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Abstract 

This is an onomasiological study with a diachronic perspective. Its purpose is to examine the 

use of the four most frequent names for migrants in Sweden in Swedish newspapers 1923-

2013. The four names are invandrare (roughly ’immigrant’), immigrant (‘immigrant’), 

migrant (‘migrant’) and utlänning (‘foreigner’). The results from 37 Swedish corpora show 

that invandrare is the most frequent word used by the media. The word is often used in 

contexts that discuss something problematic and sometimes even rather negative in regards 

to migrants, using that very word – invandrare. It often marks a thought of us-and-them. 

Utlänning is frequently used as a synonym for invandrare, although it carries a different 

meaning. Immigrant and migrant are seldom used and when they are, they generally refer 

to migrants in other countries than Sweden. All the words are used in order to convey a 

distance between migrants and what is considered ethnic Swedes. Language planning is a 

good tool in this case, but the ultimate key lies in the attitudes of the speakers. No matter 

how many times the names for migrants are changed, they will always end up negative if 

that is the speakers’ intention. 
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1. Inledning 

 

I den allt mer globaliserade världen händer det allt oftare att människor flyttar till andra 

länder och skapar därmed oftast ett nytt hem, livsstil och vardag. Dessa förflyttningar äger 

rum varje dag, från alla länder på jorden. I vissa fall är det frivilligt och i andra fall är det 

nöden som tvingar en att söka sig till ett nytt, främmande land för att få skydd och ett 

tryggare liv. Beroende på hur olika startkulturen och den nya kulturen och samhället är 

varandra, går det olika fort och olika lätt att komma in i det nya samhället och närma sig det 

nya landets invånare. Man har förflyttats från ett land till ett annat, och blir därmed 

betraktad som en emigrant av det första landet för att betraktas som immigrant i det nya.  

 

Henrik Román skriver i sin bok om Jonas Widgren som har delat upp den moderna svenska 

migration- och minoritetspolitiken i tre faser (Román 1994:14-15). Dessa utgörs av den 

första som sträckte sig från trettiotalet till 1963. Fram till slutet av 60-talet trodde politikerna 

och samhället att de få migranterna som man hade i landet efter en viss tid skulle återvända 

till sina hemländer. Den så kallade invandrarpolitik som regeringen talar om i dagens Sverige 

skulle då inte behövas (Román s.48). Men för de som stannade kvar i Sverige för alltid 

tillämpades en assimilationspolitik där man betraktade de inflyttade som människor med 

samma förutsättningar och möjligheter att bli en fullvärdig medlem i det svenska samhället. 

Dock började det ändras under 60-talet. Mot slutet av decenniet ökade migrationen markant 

(SCB ”Familjeband dominerar 1990-talets migration”). 1964 påbörjades den andra fasen, då 

man började ifrågasätta assimilationspolitiken som man hade fört i flera år och övervägde en 

annan sorts politik, som är mycket lik dagens integrationspolitik. Medan 

arbetskraftinvandringen dominerade perioden 1950-1975 så är det flyktingar som till stor 

utsträckning migrerade till Sverige från mitten av sjuttiotalet (Román s.52). År 1975 övergick 

migrationspolitiken i en tredje fas då riksdagen bestämde ”att Sverige skulle bli ett 

mångkulturellt samhälle och beslutade om en invandrar- och minoritetspolitik som skulle 

verka för jämlikhet, valfrihet och samverkan” (Román s.14). Så småningom anammade man 

den nya politiken, som är den integrationspolitik vi ser i Sverige i dag.  
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Sedan dess har migrationen växt allt mer i sin aktualitet och migranter har benämnts och 

beskrivits med olika ord och i det svenska språket, både vardagsspråkligt och formellt. Det 

senare brukas av bland annat Sveriges riksdag och regering och även myndigheter som ofta 

har skäl att kommunicera om och med de nyinflyttade i Sverige. Beskrivningar som 

invandrare, utlänning, utrikes född, utlandsfödd, person med utländsk bakgrund, migrant 

och immigrant har förekommit. Därutöver finns det andra kategorier såsom asylsökande, 

flykting, nyinvandrad och papperslös. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

 

Det här är en onomasiologisk studie med syfte att se hur benämningarna för migranter i 

Sverige, invandrare, immigrant, migrant och utlänning, används med avseende på 

bruksfrekvens. Vad skiljer termerna åt och hur används de av medier i olika kontexter och 

olika tider?  

 

1.2 Tidigare forskning  
 

Tidigare arbeten i närheten av detta uppsatsämne utgörs av bland annat Deborah Cameron, 

som i sin bok, Verbal Hygiene, definierade det kritiska och värderande sättet att se på 

språket och viljan att ”städa upp” det, som verbal hygien (Cameron 1995:1,9). Hon tar även 

upp språkvård som förekommer i bland annat USA och poängterar vikten av att en grupp 

själv får avgöra vad den vill bli kallad och på det viset framgår det även att gruppen har 

makten i egna händer (s.144). Språkvårdsfrågor blir ofta ett sätt att diskutera andra problem 

och konflikter kring ras, klass, kultur och kön. (s.216) 

 

Katarina Mattsson skriver om en vi-och-de-inställning som kan urskiljas i det sättet som 

forskning och dagspress uttrycker sig om migranter under nittiotalet.  Man är antingen 

svensk eller så är man inte svensk, och då är man automatiskt ”de andra” (Mattsson 2001). 

Den kategoriseringen är förknippad med en differentiering. Enligt den typen av 

kategorisering är gruppen av migranter aldrig lika med dess motsats och det gäller att 



 
3 

antingen höra i ena gruppen, där man är svensk, eller i den andra, där man är migrant. Man 

kan alltså aldrig vara både svensk och migrant.  

 

Två av de beteckningarna som jag undersöker i denna uppsats, invandrare och utlänning, har 

Linda Kahlin tidigare tittat närmare på, i en samtalsanalys av några ungdomar med utländsk 

bakgrund (Kahlin 2005). I sin undersökning tittade hon på beteckningarnas kontextuella 

innebörd och om beteckningarna ges en positiv eller negativ klang. Hon skriver om en 

forskningsöversikt där man sammanfattar det problematiska med användningen av dessa 

begrepp under fyra punkter. För det första handlar det om att begreppen ofta kopplas till 

problem och får därmed negativ innebörd. För det andra bidrar begreppen till ett vi- och de- 

tankesätt där migranter blir det avvikande jämfört med svenskar. För det tredje är det inte 

alla som blir uppfattade som invandrare utan det är oftast ickevästerlänningar, svarta och 

färgade personer som menas enligt Kahlin. Sist men inte minst handlar den problematiska 

aspekten om att gruppen invandrare inte är en enhetlig grupp, precis som svenskar inte är 

det, där klass, ålder och kön är några av andra kategorier som också definierar oss (Kahlin 

2005:136-137).  

 

Karin Milles har tidigare undersökt hur beteckningar, positiva som negativa, för flickors 

könsorgan har sett ut 1990-2006. Hon beskriver initiativet och följderna av lanseringen av 

det neutrala, som det är tänkt, ordet snippa (Milles 2006). Den ordlanseringen är ett 

exempel på språkvård som innebär att man av en eller annan anledning försöker att 

förändra det språkliga beteendet i samhället. (s.149) Det speciella med denna lansering är 

att det är ett exempel på språkhygien, som Cameron skriver mycket om, som alltså är 

språkvård utförd av andra än språkvetare som aktivt vill påverka en språksituation. Milles 

menar att i det här fallet har man använt språkvård för att öka jämställdheten och inte så 

mycket språkets uttrycksförmåga.  
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2. Teori 

2.1 Kognitiv lingvistik 

Geeraerts skriver att språk helt och hållet handlar om betydelse. Han beskriver sättet som 

kognitiv lingvistisk ser på betydelse genom att ta hjälp av några kännetecken. Det första är 

att lingvistisk betydelse är perspektivistisk, vilket innebär att betydelse inte är bara en 

objektiv reflektion av omvärlden utan det är ett sätt att forma den. En och samma sak kan 

beskrivas på olika sätt därför att den kan betraktas ur olika synvinklar, som till och med kan 

se ut att vara varandras motsatser. Vidare skriver Geeraerts att lingvistisk betydelse är 

dynamisk och flexibel. På grund av att vår omvärld är i ständig rörelse och förändring, skiftar 

även betydelser då de speglar den omvärlden. Språk är inte en fastgjuten struktur utan är 

flexibel och anpassbar. Därutöver är lingvistisk betydelse encyklopedisk och icke-

självständig, menar Geeraerts. Sättet som vi uttrycker oss på är inte en separat och 

självständig del av vårt intellekt utan reflekterar hela vår kulturella och sociala identitet. 

Sätter vi uttrycker oss på beror på vår samlade och allt mer växande erfarenhet av saker som 

är närmast omkring oss (2006:3-5). 

2.2 Kognitiv semantik 

Kognitiv semantik är den synvinkeln som den här studien betraktas ur och som går ut på att 

observera den språkliga tankeformuleringen och den kunskap som den står för.  Den 

kognitiva semantiken vill beskriva språk när det väl är i bruk. Våra tankar är ofta svåra att 

uttrycka konkret och ett ord eller ett uttryck kan användas på olika sätt. Därmed kan de få 

något oklara skiljelinjer mellan en betydelse och en annan. Den kognitiva semantiken 

uppskattar och värdesätter den språkaspekten. 

2.3 Prototypteori 

Den kognitiva semantiken inkluderar prototypteorin som är ett sätt att betrakta betydelse i 

vårt språk. Rudebeck skriver att man tidigare i forskningen har kommit fram till att 

prototypteorin säger att ett fenomen som begreppstillhörighet inte är bara svart eller vitt. 

De som ingår i prototypramen befinner sig olika nära begreppets mitt där man finner 

prototypen (Rudebeck 2006:123). Det som var och en av människorna föreställer sig, 
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individuellt, men även till exempel nationellt, vid tanken på ett ord är mycket intressant och 

värdefullt, då detta skvallrar om den personens och möjligen det samhällets vardag, normer, 

åskådning och värdering av sin omgivning med mera. En prototyp bär med sig mycket 

information och är dessutom föränderlig och kan skifta i sin betydelse allt eftersom 

(Geeraerts 1997).  

2.4 Familjelikhet 

Filosofen Ludwig Wittgenstein ord som har familjelikheter har inte alla exakt samma likheter, 

utan de är besläktade med varandra på många olika sätt. Alla dessa likheter, stora som små, 

kommer alltså in i bilden och korsar varandra (Wittgenstein 2012:42-45). Med hjälp av teorin 

om familjelikhet kan det vara nyttigt att kartlägga de olika, eventuellt implicerade, 

egenskaperna i de olika studerade termerna som tas upp i denna uppsats. Alla de orden har 

vissa egenskaper gemensamt och alla har samma referent, men några av egenskaperna 

skiljer sig åt, och därmed bildar varje ord en egen så kallad familjemedlem.  

2.5 Formning 

När vi talar om samma sak men beskriver den språkligt på olika sätt kallas det för formning. 

Det finns flera sätt att beskriva allt på, både på ett individuellt och även nationellt plan, det 

vill säga språken emellan. Flera ord kan ha olika utgångspunkter och perspektiv på en och 

samma referent, men vart och ett av de orden har en egen uppsättning av egenskaper och 

annan information som förmedlas när vi hör det. Likaså sluts cirkeln så att vårt tankesätt och 

det prismat genom vilket vi ser allt influerar språket på sitt sätt och ordens betydelse men 

även undertoner och konnotationer kan ändras (Langacker 1986). Rudebeck menar att det 

ofta finns en viss skillnad mellan formning och betydelse, där formning står för ”den mentala 

representationen av ett förhållande som man talar eller tänker på” men där betydelse 

specifikt ”står för en mental föreställning som ett yttrande ger upphov till” (Rudebeck 

2006:130). Formning är något som den här studien behöver ta hänsyn till då det är en del av 

dess kärna.  
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2.6 Språkvård  

En verksamhet vars syfte är styre av språkutveckling kallas språkvård och sker ofta i samband 

med social förändring. Cooper menar att det inte är anmärkningsvärt att språkvård och 

social förändring går hand i hand, därför att språkvård i sig är ett fall av just social förändring. 

Språkvård är till för att lösa språkliga problem men är ofta genomförd för icke-språkliga mål. 

Dessa kan vara integration, politisk kontroll och kontroll över minoritetsgrupper. Cooper 

skriver vidare att man inte bör definiera språkvård som ett medel för lösning av språkliga 

problem, utan försök till att påverka språkligt beteende (Cooper 1989:35). Han skriver även 

att språkvård inte är något socialt tomrum som den äger rum i, utan den sker i samband med 

en slags social förändring (s.164). I och med att jag i den här undersökningen tittar bland 

annat på regeringens rapporter och rekommenderade riktlinjer så är språkvård något som 

figurerar här. Regeringens arbete på det här området är ett ypperligt exempel på språkvård. 
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3. Material  

Materialet grundas på de fyra utvalda benämningarna för migranter: invandrare, immigrant, 

migrant och utlänning. Det är just benämningarna av migranter, alltså de språkliga uttrycken 

för referenten, som alltid är kursiverade i denna uppsats. Valet föll på dem på grund av att 

sökresultaten visar att de har högst frekvens över åren. De valdes också därför att de här 

benämningarna består av självständiga substantiv och består därmed inte av en kombination 

av olika ordklasser. Det senare skulle kräva mer av undersökningen vad gäller svårighetsgrad 

för sökning och urskiljning av träffar och resultatanalys.  

 

För denna studie används bland annat ord- och uppslagsböcker, Språkbanken, SCB och TCOs 

broschyr Ord som taggar som material. Jag kommer även använda Statens offentliga 

utredningar, som är en serie rapporter och betänkanden från statliga utredningar, och 

Departementsserien, som är en serie där man publicerar rapporter och betänkanden från 

utredningar inom svenska departementet. Departementsserien är intern för departementet 

och är en del av lagstiftningsprocessen (Sveriges Riksdag, Dokument och lagar, Utredningar).  

 

Syftet med ord- och uppslagsböcker är att se vilka ord som finns i dessa och vilken 

information som ges till de specifika orden. I Språkbanken kommer jag att titta på några av 

de 37 000 sökträffarna för mina valda ord baserade på tidningsartiklar och tidskrifter i 37 

korpusar. De sistnämnda utgörs av Tidskrifter, GP, Press, Webbnyheter, DN 1987 och 

ORDAT, där en del korpusar är stängda och andra ännu öppna. Studien riktas alltså mot 

texttyper där språket är riktat mot allmänheten och kräver en viss nivå av formalitet. Detta 

för att ha möjlighet att titta närmare på hur, för samhället, tongivande texter tar sig an 

migrationen och migranterna i Sverige sedan framförallt 1920-talet, då företeelsen och 

därmed det språkliga behovet för att uttrycka den tog fart (SCB ”Familjeband dominerar 

1990-talets migration”). Med hjälp av SCB och Statens offentliga utredningar vill jag få fram 

deras definitioner av de fyra valda benämningarna. Därutöver undersöker jag 

rekommendationer i TCOs broschyr, som är en produkt av ett samarbete mellan SVT och 

TCO, vad gäller benämningarna invandrare och utlänning.  

 



 
8 

 

  



 
9 

4. Metod 

För att få fram resultaten som jag eftersöker kommer jag att söka i Språkbanken efter vart 

och ett av de fyra orden som studeras här. Därefter kommer jag att titta på hur många 

sökträffar varje ord får. 220 tidningsartiklar, 55 för vart och ett av de fyra studerade orden, 

kommer att slumpvis väljas ut och läsas i sin helhet. Därefter kommer några 

exempelmeningar från Språkbankens KWIC-resultat (Key Word In Context) att citeras för att 

visa läsarna några exempel på kontextsituationer för vart och ett av de fyra undersökta 

orden. Frekvensgrafen är något som jag kommer att studera för att se vilka år som de fyra 

orden har varit mer och mindre använda för att urskilja tendenser i medier.  

 

Med kvantitativa beräkningar som främsta verktyg är målet att få fram data som visar hur de 

olika orden har använts under det tidsspann som korpusarna täcker, 1920-2013, och hur 

användningen ändrats över tid. Den här uppsatsen studerar diakront hur man har benämnt 

migranterna genom årens gång, det vill säga vilka ord som man har valt att använda i 

sammanhanget och huruvida de begreppen byts ut ibland. Med hjälp av förekomsten av 

olika ord i olika hög grad och i varierande årtal och situationer vill jag se om det går att 

koppla språkbruksförändring till aktuella händelser under 1900-talet. Med stöd från befintlig 

forskning inom lingvistikområdet vill jag studera nyanserna mellan de fyra undersökta 

benämningarna och med hjälp av verktyg från den kognitiva semantiken vill jag se vilka 

konnotationer som ligger bakom var och en av dem.  
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5. Resultat och analys 

5.1 De fyra termernas definitioner 

Här presenteras resultat som har införskaffats med hjälp av uppslagsböcker och regeringens 

riktlinjer i Statens offentliga utredningar. 

5.1.1 TERMINOLOGIÖVERSIKT 

Följande information samlades in från ordböcker och uppslagsböcker vid sökning på vart och 

ett av de fyra orden. 

 

Tabell 1. Översikt över förekomsten, och eventuell given information till de fyra testorden, i 

fyra olika uppslagsverk och ordböcker. 

 SAOL SAOB NE Norstedts 

etymologiska 

ordbok 

Norstedts 

stora svensk-

engelska 

ordbok 

Invandrare  Person som invandrat 

till ett land eller 

område 

 

Synonym: immigrant 

 

Förekommer tidigast 

1862  

Person som 

flyttar från ett 

land till ett annat 

för att bosätta sig 

där en längre tid 

- Immigrant 

Immigrant  Person som invandrar 

(i ett främmande land, 

i synnerhet för att där 

finna sin bärgning) 

 

Synonym: invandrare 

 

Förekommer tidigast 

1857 

Annat ord för 

invandrare 
- 

(däremot återfinns 

ordet immigrera: 

synonym: invandra) 

 

Av latin: immigra´re 

’flytta in’ 

Immigrant 

Migrant  - - - Migrant  

Utlänning  - Från svensk 

statsrättslig 

synpunkt person 

som inte innehar 

svenskt 

medborgarskap 

Person från ett 

främmande land 

 

Fornsvenska: 

utländinge; bildning 

till ut och land 

Foreigner;  
i synnerhet juridiskt 

alien 
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5.1.2 INVANDRARE 

Är ett av de orden som man ska se upp för att använda, enligt TCOs broschyr. Man menar att 

ordet ibland kan behöva användas för att göra språket mindre otympligt, men att man ska 

vara observant på definitionen. 

 

I Invandrarutredningen 3, som är en del av Statens offentliga utredningar 1974:69, definierar 

man invandrare i dess opreciserade betydelse. ”Närmast avses därmed personer av utländsk 

härkomst bosatta i Sverige” (Invandrarutredningen 1974:69:51). I samma utredning 

översätts invandrare till engelskans immigrant. 

 

År 1998 tillsatte regeringen en arbetsgrupp för att se över användningen av begreppet 

invandrare i regeringens författningar och andra myndigheters verksamhet. Rapporten 

överlämnades i juni 2000, där man konstaterade att begreppet invandrare är ”grovt 

generaliserande och underförstår en grupp med gemensamma kännetecken och en 

samhörighet som är skild från svenskarnas” (Regeringen Ds 2000:43). På grund av det, 

menar man i rapporten, bör inte invandrare användas på ett sätt som förstärker ett vi-och-

de-tankesättet och att man därutöver ska undvika att kalla personer som är födda i Sverige 

för invandrare. Man kommer fram till att det begreppet endast får användas i 

författningssammanhang som beteckning på människor som faktiskt har flyttat in till Sverige 

och har även folkbokförts i landet. Därtill framgår av utredningen att gruppen invandrare 

ingår i den större gruppen personer med utländsk bakgrund, därför att den senare kategorin 

enligt rapporten bör definieras som både utrikes födda personer som har flyttat in i landet 

och även de som är födda inom landets gränser och har minst en utrikes född förälder (s. 

23). Avslutningsvis kan man utläsa ur utredningen att uttrycket person med utländsk 

bakgrund är det som rekommenderas, istället för invandrare, i författningar som berör 

integrations-, kultur-, arbetsmarknads- och utbildningspolitiska områden (s. 24). 

 

5.1.3 IMMIGRANT 

Förekommer överhuvudtaget inte i regeringens senaste utredning om lämpliga benämningar 

på migranter (Ds 2000:43). 
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5.1.4 MIGRANT 

Förekommer inte i regeringens senaste utredning om lämpliga benämningar på migranter 

(Ds 2000:43). Däremot finns några avledningar av ordet i myndighetsnamn, till exempel 

Migrationsverket, som fristående substantiv, migration, och även i olika sammansatta ord 

såsom migrationspolitik. 

 

5.1.5 UTLÄNNING 

Är ett av de orden som man ska se upp för, enligt TCOs Ord som taggar. Man menar att en 

utlänning egentligen bara betyder att man inte erhållit uppehållstillstånd. Vem som helst kan 

vara en utlänning, exempelvis turister. 

 

Man finner att Invandrarutredningen 3 definierar utlänning som en person som inte har ett 

svenskt medborgarskap, alltså medborgare i utländska stater och de statslösa 

(Invandrarutredningen 1974:69 s. 51). I samma utredning översätts utlänning till engelskans 

formella, framförallt juridiska, term alien. Den etymologiska ordboken förklarar utlänning 

med att det är en person från ett främmande land och att det i fornsvenskan hette 

utländinge. På engelska heter det oftast foreigner i allmänt tal och skrift, och det är 

framförallt i juridiska texter som det heter alien. 

 

SCB skriver i sin rapport från 2013 om att det under 2002 utformades specifika riktlinjer för 

hur man ska redovisa svensk och utländsk bakgrund i statistiken. Dessa riktlinjer utarbetades 

av SCB, Integrationsverket och Migrationsverket. I riktlinjerna finns definitionen av en 

person med utländsk bakgrund som den som är utrikes född eller den som är född i Sverige 

med två utrikes födda föräldrar. Skälet till indelningen i grupper, menar SCB, är att det ska 

finnas med samma benämningar i statistiken och samhällsdebatten, och även klara av 

internationella jämförelser (SCB ”Befolkning efter bakgrund”).  

 

Regeringens utredning från 2000 (Ds 2000:43) skriver om att invandrare ersatte det mer 

negativt laddade utlänning vid slutet av sextiotalet, därför att det senare uppfattades 

förmedla mer utanförskap i förhållande till det samhälle som personen just då har sin 

formella anknytning till (s. 31).  
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5.2 Övergripande observation av korpusresultat 

I de 37 utvalda korpusarna i Språkbankens Korp, som omfattar svenskspråkiga tidningar och 

tidskrifter, utfördes sökningar på invandrare, utlänning, migrant och immigrant. Vid 

sökningen av alla de fyra orden accepterades dessa ord som förled och efterled 

accepterades för tre av de fyra orden, nämligen invandrare, utlänning och immigrant. 

Orsaken till att efterledspositionen inte valdes i sökningen för ordet migrant är att man då 

även får upp ordet emigrant bland resultaten. Då det ordet är en antonym till immigrant, 

och alltså har en rakt motsatt betydelse till de som denna studie är ute efter, fick denna 

avgränsning leda till ett mer korrekt resultat. Det är alltså viktigt att ha i åtanke att 

resultaten som togs fram i denna studie inte inbegriper bara grundformen av till exempel 

ordet invandrare utan även dess förekomst i diverse avledningar och sammansatta ord. 

 

Totalt fick sökningarna nästan 37 000 träffar och baserat på det och även hur många träffar 

som vart och ett av de fyra orden gav räknades en procentuell fördelning ut. Resultatet av de 

beräkningarna visas i cirkeldiagrammet nedan. (Figur 1) 

 

 

Figur 1. Visar förekomsten av de fyra benämningarna i de utvalda 37 korpusarna.  

57% 
33% 

6% 
4% 

Procentuell fördelning av de fyra benämningarna  
i korpusarna 

invandrare utlänning migrant immigrant
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5.2.1 KORPUSRESULTAT: INVANDRARE 

Invandrare är den benämningen som oftast förekommer i de 37 korpusarnas artiklar. Totalt 

antal träffar på ordet invandrare är ca 21 000, av de ovannämnda 37 000, alltså en klar 

majoritet. Sökningen resulterar i Korps statistikfunktion som visar att oavsett om ordet 

inleds med en gemen eller versal står det oftast (19 404 sökresultat, dvs. drygt 91 % av alla 

sökträffar för benämningen invandrare) i sin obestämda grundform, invandrare, som 

inbegriper både singular- och pluralformerna, till skillnad från de andra tre undersökta 

benämningarna i den här studien (Språkbanken).   

 

Figur 2. Trenddiagram för invandrare 1923-2013, där antal relativa träffar visas på y-axeln. 

Bilden kan betraktas i detalj i bilagan. (Källa: Språkbanken) 

 

Begreppet börjar sakta växa fram under den andra hälften av 1960-talet och kulminerar 

under 1990-talets mitt. Användningsfrekvensen för ordet invandrare är som störst åren 1995 

och 2002. Sedan dess har bruksfrekvensen avtagit och stabiliserat sig kring 1970-talets 

nivåer. Den allt mer ökade användningen av ordet invandrare från 1965 kan förklaras med 

att det var då den andra fasen av den moderna svenska migrations- och minoritetspolitiken 

tog sin början. Det är också då, framförallt på sjuttiotalet, som bland annat regeringen och 

olika myndigheter allt mer började anse att utlänning var ett negativt laddat och opassande 

ord som succesivt byttes ut mot just invandrare. Det faktumet att bruket av invandrare har 

sina två höjdpunkter i användningsfrekvensen inom loppet av cirka tio år på 1990- och i 

början av 2000-talen kan tänkas bero på att det är en följd av den ökade migrationen från 

bland annat forna Jugoslavien, då landet upplevde stora oroligheter till följd av etnisk 

rensning och landssplittring (SCB Efterkrigstidens invandring och utvandring och 

Migrationsverket Fakta om migration - historik). Överlag var 1990-talet fyllt av ökad 

migration in till Sverige från Sydamerika, Afrika och Asien. Ju mer aktuell situationen blev 
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och ju mer det diskuterades i medier, desto mer figurerade ordet invandrare och dess 

avledningar och sammansättningar. Jag har inte undersökt andra ord och uttryck än 

immigrant, migrant, utlänning och invandrare i denna studie men följande antagande kan 

ändå lyftas fram. Orsaken till att användningen av invandrare har stannat av och 

stabiliserats, trots att den svenska migrantmottagningen inte har minskat 

(Migrationsverket), kan vara att man numera oftare föredrar andra uttryck, såsom person 

med utländsk bakgrund med mera (Regeringen Ds 2000:43).  

 

Av de drygt 20 000 träffarna på invandrare har jag tittat närmare på 55 slumpvis valda, 

fullständiga artiklar från KWIC-resultaten i Språkbanken. En titt på kontexten som invandrare 

förekommer i, avslöjar att begreppet ofta (31 av 55 gånger) bär med sig en del negativa 

konnotationer då det förekommer i mindre positiva sammanhang. Ordet beskriver och blir 

därmed nästan synonymt med något som är problematiskt. Här har jag främst använt mig av 

min språkliga intuition som metod för attitydvärdering i texterna. Invandrare ter sig vara ett 

ord som speglar vi-och-de-tankesättet (26 av 55 gånger) mer än exempelvis immigrant (se 

5.2.2). Katarina Mattsson menar att gränsdragning och identitetsskapande kan ske utifrån 

mindre eller större geografiska enheter men även utifrån vagt definierade geografiska 

indelningar (Mattsson 2001:30). Hon skriver vidare att ”debatter om invandring formas i 

denna spänning mellan kompletterande och förstärkande bilder av vi och dem”. Nedan 

kommer ett urval av slumpvis utvalda citat från olika tidningar:  

DN 1987-11-28 ”Och mycket av det kulturella utbudet har vi invandrare att tacka för.” 

SVD 2002-08-13 ”Förankringen på arbetsmarknaden skyddar inte invandrare, men det 

skyddar den infödda svenska befolkningen” 

GP 2004-03-09 ”Yngre invandrare har betydligt lägre utbildningsnivå än 

genomsnittssvensken, visar nya data som Ams tagit fram.” 

GP 2004-11-28 ”Det är viktigt att delta i samhället, speciellt som invandrare.” 

GP 2012-09-13 ”Sverige står inför en stor utmaning med allt fler invandrare med dålig 

eller ingen utbildning alls.” 

SVD 2013-01-22 ”Sedan Westerbergs och Arnholms tid har Folkpartiet lutat åt något 

som ibland kallas ”kravliberalism” och utmärks av skärpta krav på bland 

andra skolelever, invandrare och socialbidragstagare.” 
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5.2.2 KORPUSRESULTAT: IMMIGRANT 

Benämningen immigrant är mycket sällsynt och används minst av alla de fyra som 

undersöktes. Dess träffar motsvarar cirka 4 % av alla träffar för alla fyra testorden. 

Sökningen resulterar i Korps statistikfunktion som visar att ordet förekommer ytterst sällan i 

sammansatta ord utan står ofta (ca 1 000 sökresultat, dvs. drygt 76 % av alla sökresultat för 

benämningen immigrant) självständigt, i både bestämd och obestämd form samt i singular 

och plural (Språkbanken).  

 

Figur 3. Trenddiagram för immigrant 1923-2013, där antal relativa träffar visas på y-axeln. 

Bilden kan betraktas i detalj i bilagan. (Källa: Språkbanken) 

 

Begreppet är som mest använt år 1924 och har därefter en viss roll i medier under slutet av 

1930-talet och perioden 1958-1966. Sedan dess har ordets användningsfrekvens legat på 

väldigt låga nivåer. Att ordets topp i användningsfrekvensen är som högst på 1920-talet kan 

troligen bero på flera faktorer. Under åren 1850-1930 utvandrade cirka 1,5 miljoner 

människor (SCB Efterkrigstidens invandring och utvandring och Migrationsverket Fakta om 

migration - historik). Utvandringen var stor till första världskrigets utbrott och de som för 

Sverige var emigranter var immigranter för och i USA, ett ämne som det skrevs mycket om i 

tidningarna på den tiden. Nästa gång immigranter blir aktuella i medier på nytt är då Sverige 

blir ett invandringsland i och med det andra världskriget 1939-1945. Avslutningsvis kan den 

sista frekvenstoppen länkas till den stora arbetskraftinvandringen som ägde rum i Sverige på 

1950- och 1960-talen (SCB). 

 

Av de drygt 1 300 träffarna på immigrant har jag tittat närmare på 55 slumpvis valda, 

fullständiga artiklar från KWIC-resultaten i Språkbanken. Jag främst använt mig av min 

språkliga intuition som metod för attitydvärdering i texterna. Studerar man situationerna då 
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medier skriver om immigranter kan man observera att det ofta (41 av 55 gånger) handlar om 

migranter från och i andra länder än Sverige. Det representerar alltså ibland något som 

framförallt inte är särskilt förknippat med Sverige, utan det är ett fenomen någon 

annanstans, på en viss distans från Sverige. Det är också värt att notera att i situationer då 

ordet används på ett neutralt eller mer positivt sätt (32 av 55 gånger) så talas det något 

oftare om (21 av 32 gånger), för oss idag, ganska icke-prototypiska migrationsländer såsom 

USA, Danmark, Tyskland och till och med Ryssland, för att nämna några. Möjligen associeras 

immigrant oftare med människor i ens territoriella och kulturella närhet, vilket för Sverige till 

stor del är Europa och Nordamerika. I användningen av ordet immigrant kan man skymta en 

viss tanke om att de som man kallar för immigrant är någorlunda lika och likställd en själv, 

där en holländare, amerikan och ryss kan innefattas. Ordet inbegriper således på ett sätt ett 

mindre vi-och-de-tankesätt jämfört med invandrare.  

Dessutom kan man upptäcka att ordet i fråga oftare hamnar i positiva, eller åtminstone 

neutrala, sammanhang. Nedan kommer ett urval av slumpvis utvalda citat från olika 

tidningar: 

GP 1994-04-12 ”Hon är rysk immigrant, bor numera i Österbotten och talar flytande 

svenska med charmant brytning.” 

GP 1994-10-10 ”Dels Astas dagbok från 1905 till 1944, om livet i London som ung dansk 

immigrant, maka och mor, dels berättelsen om hur dagboken kommer 

att påverka hennes dotter Swanny och dotterdottern Anne.” 

GP 1994-12-08 ”Tio journalister har mördats i samband med uppdrag för olika 

invandrartidningar och radiostationer för immigranter i USA sedan 

1981.” 

GP 2001-09-07 ”Vilken ”rasistisk stat” skulle, inom loppet av ett par dygn, ta emot 

tiotusentals mörkhyade immigranter från de fattigaste delarna av 

Östafrika?” 

SVD 2005-11-04 ”Men intressantare är att fråga sig varför Europas immigranter 

marginaliseras och vänder sig mot sina nya hemländer, medan USA 

tycks kunna ta emot hur många människor som helst utan att 

motsvarande spänningar uppstår – trots att utmaningar för de nya 

amerikanerna sannerligen inte saknas, i form av ekonomisk knapphet 

och social diskriminering.” 

DN 2006-05-21 ”De underjordiska nätverk som eskorterar nordkoreanerna genom Kina 

är enligt polisen desamma som tidigare smugglade illegala kinesiska 

immigranter till Thailand, varifrån de fortsatte till USA eller Europa på 

falska resehandlingar.” 
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5.2.3 KORPUSRESULTAT: MIGRANT 

Benämningen migrant är väldigt sällsynt i svenska medier, och ligger på ungefär samma 

användningsfrekvens som immigrant, ungefär 6 %. Sökningen resulterar i Korps 

statistikfunktion som visar att ordet oftast står självständigt i sin grundform och allt som 

oftast (1 980 sökresultat, dvs. 77 % av alla sökresultat för benämningen migrant) används 

pluralformen av ordet, bestämd som obestämd, migranter och migranterna (Språkbanken). 

 

Figur 4. Trenddiagram för migrant 1923-2013, där antal relativa träffar visas på y-axeln. 

Bilden kan betraktas i detalj i bilagan. (Källa: Språkbanken) 

 

Begreppet hade en mycket svag uppgång år 1996, för att sedan vara i princip obefintligt fram 

till 2000-talet. Därifrån ser man en allt större ökning i användningsfrekvensen av migrant 

fram till 2013. Det ökade bruket av migrant sedan millennieskiftet kanske kan förklaras med 

den nya vågen av termbyte och diverse rekommendationer för detta, nu i tider då det förr 

rekommenderade invandrare är negativt laddat och byts oftare ut mot andra uttryck.  

 

Av de drygt 2 500 träffarna på migrant har jag tittat närmare på 55 slumpvis valda, 

fullständiga artiklar från KWIC-resultaten i Språkbanken. Jag främst använt mig av min 

språkliga intuition som metod för attitydvärdering i texterna. Undersöker man kontexter 

som migrant förekommer i ser man att det är varierade konnotationer som finns i olika 

texter. (29 av 55 var av den negativa sorten och 26 med neutral eller positiv laddning) Det 

anmärkningsvärda är att man, vid ett par citat, kan notera en parallell användning av ordet 

migrant och invandrare/invandring i samma mening eller åtminstone stycke. Dem kan man 

utläsa här nedan, i det slumpvisa urvalet av citat från olika tidningar: 
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GP 2002-03-01 ”Tidigare invandring till både Sverige och andra länder visar även att 

migranternas inkomster kan få stor betydelse för den ekonomiska 

utvecklingen i hemlandet.” 

GP 2003-10-06 ”De stora förlorarna är förstås migranterna som tvingas sälja sin 

arbetskraft alltför billigt, som tvingas leva under utvisningshot eller 

tvingas till slaveri.” 

SVD 2005-10-07 ”Dagens migranter är inte i huvudsak förföljda flyktingar som möter 

kraven i Genèvekonventionen.” 

SVD 2011-07-13 ”I dag utgör migranters ekonomiska bidrag till sina familjer på 

hemmaplan det enskilt viktigaste ekonomiska tillskottet till många 

utvecklingsländer, vilket i sin tur bidrar till utveckling.” 

SVD 2011-07-13 ”Migranter tenderar att ta arbeten som ”vi” i väst inte vill ha, de skapar 

nya företag och arbetstillfällen och de bidrar mer till välfärdskassan än 

de tar ut.” 

SVD 2013-05-07 ”Krisen i Sydeuropa drog upp antalet invandrare till Tyskland till totalt 

1,08 miljoner i fjol, visar federal statistik. *…+ Antalet migranter från 

krisländerna Spanien, Grekland, Portugal och Italien ökade med över 40 

procent.” 
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5.2.4 KORPUSRESULTAT: UTLÄNNING 

Den näst största användningsfrekvensen bland de fyra undersökta termerna har ordet 

utlänning med sina 33 % av det totala antalet sökträffar. Sökningen resulterar i 

Språkbankens statistikfunktion som visar att utlänning ofta (7 518 sökresultat, dvs. 60 % av 

alla sökresultat för den här benämningen) står i sin grundform, singular eller plural. Den näst 

vanligaste användningen av ordet är i samband med att Utlänningsnämnden nämns (ca 2 

000 sökresultat, dvs. 16 % av alla sökresultat på benämningen utlänning) (Språkbanken). 

 

Figur 5. Trenddiagram för utlänning 1923-2013, där antal relativa träffar visas på y-axeln. 

Bilden kan betraktas i detalj i bilagan. (Källa: Språkbanken) 

 

Trenddiagrammet i Korp visar en olikartad utveckling av ordbruket i svenska medier. Från 

det att Korp har insamlad data år 1923 har det funnits olika populäritetsperioder för 

utlänning. Användningen var nästan som högst 1923 för att sedan falla drastiskt året därpå 

och sedan hålla sig på relativt låga nivåer till att populariteten började öka under trettiotalet 

för att explodera under det krigshärjade fyrtiotalets mitt, ända till 1947. Det politiskt och 

ekonomiskt oroliga 1930-talet med resulterande i ett indirekt krigspåverkat Sverige, vilket 

givetvis speglar sig i mediediskursen. Nästa, mycket begränsade, topp infinner sig precis på 

det arbetskraftinvandringsinfluerade, 1960-talets Sverige. Efter några år faller bruket av 

ordet utlänning och ligger därefter konstant på en ganska låg nivå fram till 1990-talet, där 

nivåerna återgår till 1960-talets nivåer. Detta rotar sig bland annat antagligen i den på nytt 

aktualiserade, omfattande migrationen till Sverige från Östeuropa, Afrika och Asien (SCB 

Efterkrigstidens invandring och utvandring och Migrationsverket Fakta om migration - 

historik). Användningen av utlänning har sedan 2005 minskat och planat ut till mycket låga 

nivåer. Att bruket av utlänning ändå ser ut att minska jämfört med sextiotalets nivåer kan 

bland annat vara på grund av allt det arbete som har lagts ner på att gå över från utlänning 

till invandrare, och nu ännu nyare uttryck (Regeringen Ds 2000:43). 
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Av de drygt 7 500 träffarna på utlänning har jag tittat närmare på 55 slumpvis valda, 

fullständiga artiklar från KWIC-resultaten i Språkbanken. Undersöker man texter som 

utlänning förekommer i ser man att ordet inte antyder om personen i fråga har stadgat sig 

och flyttat permanent till det nya landet. Ordet kan därmed betraktas som något synonymt 

med någon från ett främmande land, utan vidare information. Det blir ett bredare begrepp 

än immigrant, som innebär att man faktiskt har flyttat in och stadgat sig i ett nytt land. Dock 

visar vissa av sammanhangen som ordet utlänning dyker upp i att det ofta får symbolisera 

även de som är permanent bosatta här efter en flytt från ett annat land. (9 gånger av 55) 

Nedan kommer ett urval av slumpvis utvalda citat från olika tidningar: 

GP 1994-03-07 ”Jag ser ingen orsak till att utlänningar skulle ha tunnare skinn än vi.” 

GP 2002-08-15 ”Ett annat löfte, som redan är fäst på pränt i en lagrådsremiss, är att 

Utlänningsnämnden ska avvecklas.” 

DN 2002-12-01 ”160 fransmän och andra utlänningar kunde på söndagen lämna 

stridsområdet i västra Elfenbenskusten med franska militärplan.” 

SVD 2007-04-17 ”Också två utlänningar – en irländare och en japan – är åtalade, sade 

åklagare Hesham Badawi vid en presskonferens.” 

SVD 2007-04-22 ”I fjol spelade nära 100 utlänningar i allsvenskan.” 

DN 2013-06-13 ”OECD har även tittat på inkomster och kostnader för de invandrare 

som inte har medborgarskap med motiveringen att den politiska 

debatten i många länder skiljer på ”utlänningar” och ”invandrare”.” 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatöversikt 

Mina empiriska resultat verkar peka på att invandrare är det ord som oftast används i 

svenska medier för att beskriva migranter, jämfört med orden utlänning, immigrant och 

migrant. Ofta används alla de för att beskriva just migranter, fastän utlänning egentligen står 

för någon som inte nödvändigtvis bosatt sig i ett annat land, både enligt uppslagsverk och 

enligt regeringens utredningar. Utlänning avslöjar alltså ingenting om bostadssituationen för 

personen i fråga, men ändå används ordet ofta för de som har permanent bosatt sig i ett 

nytt land (9 gånger av 55). Men i vissa kontexter kan man finna utlänning som en benämning 

på människor som helt enkelt är från ett annat land, och det är den enda informationen som 

ges. Vidare visar resultaten att de mer internationella orden immigrant och migrant inte alls 

används särskilt mycket under årens lopp och när de väl används beskriver de inte alltför 

sällan migranter i andra länder än Sverige (41 respektive 44 gånger av 55 texter vardera).  

Inte att förglömma nyansskillnaden som finns mellan de två sistnämnda orden – det ena 

betyder att någon har flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig där permanent, 

medan det andra betyder att någon har flyttat från ett ställe till ett annat, utan att precisera 

ur vilket lands synvinkel migranten betraktas. Migrant ter sig därmed vara ett neutralare 

begrepp än vad immigrant och invandrare är, då det påvisar endast det väsentligaste, att 

någon har flyttat. De senare begreppen beskriver migranter ur det nya landets perspektiv, 

medan deras antonym, emigrant, beskriver migranter ur ursprungslandets perspektiv. Man 

kan alltså i praktiken observera det Geeraerts skriver om att en och samma referent kan 

beskrivas på olika sätt och alla dessa formuleringar inte automatiskt är synonym utan kan 

inbegripa aspekter beroende på synvinkeln som man betraktar dem ur. (2006:4-5) Han 

skriver även om att lingvistik betydelse är dynamisk och flexibel och det ser vi när man 

begrundar migrantsituationen i Sverige som såg helt annorlunda ut för 200 år sedan jämfört 

med idag. För olika samhälleliga situationer relaterade till migration till Sverige sedan 1900-

talets början har det funnits olika uttryck som speglat bland annat det sociala och politiska 

klimatet. Detta samstämmer med Ingegerd Municios tankar kring den svenska nationella 

självförståelsen som har sin roll i det här. 
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6.2 Den svenska nationella självförståelsen 

Den här begränsade undersökningen har visat på att det förekommer situationer då vissa 

ord appliceras på en viss grupp människor medan andra ord på en annan grupp, som därmed 

ofta står i ett slags motsatsförhållande. De som är närmare den svenska nationen och 

kulturen benämns oftare som immigranter och migranter, och ofta utspelar sig migrationen 

någon annan stans än Sverige. Municio skriver att idén om den svenska nationen bör 

grundas på en gemensam kultur och språk, och inte ett specifikt territorium (1993:117). 

Sverige var under ett starkt inflytande från Tyskland under 1800- och 1900-talet och utöver 

det har rikets gränser varierat kraftigt genom tiderna. En del av det berodde på erövringar på 

andra sidan om Östersjön och en annan del berodde på vår sena förening med Norge och 

Finland. Bilden av Sverige som ett språkligt och kulturellt homogent land byggdes upp från 

olika håll. Inte förrän migrationen efter andra världskriget ägde rum ändrades denna syn 

något.  

 

Municio framhåller att en nation konstitueras av ”inre och yttre gränsdragningar, mellan oss 

och andra, mellan det svenska och det icke-svenska”, där det svenska överordnas det icke-

svenska (s.118). Hon ger exempel på hur det främmande och icke-svenska har framställts i 

början av 1900-talet och även senare, vid dess slut. I båda exemplen ser man att den röda 

tråden är bland annat att det annorlunda mellan ”de” och ”oss” betonas starkt, där det 

annorlunda är direkt farligt för det svenska. Detta fenomen uppvisar även denna studie. I 

Språkbankens sökträffar kan man se att alla de undersökta benämningarna, men framförallt 

invandrare och utlänning, används som ett distanseringsverktyg. Tonen må vara mildare och 

neutralare jämfört med texter från förra sekelskiftet, men det går att tydligt se en vi-och-de-

bild som framträder. När man förr hade rasliga argument mot migration till Sverige har man 

idag kulturella argument istället. Det är anmärkningsvärt att när man idag har en 

grannskaplig och positiv syn på migranter från Finland, så såg det ut på ett helt annat sätt för 

inte alltför länge sedan, nämligen på 1960-talet. Då ansåg man det vara ett slags ”landsplåga 

i övre Norrland” och att de migranterna var ”samhällsvådliga” och ”slödder” (s. 121). Det här 

bekräftar det som man ser i studien – att i och med att samhället förändras konstant så 

ändras därmed dess erfarenheter, åsikter och språkliga uttryck. Olika ord och uttryck kan i 

olika tider beteckna olika referenter. Avslutningsvis menar Municio att när man talar om den 

nationella självförståelsen och bilden av Sverige som ett homogent, enspråkigt land med en 
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och samma kultur för alla, så är det felaktigt. Den bilden bygger på att utelämning av 

inhemska minoriteter och förnekande av tidigare invandring (s. 122). Den tidigare 

invandringen är viktig att inte glömma när man tar fram och analyserar resultaten av 

sökträffarna i den här studien.  

 

6.3 Hur vårt språk hänger samman med förståelsen av vår omvärld 

Medier och mediespråket utgör en del av samhället och förmedlar därmed ofta hur just det 

berörda samhället förstår och språkligt beskriver verkligheten. Det är inte tillräckligt att bara 

känna till orden invandrare, immigrant eller exempelvis utlänning utan man behöver också 

ta hänsyn till den kontakten som vi som samhälle har med det. Då vi bor i ett samhälle där 

migranter ofta kommer från en uppsättning av ett tiotal länder (SCB ”Befolkning efter 

bakgrund”) som inte ligger i vår kulturella närhet, formas vår uppfattning av en migrant 

baserat på just den erfarenheten. Exempelvis i Förenta staterna eller Singapore är det en 

annan erfarenhet som ligger till grund för kunskap och uppfattning om migranter. Därmed 

kan man se att lingvistisk betydelse är encyklopedisk och inte självständig, precis som 

Geeraerts menar (Geeraerts 2006:4-5). Karin Milles skriver att enligt Sapir & Whorf-teorin är 

språket en bild av en grupps förståelse av verkligheten och reflekterar samhället på olika sätt 

(2006:151). Hur vi väljer att uttrycka oss är sammanvävt med vår tillhörighet till gruppen av 

medfödda egenskaper såsom kön och ras men också sociala och eventuellt föränderliga 

egenskaper såsom klass, ekonomiska styrka och andra grupper i samhället som vi tillhör. 

Därmed markerar vårt språk vår sociala tillhörighet och ställning i stort. Fairclough menar att 

all användning av språk utgörs på en gång av tre aspekter av samhälle och kultur: 1) sociala 

identiteter, 2) sociala relationer och 3) kunskaps- och trossystem. Alltså bidrar varje text till 

att forma dessa aspekter och i vissa fall kan någon av dessa tre vara viktigare än de andra, 

men att man kan anta att alla tre alltid är med i bilden till en viss nivå (Fairclough 1995:55).  

 

6.4 Kategorier och distansering 

I den här undersökningen är benämningarna invandrare, immigrant, migrant och utlänning 

verktyg för kategorisering av en del av samhällsgruppen. Man kan dock märka skillnader 

bland kategorierna som skapas med hjälp av dessa fyra ord och hur nära eller långt borta 

dessa kategorier upplevs befinna sig. Alla människor kategoriserar allt som de känner till och 

det är så man förstår världen. Vårt system att kategorisera följer vissa kognitiva principer 
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som är lika för olika kulturer och språk. Däremot varierar de olika kategorierna, sättet de 

används på och hur kategorigränser dras beroende på olika tider och kulturer. Alla 

kategoriseringarna är kulturella konstruktioner som relaterar till idéer och idésystem i 

samhället (Boréus 1999:167). Kategorigränsdragning kan medvetet påverkas, menar Boréus, 

men det är inte enkelt och det kan ske med argument och förändrade praktiker. Det är 

mycket svårt att åstadkomma ändringar då tankestrukturerna är tätt sammanflätade med 

vår uppfattning om oss själva och omvärlden. Våra språkliga kategorier hjälper oss att 

gruppera saker och ting i större och generella kategorier. När vi förhåller oss till en person 

som befinner sig i en viss kategori, exempelvis migranter, görs den personen till en 

företrädare för den kategorin och därmed tillskrivs den personen de egenskaper som är på 

förhand förknippade med migranter som kategori (Kahlin 2005:137). Kategorisering kan ofta 

angränsa till distansering och det är något som resultaten i den här undersökningen vittnar 

om. Ofta, när man talar om exempelvis invandrare distanserar man sig själv från en annan 

grupp av människor i samma samhälle. När man efter en tid märker att ett eller flera ord 

förmedlar alltför mycket distansering, i sällskap av negativ värdeladdning och konnotation, 

händer det att vissa samhällsinstitutioner försöker byta ut ordet mot ett annat, alltså genom 

språkvård.   

 

Den tidigare nämnda kulturrasismen (se 6.1) är en produkt av kategoriseringen och 

distanseringen. Den är en vidare bemärkelse av begreppet rasism, där etniska stereotyper 

och tal om kulturella skillnader får plats. Skillnaderna utmålas som statiska och oföränderliga 

och de olika grupperna omtalas med hjälp av helt olika begrepp (Mattsson 2001:43). De 

kulturellt avlägsna migranterna bör å ena sidan assimileras, enligt tidigare politiska planer, 

och bli ett med den befintliga befolkningen och därmed bli ”svensk”. Samtidigt kan det 

egentligen aldrig anses vara möjligt därför att ”svenskhet” är något djupt rotat i den 

”ursprungliga” befolkningen och den så kallade svenskheten är en rak motsats till hur det är 

att vara migrant. Det skapas därmed två motsatspoler som blir oförenliga om man betraktar 

dessa definitioner av ”vi och de”, ”svenskar och invandrare” på det sättet. Det är 

problematiskt, därför att med motsatsförhållandet migrant är lika med icke-svensk så kan 

man inte heller skapa en tredje kategori, där man kan vara både och. Befintligheten av de 

båda sidorna hos en del människor utesluts och omöjligförklaras med denna, ofta 

omedvetna, syn från samhällets sida (Borevi & Strömblad 2001). Överallt i samhället tillhör 
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alla dess medlemmar till flera olika grupper samtidigt. Man är aldrig bara svensk, bara kvinna 

eller bara jurist – man tillhör alltid flera kategorier samtidigt. Därför är det olämpligt att gjuta 

fast den nationella känslan av tillhörighet med synen om att två kategorier aldrig kan vara 

förenliga och överlappa varandra. 

 

Ett exempel på den distansering, när man talar om migranter som en särskild, separat grupp, 

i den här studiens material, är ”Invandrarutredningen 3 – invandrarna och minoriteterna” 

(1974:69), där man genomgående talar om migranter som ”de” och det som har med dem 

att göra heter ”deras”. Exempelvis rapporteras det om aktuella insatser för att öka 

förståelsen hos allmänheten för invandrare och informera om deras bakgrund (s.381). Det 

skrivs även att ”ett väsentligt mål för den samhällsinformation som betingas av invandringen 

till Sverige är att ge allmänheten ökad kunskap om invandringens orsaker och om 

invandrarnas bakgrund samt att stimulera till ökad kommunikation mellan den svenska 

allmänheten och invandrarna och de olika invandrargrupperna sinsemellan” (s.380-381). Här 

observeras en tydlig gräns, till och med ett visst gap, mellan den svenska allmänheten och 

invandrarna/invandrargrupperna.  

 

6.5 Prototypmigranten 

Den här studien pekar på att vi-och-de-tankesättet reflekteras i de ord som man använder, 

där de fyra benämningarna inte alltför sällan beskriver någon annan än den som uppfattas 

som typiskt svensk. Ju längre bort man uppfattar att någon står från en själv desto mer 

migrant är den personen. Samtidigt som de som upplevs vara kulturellt nära sig själv 

uppfattas mer som svensk eller nära nog en person som en svensk kan i alla fall med lätthet 

relatera till. ”Vi och de”-tankesättet visar på vår uppfattning om när och fjärran. Mattsson 

menar att tankesättet återspeglas i afrikanismen och orientalismen. Den förstnämnda sätter 

européer i det bekanta ”vi”-rummet och afrikaner i det avlägsna och främmande ”de andra”-

rummet. I orientalismen sker något liknande. Där sätter man västvärlden i det bekanta ”vi”-

rummet och orientaler i det avlägsna och främmande ”de andra”-rummet (Mattsson 

2001:32). 

 

I svenska mediers diskurs dras det ofta en gräns mellan Europa och övriga världen. Det 

intressanta är vad som ingår i de respektive grupperna, enligt Mattssons bok. Hon skriver att 
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statistiska undersökningar visar på att Östeuropa ofta exkluderas när man definierar Europa. 

Däremot ingår så geografiskt avlägsna länder som Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA i 

begreppet Europa (s.150). Rangordningar som man låtit personer göra visar på att länder i 

Mellanöstern hamnar längst bort på listan, det vill säga, de betraktas som mest olika. Det 

överensstämmer ganska väl med de olika sökträffarna, på framförallt invandrare, som tagits 

fram i den här undersökningen. Så vilken nationalitet har den prototypiska migranten i 

Sverige? Mattsson redovisar resultatet av en enkätundersökning som Lange och Westin 

genomförde där man ombads att rangordna olika nationaliteter efter hur man tycker att 

deras kultur liknar den svenska. Resultatet visade att svenskar har störst kulturell likhet med 

norrmän, finnar, tyskar och engelsmän. Medan de som man ansåg vara mest kulturellt olika 

var etiopier, turkar, kineser, romer och iranier (s.151). Det verkar stämma överens med 

resultaten i den här begränsade undersökningen där man oftare ser att invandrare 

betecknar folkgrupper som står långt borta på skalan av kulturell likhet, medan det ter sig att 

immigrant oftare for beteckna personer som är mer kulturellt lika det svenska.  

 

6.6 Namnbyten, tabun och eufemismer 

I den här uppsatsen har det berättats att man genom språkvård har bytt benämningar på 

migrantgruppen med jämna mellanrum, ungefär var tjugonde år. Svaret till hur lyckat det är 

kan ligga i det faktumet att namnbyten fortfarande äger rum, det vill säga, man har ännu 

inte lyckats hitta det ordet som håller längre än ett par decennier. Lars Melin ifrågasätter ett 

frekvent och kontinuerligt termbyte av känsliga ord i boken ”Manipulera med språket” och 

pekar på vissa problem som kan uppstå i samband med sådana samhällsprojekt. Avsikten 

med att byta ut namn, på till exempel migranter, är förstås att de som har en negativ attityd 

till dessa faktiskt ska byta åsikt, men det är svårt att åstadkomma med endast ordbyten 

menar han. Melin ifrågasätter huruvida sådana namnbyten ändrar det faktiska läget och de 

berörda personers liv till det bättre (Melin 2003:86-88). Vidare diskuterar Melin huruvida 

denna politiska korrekthet, som han menar att det är, och de nya eufemismerna faktiskt 

ändrar läget. Han menar att det visar sig vara felaktigt att tro på språkets makt över tanken 

och det är snarare så att tankens makt över språket är större, med argumentet att vi annars 

inte skulle behöva byta namn så ofta. Ämnen som samhället har svårt att uttrycka och tala 

om resulterar ibland i tabun. Tabu beskrivs av Karin Milles som ett socialt fenomen som 

uppstår i mellanrummet mellan två oförenliga kategorier. ”Om vi har två kategorier, A och B, 
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och dessa definieras genom sin åtskillnad: A är vad B inte är och vice versa, och dessa två 

kategorier överlappas av en tredje kategori, C – som delar egenskaper med dem båda – 

uppstår tabu”, refererar hon till Leach (Milles 2006:164). Detta kan vi se i fallet som 

undersöks i den här uppsatsen. Kontexterna som de fyra testorden oftast dyker upp i 

avslöjar att gruppen svenskar och gruppen migranter aldrig kan dela flytande gränser och till 

och med överlappa varandra. Dock är det inte så fallet i praktiken och samhället, och de två 

grupperna är egentligen inte fastgjutna utan något gemensamt överlappningsområde. Den 

här situationen resulterar i ett slags socialt tabu som leder till laddat språk. Vidare, när man 

betraktar tabun ur ett större perspektiv, anser Löbner att sociala tabun, tillsammans med 

negativa konnotationer, är vad som bär ansvaret för det som är kallat eufemismer (Löbner 

2002:36). Något som Löbner definierar som ”ungefärliga, bra eller indirekta termer för dåliga 

eller tabubelagda saker.” I den politiska retoriken träffar man ofta på eufemismer och i vår 

kultur är det även andra ämnen som kan vara fulla av eufemismer, till exempel vokabulären 

som berör död, kärlek, sex med mera. Politisk korrekthet involverar även negativa 

konnotationer. Vissa ord försöker man ändra för att vara mer neutral i sitt språk och undvika 

negativa associationer förknippade med vissa, känsligare, ord. Liksom Melin, menar Löbner 

att så länge diskrimineringen står stark i samhället kommer de nya uttrycken för bland annat 

migranter att dras med gamla konnotationer, något som han menar är orsaken till en slags 

inflation av politiskt korrekta formuleringar för just vissa grupper. En sådan grupp, 

migranter, har diskuterats i den här studien, och frågan är huruvida vardagen för de 

människorna faktiskt har ändrats till det bättre av själva namnbytena. Det kan vara så att 

man inte upplever någon faktisk skillnad då attityderna i samhället inte har ändrats, i alla fall 

på grunda av formella, ovanstyrda, namnbyten i sig. Det är om och när dessa 

attitydändringar sker och syns i exempelvis medierna som samhället får en chans att 

omvärdera sina uppfattningar och attityder. 

 

Det är alltså diskutabelt huruvida språkplanering ”ovanifrån” faktiskt hjälper att ändra en 

språksituation där ett, eller några, mindre neutrala och passande ord används om en 

migrant. Om människor ändå värdeladdar språket negativt genom sin syn på migranter och 

därmed bidrar med en värdering till ett ord som efter ett tag anses opassande, varpå det 

byts ut, så kan det lätt bli en sluten cirkel. En där ord bara byts ut med jämna mellanrum 

men där den ursprungliga inställningen till och därmed värderingen av migration och 
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migranter hos språktalarna kvarstår. I det läget spelar kanske det inte någon roll hur många 

olika ord som man ersätter de gamla med – det är attityden och verklighetsuppfattningen 

som är nyckeln i det här mångfacetterade problemet. Cameron skriver att om man ska 

åstadkomma förändring vad gäller attityder i språk så kan man endast göra det med 

övertygande argument och förklaringar samt få människor att ta fram och applicera deras 

känsla av rätt och fel (1995:235).  

 

6.7 Slutsats 

Migranter benämns med olika ord och uttryck varav invandrare, immigrant, migrant och 

utlänning är bara några av dem. De fyra är de som jag undersöker i den här uppsatsen och 

mina resultat bekräftar det som bland annat Katarina Mattsson skriver om vi-och-de-

tankesättet (Mattsson 2001). Den typen av kategorisering är förknippad med differentiering. 

Några av de slumpvis utvalda utdragen ur tidningsartiklarna i denna studie visar upp vilka 

två, vitt skilda, grupper som de olika benämningarna placerar på långt avstånd från varandra 

– svenskarna och migranterna. Vissa utdrag visar explicit hur ”vi och de” definierar avståndet 

mellan migranter och svenskar. Även Kahlins undersökning bekräftas i denna mycket mindre 

studies resultat vad gäller den negativa klangen som ibland kan uppfattas i situationer då 

man skriver om migranter överlag (Kahlin 2005). De olika benämningarna kommer oftare 

fram i artiklar när det verkar vara viktigt att tydliggöra att det nu inte handlar om svenskar. 

Man pekar alltså ut den andra, udda gruppen. Den som nästan tycks ha ett slags handikapp 

på grund av sitt ursprung. Framförallt benämningen invandrare kopplas ofta till icke-

västerlänningar, precis som Kahlin såg i sin undersökning.  

  

Invandrare är det ord som används mest av de undersökta fyra orden. Därefter är utlänning 

närmast i popularitet i svenska medier, samtidigt som man bör ha i tankarna att de två orden 

egentligen inte är synonymer, men används alltså ofta som sådana. Alla de fyra orden är 

familjemedlemmar i en grupp och varje ord har sin egen uppsättning av familjelikheter. 

Närmast är invandrare och immigrant som etymologiskt är synonymer men verkar ha 

kommit att beteckna olika typer av migranter, där invandrare ofta används för att benämna 

migranterna som kommer till Sverige.   
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7. Sammanfattning 

Det här var en onomasiologisk undersökning med ett diakront perspektiv. Syftet var att se 

hur ord som benämner migranter i Sverige förekommit i svenska mediers texter sedan 1923, 

som är det året som Språkbanken har data från. Fokusen låg på invandrare, immigrant, 

migrant och utlänning. Det var även meningen att titta på hur termerna skiljs åt och vilka 

medier väljer i olika kontextuella situationer och under vilka samhälleliga händelser. För 

detta användes ord- och uppslagsböcker samt Språkbanken Korp. De användes med syfte att 

slå upp de fyra orden och se vad exakt de betyder och innebär, och för att få fram 

tidningsartiklar och deras bruksfrekvens för vart och ett av orden. Sökträffarna i 

Språkbanken räknades, observerades och analyserades för att få fram data.  

 

Invandrare är det ord som används mest och förekommer ofta i mer negativa kontexter. 

Ordet är ofta utpekande i sammanhang där vi-och-de-uppdelning tycks vara viktig för 

skribenten. Utlänning används ofta synonymt med invandrare fastän det egentligen inte 

betyder exakt samma sak. Det verkar vara väldigt flytande och diffusa linjer mellan de olika 

begreppen som undersöktes. Immigrant och migrant är ord som har väldigt låg 

bruksfrekvens i svenska medier med sammanlagt 10 % av de 37 000 sökträffarna för alla de 

fyra orden. De få gånger som de används avser de ofta människor som är på andra platser i 

världen än Sverige, inte sällan väldigt långt bort. Alla orden verkar ofta användas i 

distanseringssyfte och vissa är mer distanserande än andra. Dock bidrar alla de till att 

förstärka samhällets syn på migranter som de väldigt udda och svårförståeliga. Det blir än 

mer komplicerat då migranter å ena sidan bör försöka bli ”som svenskar” så fort och smidigt 

som möjligt, samtidigt som det ter ser vara omöjligt när samhället ständigt förmedlar att 

svenskar och migranter är två motpoler som aldrig kan närma sig varandra och till och med 

överlappa varandra. Språkvård är ett bra verktyg i sammanhanget men verkar inte vara 

starkt nog, utan det är en attitydförändring hos språkbrukarna, och därmed bland annat 

skribenterna i medier, som eftersöks. Oavsett hur många gånger man ändrar benämningar 

för migranter kommer de alltid att färgas negativt efter en tid om det är den negativa 

inställningen och avsikten språkbärarna har med sig vid bruket av de benämningarna. 
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Bilaga 

Här presenteras de fyra trenddiagrammen över invandrare, immigrant, migrant och utlänning i större format och därmed mer detaljerade. 

 

 

Sida 13, figur 2. Trenddiagram för invandrare 1923-2013, där antal relativa träffar visas på y-axeln. (Källa: Språkbanken) 
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Sida 15, figur 3. Trenddiagram för immigrant 1923-2013, där antal relativa träffar visas på y-axeln. (Källa: Språkbanken) 
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Sida 17, figur 4. Trenddiagram för migrant 1923-2013, där antal relativa träffar visas på y-axeln. (Källa: Språkbanken) 
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Sida 19, figur 5. Trenddiagram för utlänning 1923-2013, där antal relativa träffar visas på y-axeln. (Källa: Språkbanken)
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