering av någon nyhetshändelse. Jag 



50 
 

tillämpar Bourdieus fältteori (1991) och gör en skillnad mellan journalistikens och politikens fält. 

Ledare och kolumner representerar i högre grad det journalistiska fältet, medan i nyhetsartiklar och 

speciellt den politiserade diskussionen träder politikens fält starkare fram. I nyhetsartiklarna ser 

man hur journalismen ändå ramar in frågorna t.ex. genom rubricering och metaforer. Ledarna och 

kolumnerna i mitt material tar ställning till den politiska diskussionen och kritiserar politiken. Från 

dessa artiklar kan man se hur den finländska tidningspressen tar ställning till invandrardebatten 

under slutet av 2008 och början av 2009 och detta gör det intressant att jämföra dessa artiklar med 

rapporteringen i nyhetsartiklarna. Jag jämför också de tre tidningarnas linjer i artiklarna. 

 

5.5.1 Nödvändighetens tolkningsram: Finland står inför ett vägskäl, som kommer att 
bestämma den framtida utvecklingen 
 

Intrycket som starkast stiger fram ur ledartexterna, men också ramar in mycket av det övriga 

materialet, är att Finland nu befinner sig i ett historiskt kritiskt skede med tanke på 

invandrarpolitiken och integreringen. Detta perspektiv genomsyrar de flesta av ledartexterna i 

materialet, men olika slags argumentation förekommer för att legitimera denna syn. Ett av dessa är 

de samhälliga och sociala problemen som följer misslyckad integration. 

 

I Helsingin Sanomats ledare (Maahanmuuttaja kotoutuu kielitaidon ja työpaikan avulla HS 

28.12.2008) skrivs det att sannfinländarnas valframgång i kommunalvalet bidragit till att fientliga 

attityder mot invandring kommit upp i offentligheten och att attityderna mot invandring skärpts. 

Enligt ledaren uppstår det motsättningar om majoritetsbefolkningen upplever att invandrarna 

utnyttjar finländarnas social- och hälsotjänster. Slutsatserna i ledaren är att om man misslyckas med 

integreringen, hamnar Finland i liknande problem som många länder i Europa söker en utväg ur och 

att om man inte handskas med situationen så resulterar det i stora sociala problem och konflikter 

mellan invandrargrupper och majoritetsbefolkningen. En liknande bedömning att Finland bör 

handla nu görs i ledare: Turvapaikkahakijoista ei enää selvitä nykyisillä voimavaroilla (HS 

4.2.2009). Man utgår ifrån att antalet utlänningar i landet kommer att öka och att man behöver mer 

resurser för att handskas med invandringen. Skribenten lyfter fram somalierna som exempel, enligt 

vissa bedömningar kommer det att komma ca 4000 somalier årligen till Finland om 3-4 år. Detta 

betyder att antalet somalier i Finland fördubblas i ett par år. Slutsatsen i ledaren är:  

 

Nyt on aika pysähtyä ja tehdä arvio Suomen turvapaikkapolitiikasta ja sen suhteesta 

läheisten maiden politiikkaan. Jos tätä linjavetoa ja voimavarojen punnintaa ei tehdä 



51 
 

nyt, tilanne on saattanut jo muutaman vuoden kuluttua karata käsistä. (HS 4.2.2009 

Turvapaikkahakijoista ei enää selvitä nykyisillä voimavaroilla) 

 

5.5.2 Hotet av en ökad främlingsfientlighet  
 

I alla tidningarna uttrycks en oro över ökad främlingsfientlighet i samhället. Starkast stiger temat 

fram dock i Huvudstadsbladet. Jag anknyter detta till tidningens roll som förespråkare av tolerans i 

och med att man representerar den svenskspråkiga minoriteten. På flera ställen kopplar man också 

invandrarkritiska strömningar till svenskans försvagade ställning i Finland. 

 

I artikeln ”Bra att tala om missnöjet” HBL (3.12.2008) intervjuas professor emeritus Tuomo 

Martikainen som menar att högerpopulismen nu strandsatt i Finland efter sannfinländarnas 

valframgång. Pajunens skarpa retorik gällande asylfrågan i Helsingfors är enligt Martikainens 

tolkning, såsom den återges i intervjun, ett tecken på att politiker nu mer än tidigare vill ta del i den 

politiska debatten om invandring som efter valet beslagtagits av sannfinländarna. 

 

”under ytan bubblar ett missnöje med hur frågorna skötts, och tar man inte tag i 

saken får högerpopulismen mera näring” (Martikainen). 

  

”Martikainen drar paralleller till bland annat dansk folkparti i Danmark…. –Där har 

läget spårat ur,…”  

 

Enligt detta expertutlåtande befinner sig Finland alltså i en kritisk situation som kommer att 

bestämma hur vi kommer att klara av utmaningarna med invandringen och grogrunden för 

främlingsfientlighet. Denna inramning får situationen att verka som mycket akut och att läget kan 

”spåra ut” också här.  

 

Ledaren, När frisinnet blir hårt trängt (HBL 13.12.08), tolkar den ekonomiska utvecklingen som en 

orsak till de negativa attityderna mot invandringen. Tonläget i invandrardiskussionen har snabbt 

vänt från att varit inriktat på arbetsrelaterad invandring till en åtstramning av invandrarpolitiken. 

Ledarskribenten ser den ökade främlingsfientligheten och de negativa attityderna som de största 

problemen. Som en indikator på detta lyfter skribenten fram att många kandidater med 

främlingsfientliga åsikter valdes in från sannfinländarnas vallistor i kommunalvalet 2008, man 
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fortsätter: Men en handfull också på andra partiers – ingen vet vilkas – vilket egentligen är 

skrämmande. (HBL 13.12.08) 

 

Utlänningsfientligheten har alltså enligt HBLs tolkning brett ut sig över partigränserna. Jussi Halla-

ahos valframgång förklaras med paralleller till ”förebilder ute i Europa”. Till utvecklingen av det 

negativa samhällsklimatet mot invandring räknas Jussi Pajunens uttalanden och samlingspartiets 

ungdomsförbunds krav på Thors avgång.  Om ändringarna i Thors ursprungliga förslag som kom 

till i förvaltningsutskottet skriver HBL: 

 

Detta är beklagliga inskränkningar, men de går att leva med. Tills en 

riksdagsmajoritet åter är mogen att öppna Finlands dörrar mer än på glänt. (HBL 

13.12.2008) 

 

I ovanstående citat visar HBL sitt stöd för Thors politik. I ledaren kopplas de kärva attityderna inte 

bara till invandrarpolitiken, utan också svenskans ställning i Finland som ses som hotad i och med 

förvaltningsreformer. En restriktiv invandrarpolitik kopplas till en ökad trångsynthet och 

högerpopulism som sprider sig ut i samhället och som också påverkar svenskans ställning i Finland 

(HBL 13.1.2009, HBL 15.1.2009). Om finlandsvenskan inte respekteras, respekteras inte heller 

andra minoriteter, man skriver: ”Finland behöver mindre rasism, inte mer” (HBL 13.1.2009). 

Ledaren påvisar hur Huvudstadsbladet ser sin roll som förespråkare för tolerans och denna roll 

kopplas tydligt till finnlandssvenskarnas minoritetsställning i Finland. 

Ledaren Vanhanen sätter ned foten mot rasism och för svenskan (HBL 15.1.2009) diskuterar 

statsministerns uttalande i den intervju han gett HBL dagen före. Hans försvar av en öppen 

invandrarpolitik tolkas som mycket positivt linjeval i den rådande lågkonjunkturen då missnöjet 

mot invandrare växer eftersom man är rädd att ”de far iväg med våra jobb”. Vanhanen ville inte i 

HBL’s intervju peka ut sannfinländarna som ett främlingsfientligt parti. HBL ser det som möjligt att 

det gror en ökande rasism och främlingsfientlighet i det sannfinländska partiet och att ordförande 

Soini utnyttjar detta för sina egna politiska målsättningar, man skriver: Men tänk om Soini spelar ett 

dubbelspel: håller salongsfähig min utåt, men snarare uppmuntrar än tillrättavisar rasister i det 

dolda? 

 

Ledaren Mångkulturell skola för tolerans (HBL 13.1.09) förespråkar ett mångkulturellt Finland:  
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Ett mångkulturellt Finland varken kan eller bör undvikas. Men kommer diversiteten 

med tolerans och samförstånd, eller kommer den med etniska motsättningar? 

Detta är en politisk fråga i den meningen att utvecklingen kan påverkas med politiska 

beslut. 

 

Den verklighetsbild som förmedlas är den att det är ytterst viktigt att man i rådande omständigheter 

tar avstånd från främlingsfientlighet innan etniska motsättningar uppstår bland befolkningen. Detta 

bekräftar den uppfattningen att om invandrarfrågor och mångkulturalism inte behandlas nu kommer 

vi i framtiden att ställas inför svåra problem med dessa frågor. Detta skapar en nödvändighetsram 

som legitimerar argumentationen i artiklarna och understryker frågans aktualitet. Jämfört med HS 

ligger betoningen i HBL mera på ett behov av tolerans från det finska samhällets sida. Att 

uppfattningen att Finland i nuläget befinner sig i ett vägskäl ifråga av invandrarpolitik stiger så 

starkt fram ur materialet är ett tecken på politiseringen av invandrardiskussionen.  

 

5.5.3 Arbetsdiskursen om invandring som legitimering för mångkulturellt samhälle 
 

Arbetsdiskursen utgår ifrån att Finland behöver arbetsrelaterad invandring för att klara av landets 

sysselsättningsbehov och säkra en ekonomisk tillväxt. Denna legitimation förekommer främst i 

Huvudstadsbladet, där man också kopplar den till ett mångkulturalistiskt perspektiv och kravet på 

tolerans från majoritetens sida.  

 

Ledaren, Migrationen kan inte stängas av (HBL 3.12.2008), tar ställning till Jussi Pajunens utspel, 

som enligt HBL lätt kan misstolkas i invandrarfientliga kretsar. HBL ser slutenhet och negativa 

attityder mot invandring som problem, som kan få negativa följder. Särskilt med tanke på att 

Finland behöver utländsk arbetskraft. Här beskrivs den ökade invandringen som positivt: 

”Strömmen av utlänningar till Finland har blivit stridare. Med tanke på den framtida 

arbetskraftsbristen är detta inte illa”. Situationen är omvänd än i t.ex. Jussi Pajunens utspel som ser 

invandring som ett hot och kostnadskälla. Kontexten som det kopplas till är arbetsrelaterad 

invandring. Detta är det sammanhang som HBL ofta talar om invandring istället för den 

flyktingbaserade diskursen som ser invandring som hot och sociala problem. I tidningens 

ledartexter lyfter man ofta fram de ekonomiska argumenten som talar för invandring: 

 
”ökad invandring är dagens melodi, främst på grund av att den inhemska 
arbetskraften på sikt inte räcker till.” (HBL 13.1.2009) 
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”Finland behöver snart mer utländsk arbetskraft igen, ja vi klarar inte ens 

lågkunjunkturen utan sådan.” (HBL 15.1.2009) 

 

”Det är viktigt att vara bered när den ekonomiska krisen är förbi och ekonomisk 

tillväxt igen är möjlig.” (HBL 2.2.2009) 

 

5.5.4 Invandrardiskussionen i eftermiddagstidningen  
 

I Iltalehti behandlas invandring i endast två ledare, dessa är dock mycket intressanta exempel på hur 

frågan behandlas i kvällspressen. De skiljer sig stort från hur dagspressen behandlar frågan i mitt 

material. 

 

Iltalehtis syn på mångkulturalism behandlas i ledaren ”Kulttuurierot usein hankalia” (IL 

10.1.2009). Romerna tas som ett exempel som en minoritet som till fullo inte har accepterat 

västerländska värderingar trotts att de befunnit sig i landet i flera sekel. Detta anknyts till ett aktuellt 

våldsdåd som utförts av romer och hedersmord. Slutsatsen i ledaren är att man ska kunna diskutera 

och behandla kulturskillnader öppet och man varnar för att om rasismen i andra fall kan öka, som 

det skett i andra länder som tidigare fört en liberal politik. Till slut kopplar man trådarna till den 

aktuella diskussionen om Finlands flyktingpolitik: 

 

”Sivistysvaltiona Suomen on otettava vastaan aidot pakolaiset…. Ei pidä silti 

suhtautua sinisilmäisesti tulijoiden esityksiin.” 

 

Det är intressant att se hur argumentationen är uppbyggd i ledaren och den är ett bra exempel på hur 

verklighetsbilden konstrueras av skribenten. Romerna framställs som ett varnande exempel på dålig 

integration och kulturskillnader framställs som mycket svåra att lösa. Finland ska ta emot ”verkliga” 

flyktingar men man ska inte falla för inflyttarnas historier. Här kan man se en skuldbeläggning av 

flyktingar genom att de delas in i ”verkliga” flyktingar och utnyttjare. Utgångspunkten är inte att de 

som söker asyl är i behov av skydd. Innis (2010) har lagt märke till hur brittisk media och brittiska 

myndigheter skiljer mellan verkliga och falska asylsökande. Utgångspunkten har blivit att 

asylsökningarna sker på falska grunder och att de asylsökande är oärliga. På detta sätt konstrueras 

de asylsökande som en imaginär homogen grupp som utgör ett hot mot den nationella säkerheten 

(Innis 2010, 457). 
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IL definierar sin linje i invandrar- och rasismdiskussionen i en ledare under forskningsperioden 

”Maahanmuuttokiistely saapunut  Suomeen” (IL 19.2.2009). Man fördömer också rasism i IL, men 

fortstätter: 

 

”Rasistinen kiihotus on torjuttava, mutta ongelmista on puhuttava avoimesti. Muuten 

ne jäävät muhimaan painekattilassa samaan tapaan kuin ”neuvostovastaisuus” 

takavuosina. Ruotsissa kattila on paikoin jo räjähtänyt” 

 

”Ongelmien torjumiseksi maahanmuuttoa on säädeltävä. On tunnustettava sen 

vaikeus – alkaen tulijoiden taustan selvittämisestä. Tässä ei pidä olla liian 

sinisilmäinen. Ja maailman pakolaisongelman hoitamiseen on usein tehokkaampi 

osallistua lähtömaiden tuntumassa kuin kaukaisessa Suomessa” 

 

Här utrycks tidningens linje, invandring bör kontrolleras och man bör inte vara för blåögd för 

flyktingarnas historier. Man skriver att integrering av invandrare under de senaste åren inte har 

lyckats vilket har lett till kriminalitet. Den sista meningen i citatet att världens flyktingproblem inte 

kan lösas i det fjärran Finland utan istället på plats, befäster tolkningen att man borde åtstrama 

flyktingpolitiken. Intressant är också att uttrycket blåögd använts i båda ledarna av IL i bemärkelsen 

att finländarna inte får vara för blåögda för att inte luras av flyktingarnas historier. 

 

Det finns en koppling till nationell identitet och självbild och synen på finländare som blåögda och 

oskyldiga. Man talar om den stora världen och det lilla fjärran Finland. Invandring kopplas till 

brottslighet och den stora världens faror. 

 

5.5.5 Kolumner – kommentarer till den offentliga diskussionen och samhällsklimatet 
 

Kolumner utgör en liten del av materialet. Endast i HS utgör det en del (5 st. kolumner) av 

nyhetsutbudet genom att utgöra en kommentar till invandrardiskussionen som förs. I HBL förs 

tidningens argumentation genom ledarna, och i IL, där nyhetsutbudet var digert också i de andra 

kategorierna behandlare en kolumn invandring. 
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I Kolumnen Käy tässä sitten keskustelua (HS 18.12.208) behandlas tonläget i den finländska 

offentliga diskussionen om invandring. Enligt kolumnisten har flera skribenter som behandlat 

invandring fått hotelser från arga läsare. ”Invandrarkritikerna” (Halla-aholaiset) som efterlyser en 

öppen diskussion, provoceras och anklagelserna tar över diskussionen. I detta klimat är det omöjligt 

att föra en saklig diskussion om invandring. Enligt skribenten ligger orsaken samhällsklimatet i att 

problem med anknytning till invandring har tystats ner under många år, t.ex. i Helsingfors har 

utlänningar toppat våldtäktstatistiken. En kolumnist påpekar att utlänningslagen genomgick stora 

ändringar i riksdagens förvaltningsutskott. Riksdagen använde mycket makt i denna fråga i motsats 

till andra frågor där riksdagens majoritet inte trotsar regeringens förslag. Skribenten frågar varför 

riksdagen utövar sin makt just i utlänningsfrågor (HS 13.12.2008 Kolumn: Eduskunta osaa ja 

uskaltaa kerrankin). 

 

Vaan mistähän kertoo se, että eduskunnan tahto johtaa tekoihin nimenomaan 

ulkomaalaisasiossa? Ajan hengestä, varmaankin. (HS 13.12.2008). 

 

Iltalehtis kolumn: Maahanmuutto – miksi viisas vaikenee (IL 21.2.2009) är också en kommentar till 

den offentliga invandrardiskussionen. Skribenten kritiserar ett samhällsklimat där parterna stämplas 

antigen som naiva mångkulturalister eller rasister. Detta leder enligt skribenten till att problemen 

med invandring inte diskuteras öppet och sakligt, med stöd av fakta, utan istället till att problemen 

gror under ytan och eskalerar. Frågan som lämnas öppen är vilka är de fakta som man borde ta upp i 

diskussionen. Som jag påvisat är detta inte någon enkel fråga med tanke på legitimationskampen am 

fakta i invandrardiskussionen som råder och de olika parternas makt i att definiera vad som 

diskuteras. 

 

Gemensamt för dessa kolumner är en kritik mot det rådande samhällsklimatet, där 

invandringsdiskussionen förs främst på Internets diskussionsspalter, där parterna koncentrerar sig 

på att svartmåla varandra. Detta är ett tecken på en radikalisering av diskussionen och inflammering 

av relationerna mellan de som är för och de som är emot invandring. Den s.k. invandrarkritiken har 

också tagit mer plats i de traditionella medierna, i.o.m. sannfinländarnas och dess rasistiska 

medlemmars som Jussi Halla-ahos valframgång i kommunalvalet 2008. Detta tyder också 

kolumnerna som kritiserar klimatet på.  
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5.5.6 Skillnaderna mellan tidningarna 
 

Jag kom fram till att det finns stora skillnader mellan tidningarnas rapportering. HBL är den tidning 

som starkast lyfter fram invandrarnas röst, i dessa fall gäller det dock arbetsrelaterad invandring. 

Arbetsrelaterad invandring är för övrigt också mest synlig i HBL och tidningen framställer sig mest 

aktivt som förespråkare av tolerans. Reportage om mångkulturalism och förhållandet mellan den 

finska kulturen och invandrarnas kultur är mest synligt i HBL. 

 

Helsingin Sanomat, som har den mest omfattande rapporteringen, är mer inriktat på integration av 

invandring. I materialet ingår ett par artikelserier (Muuttuva maa och Uusi Suomi) som behandlar 

integrering och mångkulturalism, med betoningen på integrering och problemen som är förknippade 

med invandring. Mångkulturalism behandlas ur toleransens synvinkel i artiklarna, som det görs i 

också HBL.  

 

Materialet från Iltalehti är det minst omfattande. Ett fåtal artiklar publicerades av behandlingen av 

utlänningslagen, och dessa koncentrerade sig på enskilda uttalanden och reaktioner. Det fåtaliga 

materialet beror delvis på att jag uteslutit artiklar som handlar om enskilda fall av utvisningar. 

Iltalehti representerar en populistisk linje genom att man lyfter fram enskilda människoöden i 

rubrikerna i större grad än politiska processer. Tidningens ledare representerar en nationell syn på 

invandring. I dessa konstrueras det ”lilla Finland”, där man inte får vara för blåögd för att bli 

utnyttjad av ”falska” asylsökande. Genom dylik retorik i media konstrueras invandrare som ett hot 

mot den nationella säkerheten. Detta medför att gruppen invandrare behandlas som en homogen 

grupp och likställs ofta med asylsökande. 

 

Det är intressant att notera att nödvändighetsramen stiger fram ur alla de tre tidningarnas 

ledartexter, man legitimerar dock olika saker med denna ram i tidningarna. I alla tidningar är man 

oroad över att rasism och främlingsfientlighet kommer att öka om den nuvarande utvecklingen 

fortsätter, men ur olika perspektiv. På basen av ledartexterna kan man i stora drag konkludera att: 

HS är oroad över invandrarnas sysselsättning och integration. I HBL är man oroad över att den 

finländska arbetskraften inte räcker till och attitydklimatet mot invandring blir allt strävare. IL är 

oroad över de kulturella problemen som ökad invandring för med sig och av flyktingar som 

utnyttjar det finska asylsystemet.  
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6. Sammanfattning av resultat 
 

6.1 Frågan om de asylsökande som inramning för invandrardiskussionen 
 

Resultaten visar hur nyheter om asylsökande ramar in den offentliga debatten om invandring. 

Påverkan är inte ensidig och jag har inte varit ute efter att påvisa kausala förhållanden. Tydligt är 

dock att det i nyhetsrapporteringen om invandring existerar en krisinramning av händelser. 

Nyhtesgenren av s.k. hårda nyheter som baserar sig på kvantifierbara data, påverkar valet av 

nyhetsämnen samt användningen av vissa argument och metaforer, som bidrar till krisinramningen.  

Nyckelmetaforer för denna krisinramning är rusning och flod. Detta understryks av att s.k. mjukare 

nyheter som behandlar invandring i något annat ljus än asylsökande inte blir huvudnyheter, utan 

placeras längre fram i tidningen.  Denna tudelning av rapporteringen har också konstaterats av 

tidigare forskning (Horsti 2005). 

 

Bilden av asylsökande som en flod förstärks av att familjeåterföreningar lyfts fram som ett fenomen 

som inte kan kontrolleras och leder till en oförutsägbar ökning av invandrare i samhället. Ett 

bakgrundsantagande är att denna grupp inte kommer att integreras, speciellt om de kommer från s.k. 

avlägsna kulturer. Problemet är att upprepad rapportering av detta slag förstärker en viss 

verklighetsbild av invandring och mångkulturalism. Om alternativ inte diskuteras och fler röster än 

myndighetsrepresentanter, som representerar en förvaltande syn på invandring inte kommer till tals, 

blir bilden alltför ensidig. Detta slags rutinmässig rapportering ger också näring åt att en allt mer 

kritisk retorik mot invandring. 

 

Tidigare forskning om mediediskursen kring invandring och asylsökande har påvisat att 

perspektivet är myndighetscentrerat och förvaltande (Horsti 2005, Haavisto 2007, Raittila & 

Vehmas 2005). Krisinramningen som steg fram i mitt material av nyheterna om asylsökande är 

förknippad med dessa ramar. Synen på invandrare är förvaltande och de definieras som ett problem. 

Jag ser också att genom medias rutinmässiga rapportering om invandring konstrueras invandrare 

som ett hot. På basen av mina resultat kan jag dock säga att krisinramningen är en dominerande ram 

i rapporteringen av ett växande antal asylsökande. 

 

Bilden är dock inte ensidig, utan det finns också inslag av balanserande journalistik där invandrare 

blir representerade på ett mångsidigare sätt. Eftersom mitt forskningsintresse styrt mig in på den 
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invandrarkritiska och mångkulturella diskursen, framom att ge en representativ bild av 

nyhetsutbudet har jag valt att understryka den praxis i nyhetsrapporteringen som reproducerar en 

bild av invandrare som hot. Kartläggande undersökningar har gjorts både av svenskspråkiga (se 

Haavisto 2007) och finskspråkiga (se Raittila & Vehmas 2005) dagstidningar i Finland. Vidare 

undersökning behövs för att utreda hur läsarna i själva verket ramar in frågorna. Detta beror på en 

mängd olika faktorer som ligger utanför själva texten, som t.ex. personliga erfarenheter, kön, social 

och ekonomisk status osv.. 

 

6.2 En politisering av invandrardebatten i media 
 

Tesen om en politisering av invandrardebatten verkar hålla på basen av mitt material. Tidsperioden 

kännetecknas dock av nyckelhändelser som bidragit till att frågor om invandring varit på den 

politiska agendan. Om hösten 2008 inneburit en sådan vändpunkt som Keskinen (2009) föreslår, 

eller om detta varit en fas bland andra i den mediala offentligheten sedan Finland blivit ett 

mottagarland av invandrare, återstår att se.  

 

Sannfinnländarna har onekligen tillfört ett nytt inslag i debatten.  Partiets framgång har skapat en 

effekt på det politiska och journalistiska fältet som verkat över partigränserna. I media har en ökad 

kritik mot invandring bland befolkningen och politikers uttalanden som klassats som 

invandrarkritiska behandlats som ett nytt fenomen i Finland. Av rapporteringen i nyheter, ledare 

och kolumner framstiger det som jag kallat för nödvändighetens ram. Bedömningen av situationen 

är att Finland är i ett kritiskt skede, som kommer att bestämma hur integrationen i framtiden 

kommer att lyckas. Denna tolkning är dominerande i samtliga tidningar.  

 

Skarpt formulerade uttalanden har väckt mest uppståndelse i tidningarna. Valframgången för 

invandrarkritiska kandidater i kommunalvalet 2008 gav media ett ram genom vilken 

invandrarkritiska uttalanden lyfts fram. Det har behandlats som en ny politisk trend i Finland. Detta 

har säkerligen också bidragit till politiseringen. 

 

Det har pågått en legitimationskamp om vad som är de ”rätta” argumenten i invandrardiskussionen. 

Ett åskådliggörande exempel är Timo Soinis uttalande ”tervetuloa asialinjalle” (välkommen att 

diskutera frågan sakligt min övers.) där han definierar sin och sitt partis syn som den som baserar 

sig på fakta. Detta är beskrivande för hur sannfinländarna har i media satt tonen för diskussionen 
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och påverkat dess innehåll. Mycket av den politiska debatten har kretsat kring Soini och hans partis 

syn på invandring. 

 

6.3 Den pågående berättelsen om invandringen till Finland och de centrala 
talarpositionerna 
 

Jag har undersökt hur media rapporterar om invandrarpolitik genom att bygga upp en narration. 

Också ur detta perspektiv inträffade det flera intressanta händelser som media kunde följa upp. Man 

kan se mitt material som en pågående historia som började med Pajunens utspel och fortsatte med 

samlingspartiets ungdomsförbunds krav på Thors avgång, diskussionen kring en för liberal 

utlänningslag, Soinis ambivalenta förhållande med rasistiska tongångar inom Sannfinländarna, 

statsminister Vanhanens (c) och finansminister Katainens (saml) ställningstaganden till 

invandrardiskussionen och slutligen omröstningen av utlänningslagen. Detta händelseförlopp 

representerar endast den tre månaders period jag undersökt i en pågående historia. 

 

Berättelsen har byggts upp genom de centrala rollinnehavarna i historien. Man kan tala om roller i 

detta sammanhang i bemärkelsen att media är delaktig i att konstruera de centrala talarpositionerna 

och följer upp händelserna genom dessa roller. Skärpningen av attityderna mot invandringen och 

den s.k. invandrarkritiska utvecklingen ger journalister en referensram genom vilken man behandlar 

nyheterna. Detta gör det lättare att definiera olika utsagor som invandrarkritiska och få den att passa 

in i berättelsen om en ökad invandrarkritiskhet i samhället. Populistiska invandrarkritiska utspel har 

till en stor utsträckning varit det som styrt den politiska debatten i media och det är genom dessa 

utspel som berättelsen fortlöpt. I min forskningsdesign utgår jag ifrån att det de s.k. 

invandrarkritikerna positionerar sig mot det mångkulturella lägret. Denna konstruktion är i många 

fall imaginär, men erbjuder med hjälp av dessa motpoler ett sätt att förstå verkligheten på ett 

diskursivt plan. Genom sin offentliga person representerar Astrid Thors en ideal symbolopponent 

till invandrarkritiken som hämtar sina argument från en nationalistisk diskurs. Hennes roll blir 

synlig genom den stora vågen kritik hon mött genom lagförslaget om en ny utlänningslag. Från en 

nationalistisk synvinkel utgör Thors en syndabock på grund av hennes offentliga person, som 

tillhörande en finlandssvensk elit och det kvinnliga könet. Detta gör att hon passar in i bilden av en 

naiv mångkulturalist, för vilken den ”vanliga finländarens” verklighet är främmande. 
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Den populistiska talarpositionen, som grundar sig på en traditionell syn på nationell identitet, 

exemplifieras tydligast av medierepresentationen av sannfinländarna Timo Soini och Pentti 

Oinonen. Man ser hur de i sin retorik och genom representationen som ges av dem i media bygger 

upp en folklig image. Från denna talarposition som folkets karlar kan de uppnå intrycket av ärlighet 

och redlighet, som ger en legitimitet åt de argument man för. Detta betyder inte att strategin alltid 

lyckas, men i Soinis fall kan man tydligt se vilken stark position i den mediala offentligheten han 

erhåller med sin folkliga image. Medieberättelsen om sannfinländarna och invandrarkritiken baserar 

sig i högre utsträckning på hur argumenten framförs och av vilken part, än en diskussion där 

argument konkurrerar med varandra. 

 

6.4 De rådande diskurserna i rapporteringen 
 

Jag skiljer mellan tre huvudsakliga diskurser som förekommer i rapporteringen och genom vilka 

olika aktörer uttalar sig från ifråga om invandring. Dessa är: (1) den invandrarkritiska diskursen, (2) 

den arbetsrelaterade diskursen och (3) den mångkulturella diskursen. 

 

Den invandrarkritiska diskursen (1) utgår från att invandring skapar ett hot mot den finska 

samhällsordningen och kulturen. Jag har kommit fram till att denna diskurs dominerar den politiska 

retoriken i media. I materialet hittade jag mycket argumentation med vilken invandring konstrueras 

som ett hot. Till denna argumentation hör en nationalegoistisk retorik om Finlands invandrarpolitik, 

som har löpt utanför myndigheternas kontroll p.g.a. en explosionsartad invandring. Genom dylik 

retorik kan invandring konstureas som ett hot både mot nationens säkerhet och kultur. Hotbilden 

baserar sig på bilden av Finland som ett kulturellt homogen land, som ligger långt borta från 

diskursen om ett mångkulturellt samhälle. I Iltalehtis ledartexter förekom representationerna om det 

lilla Finland och det utomstående hotet av invandring samt den stora världens faror. Detta är ett 

intressant resultat i jämförelse med dagstidningarna, där dylik argumentation inte framfördes inom 

åsiktsjournalistiken. 

 

En av mina forskningsfrågor är om den invandrarkritiska retoriken innehåller nyrasism. Jag 

förknippar denna slags rasism med invandrarkritikens frammarsch. Frågan om nyrasism är inte lätt 

att besvara eftersom rasismen är subtil och döljs bakom andra argument. Every och Augoustinos 

(2007) behandlar talet om nationen som en legitimationsform för nyrasism i bemärkelsen att det 

utesluter vissa grupper från den nationella gemenskapen. Fastän man inte framför öppet rasistiska 
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åsikter kan retoriken om nationen vara ett sätt att utesluta olika människogrupper från nationen och 

därmed motivera en ojämlik behandling av dessa. Denna typs legitimation framgår ur 

argumentationsmodeller som syftar på nationen och tal om nationen som ”vi”, t.ex. argument av 

typen: Vi kan inte ta emot fler flyktingar. Detta slags argument är närvarande i flera utspel i den 

politiska retoriken så som de rapporteras i tidningarna, t.ex. Pajunens (saml), Timo Kallis (c) och 

Kari Rajamäkis (sdp) argumentation. Det särskilt starkt representerat i Rajamäkis kritik mot 

utlänningslagen, där han i sin argumentation likställer asylsökanden med brottslingar. Jag 

klassificerar inte dessa som nyrasistiska, men de vilar på en nationalistisk diskurs som kan användas 

för ojämlik behandling av invandrare och asylsökande.  En annan legitimation för nyrasism är talet 

om kulturella skillnader (Every och Augoustinos 2007). Bakgrundsantagandet är att invandrare inte 

kan integreras p.g.a. sin annorlunda kultur. Teppo Leinonens (saml ungdomsförbund) uttalande om 

att okontrollerade strömmar skapar stora sociala och kulturella problem baserar sig på denna tanke, 

fastän han inte nämner att invandrarnas kultur är underlägsen den egna fungerar kulturen som en 

motivering för en ojämlik behandling av olika människogrupper.  

 

Inom diskursen för arbetsrelaterad invandring (2) framställs invandrare snarare som en resurs för 

det finska samhället än ett hot. Perspektivet är nationalstatscentrerat eftersom man ställer den 

samhällsekonomiska nyttan i förgrunden, men det hänger ofta också samman med kravet på en 

ökad tolerans. Arbetsdiskursen är mest uttalad i HBL’s artiklar. I tidningen behandlades också 

invandrarnas ställning, men oftast från en arbetstagares synvinkel. Som jag på basen av 

ledartexterna analyserat legitimerades argumenten för invandring ofta med behovet av arbetskraft. I 

de övriga tidningarna trädde inte detta argument lika starkt fram. 

 

Den mångkulturella diskursen (3) hamnar i skymundan i den politiska debatten. Mångkulturella 

perspektiv behandlas inte i media i samma kontext som invandrarpolitik, som oftast behandlar 

asylsökande. Av politikerröster som lyfts fram i tidningarna är SFP:s Stefan Wallin, den enda som 

tar ett initiativ till främjandet av tolerans och mångkulturalism. Också i detta fall blir budskapet 

något lösryckt och ett sidospår i debatten. Då HS (12.1.2009) frågar framstående politiker och 

partiledare om de anser att mångkulturalism berikar det finska samhället, upprepas av flera av dem 

argumentet att mångkulturalism är en del av samhället. Den finländska invandrarpolitiken 

diskuteras av politiker utgående från andra begrepp, som integrering och sysselsättning. 

Mångkulturalism används som ett tomt begrepp och en politisk etikett. Intrycket som man vill ge är 

antingen att man är för eller emot mångkulturalism, utan en djupare reflektion i frågan. 
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Som bakgrundsantaganden för denna avhandling har jag att den mångkulturella och den 

invandrarkritiska diskursen utgör motpoler och positionerar sig mot varandra med sina egna 

ideologiska bakgrundsantaganden. Detta förhållande är inte särskilt framträdande i materialet i.o.m. 

att det s.k. mångkulturella lägret till stor del är osynligt i debatten. En orsak till detta är att det är 

mycket svårare att skapa reaktioner i media med mångkulturella än med tillspetsade 

invandrarkritiska utspel. En bidragande orsak är att invandrarkritikerna fått initiativet i den politiska 

debatten genom tillspetsade utspel, vilket innebär att de fått definiera vad som diskuteras. Jag 

påvisar på vilket sätt den populistiska retoriken i tidningarna vilar på en nationalistisk diskurs om 

Finland. Denna syn inkluderar inte utlänningar i den nationella gemenskapen och baserar sig på den 

traditionella bilden av nationell identitet.  

 

I motargumentationen som besvarar den invandrarkritiska retoriken finns det försök på att luckra 

upp bilden av invandrare som en enhetlig grupp av asylsökande, genom att ta fasta på att invandrare 

är en heterogen grupp som innehåller människor med olika bakgrund och som är i olika livsskeden. 

Den humana tolkningsramen, som ser invandrare som individer med individuella behov och som 

delaktiga i det finska samhället, invandring förekommer också i materialet. Det är betecknande att 

denna syn på mångkulturalism representeras främst av kyrkans representanter. Detta återspeglar 

återigen talarpositionerna som olika aktörer i samhällsdebatten representerar. 
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7. Slutdiskussion 
 

Den genomgående tanken som väglett mig i arbetet med denna avhandling är frågan om hur media, 

genom rapporteringen av hårda nyheter och den politiska debatten, påverkar bilden av hur vi 

uppfattar fenomenet invandring till Finland. Frågan är ytterst intressant i ljuset av det pågående 

skedet i den finländska offentliga debatten, som kännetecknas av en ökad invandrarkritik på det 

politiska fältet. Slutsatsen som dras i tidningarna är att det finska samhället befinner sig i ett kritiskt 

skede, i fråga om hur man kommer att klara av en ökad mångkulturalism i framtiden. 

 

En stor del av artiklarna behandlar problemen med invandring. Dels förklaras detta av nyhetsgenren 

hårda nyheter, som lyfter fram dylika frågor i rubrikerna. Genrekonventioner förklarar också val av 

intervjuobjekt och källor till nyheterna, vilka traditionellt dominerats av myndighetskällor. Frågan 

som detta väcker är om det skapar en altför snäv bild av frågor kring invandring och integrering, 

speciellt när det beror på strukturella tendenser i journalistiken. Frågan lyder hur bilden av 

invandring kunde se ut om rapporteringen vore mer mångbottnad? 

 

Moderna teorier om kritisk mångkulturalism utgår från en dynamisk syn på kultur och identitet, där 

det i en mångkulturell kontext uppstår en dialog mellan kulturer istället för att människor placeras i 

på förhand bestämda etniska fack. Beträffande den mediala offentligheten och i detta fall 

tidningspressen är den ideala situationen en mångetnisk offentlighet (Husband 2008), som innebär 

ett rum där olika röster blir hörda och är i dialog med varandra.  

 

Jag föreslår en mer mångkulturell behandling av ämnet också i de hårda nyheterna och i synnerhet i 

rapporteringen av den politiska debatten. Med detta syftar jag på en mångkulturalism, som tar i 

beaktande den tvåsidiga processen av anpassning både från majoritetens och invandrarnas sida. 

Detta innebär en dynamisk mångkulturalism, där det existerar dialog och förhandling mellan 

grupper och individer. En sådan mångkulturalism innebär att också andra röster än 

myndighetsrepresentanter hörs också i den politiska debatten, t.ex. representanter för invandrarnas 

organisationer. Invandring upplevs ofta som någonting främmande och oberäkneligt, vilket medför 

att det är lätt att projicera negativa stereotypier på invandrare. Jag ser att tidningspressen har en 

viktig roll i att öka toleransen, genom att presentera dessa frågor för allmänheten.  
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Bilaga 1: Material  
 

Helsingin sanomat 1.12.08 – 28.2.09 

 

2.12.08 a11 Pajunen huolestui maahanmuuton kasvusta    

3.12.08 a13 Pajunen syyttää valtiota Helsingin maahanmuuttajaongelmista   

4.12.08 Pajusen ulkomaalaiskanta tyrmätään ministeriössä    

6.12.08 a4 Kolumn: Maahanmuuttaja on nyky-Suomen ryssä    

6.12.08 Ledare: Tavallinen kansalainen onkin paras muutosvoima    

7.12.08 a3Helsinki on muuttunut monikulttuuriseksi    

7.12.08 Helsingissä asuu jo kolmannes Suomen maahanmuuttajista 

11.12.08 a3 Eduskunta torjuaa ulkomaalaislain lievennyksen (forts. A5)   

11.12.08 a5 Salliva ulkomaalaislain muutos ei sellaisenaa kelpaa eduskunnalle 

12.12.08 a8 Kokoomusnuoret: Thorsin erottava     

13.12.08 a5 Eduskunta pyyhkii pykälistä ulkomaalaislain kiistellyt muutokset   

13.12.08 Kolumn: Eduskunta osaa ja uskaltaa kerrankin    

16.12.08 Kolumn: 3,5-neliöinen turvapaikka     

16.12.08 a6 Ulkomaalaislain tiukennus käy maahanmuuttoministeri Thorsille   

18.12.08 Kolumn: Käy tässä sitten keskustelua      

21.12.08 a3 Kotoutustoimet eivät pure pakolaisiin (forts a4)    

21.12.08 a4 Uusi Suomi: Työllistymisellä mitattuna monien pakolaisten kotoutuminen on 

epäonnistunut 

21.12.08 a4 Turvapaikkahakijoiden määrä on kasvanut ennätyslukemiin   

24.12.08.a11 Köyhyyttä voi torjua toinen toistaan tukemalla    

28.12.08 a2 Ledare: Maahanmuuttaja kotoutuu kielitaidon ja työpaikan avulla   

 

6.1.09 Vieraskynä: Maahanmuutto ei uhkaa työpaikkoja     

10.1.09 a4 Turvapaikkahakijoiden ryntäys ennakoi uutta ennätysvuotta   

10.1.09 A13 Kolumn: Elvytetäänkö metropoliin nyt siirtolaisslummit?   

11.1.09 a5 Muuttuva maa: Euroopan maahanmuuttajalähiöiden ongelmat halutaan estää Suomessa  

11.1.09 Suvelan vuokrataloissa haaveillaan omakotitalosta    

12.1.09 a3 Maahanmuuttopolitiikka kiinnostaa vain osaa puolueista (forts. A4)  

12.1.09 A4 Vain osa puolueista on paneutunut maahanmuuttopolitiikkaan 
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13.1.09 a5 Astrid Thors haluaa yritykset mukaan kouluttamaan maahanmuuttajia   

15.1.09 a5 Wallin ehdottaa rasisminvastaista lausumaa puolueille    

17.1.09 A9 Halonen varoitti kohtelemasta maahanmuuttajia vain työvoimana   

18.1.09 A3 Maahanmuuttajat tulevat nyt Aasiasta (fors A13)    

18.1.09 A13 Metropoliin muutetaan nyt idästä itään, Kommentti: Keskustelu faktapohjalle 

18.1.09 A5 Kolumn: Puolueilla on jo rasismisopimus     

22.1.09 A5 Syrjäytyminen on pahan alku ja juuri     

25.1.09 A3 Kansalaisuuden saanti voi nopeutua suomen  opiskelulla (forts. A5)  

25.1.09 A5 Ahkera suomen opettelu saattaa nopeuttaa kansalaisuuden saantia,  

25.1.09 A5 Rehtori: Ummikolle ei riitä vuosikaan valmistavaa opetusta   

29.1.09 A12 Turvapaikkahakijoiden tulo kotikulmille ei kauhistuta asukkaita   

30.1.09 A4 Muuttuva maa: Arajärvi: Maahanmuuttajille pitää järjestää suomen opetusta, Ay   

liikkeessä kiinnostaa solidaarisuus 

 

3.2.09 A6 Poliiisi saa rahaa pakolaisten ikätesteihin     

4.2.09 Ledare: Turvapaikkahakijoista ei enää selvitä nykyisillä voimavaroilla   

5.2.09 A13 Helsingin maahanmuuttajaperheistä joka neljäs saa toimeentulotukea   

6.2.09 A11 Helsinki haluaa valtiolta pian luvattua apua maahanmuuttajille   

8.2.09 A11 Joka neljännessä avioliitossa ainakin toinen on ulkomaalainen   

17.2.09 A6 Muuttuva maa: Maahanmuuttajien perhekulttuuri muuttuu usein tuskien kautta  

17.2.09 Tutkimus: Taantuma kuumentaa keskustelua maahanmuutosta   

18.2.09 A3 Turvapaikkapolitiikalle haukut eduskunnassa (forts. A4)   

18.2.09 A4 Kansanedustajat ryökyttivät Suomen turvapaikkapolitiikkaa 

19.2.09 A3 Soini kyllästynyt rasismipuheisiin (forts A5)    

19.2.09 A5 Perussuomalaisten Soini on väsynyt toistelemaan kolmea sanaa: ”En ole rasisti” 

20.2.09 a5 Thors ärähti Kataisen välivedosta     

20.2.09 a5 Asenteet ulkomaalaisia kohtaan lientyneet     

20.2.09 a2 Ledare: Vihanlietsontaa ei pidä sallia     

21.2.09 a4 Pakina: Painavia näkökohtia ulkomaalaislaista    

23.2.09 Kunnat karttavat maahanmuuttajia     

23.2.09 A5 Muuttuva maa: Maahanmuuttajille pitäisi löytää kunnista kaksituhatta kotipaikkaa, 

23.2.09 ”Afrikassa ajatellaan, että Suomessa on joka paikassa rahaa”   

23.2.09 A8 Maahanmuuttokeskustelu on arvausleikkiä    

24.2.09 A5 Piispa haluaa maahanmuuttajista päättäjiä     
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24.2.09 A9 Puolet helsinkiläisistä kokee kaupungin turvallisuuden heikentyneen   

25.2.09 A2 Kolumn: Uskallammeko kohdata ihmisen     

26.2.09 A4 Väyrynen hiillosti Thorsia maahanmuutosta    

27.2.09 A2 Kallin asiaton lausunto      

27.2.09 A3 Stefan Wallin raivostui Timo Kallin lausunnosta: ”Typerä ja perätön” (forts. A10) 

27.2.09 A10 Timo Kalli joutuu selittämään maahanmuuttolausuntoaan   

28.2.09 A4 Kolumn: Veronkevennyksiä perumalla saisi rahaa kotouttamiseen  

    

Huvudstadsbladet 1.12.08 – 28.2.09 

 

3.12.08 Migration kan inte stängas av - ledare 

3.12.08 Invandrarutspel får mothugg 

3.12.08  ”Bra att tala om missnöjet” 

4.12.08 Thors sitter stadigt 

13.12.08 När frisinnet blir hårt trängt - ledare 

13.12.08 ”Nya lagen inte liberal” 

16.12.08 Högerungas invandrarsyn oroar Thors 

23.12.08 ”Ner med blåkortet” 

 

13.1.09 Mångkulturell skola för tolerans – ledare 

13.1.09 Skolan anpassar sig till de nya eleverna s.4-5 

14.1.09 Granne motar asylhem s.3  

14.1.09 Vanhanen tolererar ingen rasism s.4-5 

15.1.09 Vanhanen sätter ned foten mot rasism och för svenskan – ledare 

15.1.09 Wallin vill ha EU-val utan rasism 

21.1.09 Högerunga söker publicitet med radikala utspel s.4-5 

30.1.09 Förläggningarna svämmar över s.1 

30.1.09 Våg av asylsökande till Finland s.4-5 

 

2.2.09 Recessionen ingen ursäkt för att dröja - ledare 

7.2.09 ”Vi har mera som förenar” s.10 

10.2.09 Invandrare vill gärna lära sig svenska 

11.2.09 Invandrare saknar stöd s.1 

11.2.09 Staden går före staten,  
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11.2.09”Finland kan inte vara bra på allting”  

14.2.09 ”Soini borde säga stopp”  

18.2.09 Soini drar alltför snäv rasistgräns – ledare 

18.2.09 Soini vägrar ta sitt ansvar s.1 

18.2.09 Soini Vidkänns inte pakt mot rasism s.4-5 

18.2.09 Rätten till arbete fick tack s.5 

19.2.09 Thor tycker sannfinländarnas uttalande var osakligt ” Finlnadssvenskar var rasister mot 

karelerna” 

20.2.09 ”Nätet styr debatten” 

26.2.09 Invandrare utan jobb hotas med respass s.1 

26.2.09 Utan jobb får Emilia packa och åka hem s.4-5 

27.2.09 Thors saknar uppgifter om invandrare 

 
Iltalehti 1.12.08 – 28.2.09 

 

10.1.09 Kulttuurierot usein hankalia – ledare    

29.1.09 Maahanmuuttajat tarvitsevat julkkisesikuvia     

 

14.2.09 Kiistelty mies (Halla-aho)      

16.2.09 Tupauunojen touhua     

18.2.09 Ministeri vähätteli kyyneleitään     

18.2.09 Meito syytti työn vieroksumisesta    

18.2.09 Maahanmuuttokiistely saapunut Suomeen – ledare   

19.2.09 Kyllä meille työ kelpaa     

21.2.09 Kolmannes kansasta vastustaa maahanmuuttajia   

21.2.09 Vs: Maahamuutto – miksi viisas vaikenee?  
 
 

 

 

 

 

 


