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Abstract 
The autumn 2015 represented a critical juncture for Swedish migration politics. Prime Minister 
Löfven’s government tightened immigration policies in accordance with proposals made since 
long by the radical right wing party the Sweden Democrats (SD). But did the critical juncture 
and the following migration policies involve new political strategies against SD, and how have 
the mainstream parties’ leaders’ perspective on immigration been affected? The analysis is 
based on systemic functional grammar and scholarly literature concerning perspectives on 
immigration. Policy proposals, party leaders’ perspectives on immigration and party leaders’ 
positioning in immigration-related television debates from 2014 and 2017 are compared. The 
results confirm previous research showing that there was a strong convergence amongst 
mainstream parties 2014, in migration politics as well as in positioning against SD. In 2017, the 
migration issue has split up into more detailed issues like family reunification, temporary 
residence permits and differentiated welfare. The utility perspective on immigration was salient 
in 2014. In 2017, two new central perspectives on immigration were constructed: the strain 
perspective and the reversed rights perspective. The study suggests that immigration-related 
issues has gone from being a forum for distance making between mainstream parties and SD, 
to be like any other issue – a forum for the usual political dynamics between governing parties 
and opposition. 
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1 Inledning 
”Öppna era hjärtan”, sa Fredrik Reinfeldt i ett uppmärksammat tal vid Moderaternas valupptakt 
den 16 augusti 2014. Den dåvarande statsministern syftade på att svenska folket behövde 
förbereda sig inför asylinvandringen som förväntades öka i Sverige och övriga Europa. Talet 
kan i efterhand ses både som ett försök till taktisk vändpunkt för att hålla Sverigedemokraterna 
stången, och som klimax för den retoriska strategin att framställa sig själv som ”god” i kontrast 
till ”den onda” sverigedemokraten. De etablerade partierna hade, sedan SD på allvar 
konkurrerade om mandat i riksdagen, konvergerat till en så gott som enhetlig, relativt liberal, 
flyktingpolitik i kontrast till SD:s restriktiva alternativ. Migrations- och integrationsfrågor 
avpolitiserades genom att mainstreampartierna1 minimerade mängden debatter, förslag och 
utrymme i partiprogram (Dahlström & Esaiasson 2013:27f). Statsministerns tal möttes av viss 
kritik för sammankopplingen invandring – ansträngd ekonomi, ett budskap i linje med SD:s 
retorik, samt för att ha fört upp invandringsfrågan på agendan, vilket skulle innebära en taktisk 
vändpunkt. Några veckor efter talet var dock läget återställt: Kritiken tystnade och Reinfeldts 
budskap om öppnade hjärtan backades upp av mainstreampartiernas ledare (Hagren Idevall 
2016; Aylott & Bolin 2015:733f). 

Hösten 2015 inträffade vad Reinfeldt varnat för i sitt tal. Antalet asylansökningar till 
Migrationsverket var rekordhögt under några månader. Vid årsskiftet hade drygt 160 000 
människor sökt asyl i Sverige, en dubblering jämfört med 2014.2 Koalitionsregeringen Löfven 
införde i december 2015 ett paket av tillfälliga reformer för att minska mängden 
asylansökningar: ID-kontroller på bussar och tåg, tillfälliga uppehållstillstånd, begränsning av 
anhöriginvandring samt skärpta krav för försörjningsstöd. Den förändrade politiken skulle gälla 
i tre år och motiverades med att man stod inför en ”systemkollaps”, att Sverige behövde ”ett 
andrum för svenskt asylmottagande” och att man var tvungen att signalera att Sverige inte var 
ett land värt att fly till.3 Man anpassade därmed asylpolitiken till EU:s miniminivå. 

Lagförslagen fick stöd av de fyra största riksdagspartierna: Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Liberalerna och Kristdemokraterna la ner 
sina röster i protest mot förslaget om begränsad anhöriginvandring. Vänsterpartiet och 
Centerpartiet röstade emot förslaget i sin helhet. Sverigedemokraterna välkomnade restriktivare 
migrationspolitik, men menade att vändningen kommit alldeles för sent.4 Plötsligt var en 
majoritet av Sveriges toppolitiker enade om en restriktivare migrationspolitik – tvärt emot det 
politiska läget under valrörelsen drygt ett år tidigare då mainstreampartierna konvergerat till 
mycket liknande positioner i frågan (Aylott & Bolin 2015; Dahlström & Esaiasson 2013; Loxbo 
2015a; Loxbo 2015b; Loxbo 2014; Widfeldt 2015).5 

I den här uppsatsen ämnar jag undersöka på vilket sätt den nya migrationspolitiken har 
förändrat mainstreampartiernas positionering gentemot SD och om partiledarnas uttryckta 
perspektiv på invandring har förändrats. Migrationssituationen under hösten 2015 är minst sagt 

                                                
1 Beteckningen mainstreampartier avser alla de svenska riksdagspartierna utom SD. Av de vanligt 
förekommande beteckningarna (de etablerade partierna, sjuklövern) har jag bedömt denna som mest lämplig. 
2 Statistik från migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html [8 nov 2017]. 
3 Presskonferens refererad på svt.se/nyheter/inrikes/ regeringen-utokade-id-kontroller-vid-gransen [8 nov 2017]. 
4 Kommentarer om riksdagsomröstningen hämtade från svt.se/nyheter/inrikes/riksdagen-klubbade-igenom-nya-
skarpta-asylregler [23 nov 2017]. 
5 Hädanefter använder jag riksdagspartiernas förkortningar: V, S, MP, SD, C, L, M och KD. 
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en kritisk tidpunkt – critical juncture6 – i svensk politik, både genom de materiella 
konsekvenserna för det svenska samhället, men också genom sitt omöjliggörande av de tidigare 
strategier som de etablerade partierna ägnat sig åt gentemot SD.  

Undersökningens statsvetenskapliga relevans ligger i att den har potential att bidra till 
svaret på frågan om migrationsfrågan politiserats av mainstreampartierna som en medveten 
strategi att locka tillbaka väljare från SD eller som en spridning av SD:s restriktiva 
migrationspolitik, eller om konvergensen i sakfrågan består, och i så fall om 
konvergenspunkten förflyttats. I uppsatsen undersöker jag huruvida den kritiska 
migrationssituationen som uppstod hösten 2015 har förändrat den tidigare etablerade 
positioneringen i frågor som berör invandring, vanligen integrations- och migrationsfrågor, och 
om samma perspektiv på invandring uttrycks före och efter 2015. 

Förståelse för hur ett högerpopulistiskt parti7 påverkar diskursen om nationell identitet, 
”svenskar” och ”icke-svenskar”, samt hur de etablerade partierna interagerar med detta parti, 
inte minst i det svenska fallet där SD hållits bakom en så kallad renlighetsbarriär – cordon 
sanitaire – torde vara av allmänt intresse. Jag menar att den nya migrationspolitiken innebär ett 
omöjliggörande av de taktiker som mainstreampartierna mer eller mindre framgångsrikt ägnade 
sig åt 2014: att avvisa migrationsfrågan (Aylott & Bolin 2015:736; Dahlström & Esaiasson 
2013:37; Loxbo 2015a:171; Widfeldt 2015:411). Det stora antalet asylsökande har tvingat 
mainstreampartier att föra upp frågan på agendan och fatta beslut i konkreta sakfrågor, vilket 
innebär att partiernas olikheter kommer fram i ljuset och att frågan inte längre kan tigas ihjäl. 
Vilka nya strategier som anammas under de nya förutsättningarna är av intresse för studien – 
en fråga som är relevant i allmänhet, inte desto mindre inför det stundande riksdagsvalet 2018. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om vändningen i den svenska migrationspolitiken 
som skett i och med den kritiska migrationssituationen under hösten 2015 har påverkat 
partiledarnas perspektiv på invandring och positionering gentemot varandra, i synnerhet 
mainstreampartierna gentemot SD. Genom att studera partiledardebatters och partiprograms 
innehåll såväl som form – topiker, policyförslag, positionering och perspektiv – ämnar jag 
undersöka om ledarna för mainstreampartierna nu förhåller sig annorlunda gentemot SD än vad 
de gjorde innan hösten 2015, samt om de uttryckta perspektiven på invandring har förändrats. 
Genom att studera ett fall av förändrad politik i linje med ett högerpopulistiskt partis politik 
(restriktivare migrationspolitik) vill jag säga något om konsekvenserna för partipolitiska 
strategier och diskursiva perspektiv.  
 
1.2 Frågeställningar 
Med en jämförande design ämnar jag uppfylla syftet att undersöka om mainstreampartiledarnas 
perspektiv på invandring och strategier gentemot SD har förändrats i och med den kritiska 
tidpunkten för migrationspolitiken 2015, genom att besvara följande frågeställningar: 
 
                                                
6 För utförligare resonemang om critical juncture – kritisk tidpunkt – se Piersons Politics in Time s. 135. 
7 Diskussionen om vad SD och dess likasinnade partier bör kallas lämnas därhän. Jag använder högerpopulistiskt 
parti likt Boréus (2010), Wodak (2015) och Meguid (2008), men är medveten om den problematik som dryftats 
angående detta begrepp (se Dahlström & Esaiasson, 2013:17; Loxbo, 2015:136f; Rydgren, 2017).  
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1) Vilka migrationspolitiska förslag formuleras av riksdagspartierna i texter och tv-
debatter 2014 och 2017?  

2) Vilka perspektiv på invandring förmedlar riksdagspartiernas ledare i tv-debatter 2014 
och 2017?  

3) Hur positionerar sig riksdagspartiernas ledare i tv-debatter om invandring 2014 och 
2017? 

 
Tillsammans utgör svaren på frågorna underlag för att diskutera eventuella förändringar av 
partikonvergens, partistrategier och politisering av migrationsfrågor. 
 
1.3 Material 
För att svara på den första frågeställningen jämför jag riksdagspartiernas formuleringar om 
asylpolitik i valmanifest från 2014 med de förslag som partierna formulerar på sina respektive 
hemsidor 2017. Materialet från 2017 är valt utifrån kriterierna att formuleringarna ska handla 
om migrationspolitik och syfta på migrationssituationen som uppstod omkring hösten 2015. De 
migrationspolitiska förslag som formuleras i de analyserade tv-debatterna kompletterar 
textmaterialet. För att svara på de resterande frågeställningarna, analyserar jag två tv-sända 
partiledardebatter från 2014 och två från 2017 där invandring8 diskuteras. Allt analyserat 
material listas i bilaga 1. 

Jämförelsen av valmanifest och texter från riksdagspartiernas hemsidor svarar på om det 
skett en svängning i migrationspolitiken i form av policyförslag. Undersökningens 
huvudintresse är dock tv-debatterna, men i dem kommer inte alla partiledare alltid till tals i 
tillräcklig utsträckning för att redogöra för partiers faktiska positioner i sakfrågor. 

Tv-debatter studeras för att besvara frågeställningarna om positionering och perspektiv på 
invandring, det vill säga hur partiledarna positionerar sig i interaktionen med varandra samt 
vilka perspektiv som dominerar då invandringsrelaterade frågor debatteras. Tv-materialets 
styrka är att partiledarnas interaktion med varandra kan studeras med lingvistiska analysverktyg 
för att säga något om hur de förhåller sig till varandra vilket inte framgår i textmaterial eller i 
mer formaliserade forum som riksdagsdebatter. 

Det finns brister i materialet utifrån idealen för jämförande design. För det första skiljer 
sig debatternas kontexter åt i viss mån: det var valår 2014, men inte 2017. Textmaterialet blir 
mest lidande av detta, eftersom valmanifest och formulerad politik på partiernas hemsidor inte 
nödvändigtvis motsvarar varandra. För det andra byts vissa partiledare ut mellan de olika 
debatterna9. Jag intresserar mig för partiledarna som talespersoner för partier och som aktörer i 
positioneringen. Det är rollen, snarare än individen, som är av intresse. För det tredje bör frågan 
om representativitet kommenteras: Under valåret 2014 möttes partiledarna i otaliga debatter. 
Jag har valt att analysera debatter som sänts på SVT och Aftonbladets webb-tv eftersom de hör 
till de längsta debatterna av invandringsrelaterade frågor.10 

                                                
8 Eftersom ”invandring” främst diskuteras under migrations- och integrationsfrågorna är dessa av störst intresse. 
Men även andra övergripande ämnen har analyserats då dessa huvudsakligen behandlat ”invandring”, tex 
”tiggeri” och ”välfärd”. I Bilaga 1 listas de övergripande ämnen som analyserats. 
9 Åsa Romsom (MP) ersattes 2016 av Isabella Lövin. Fredrik Reinfeldt (M) ersattes 2014 av Anna Kinberg Batra 
som i sin tur ersattes av Ulf Kristersson 2017. Göran Hägglund (KD) ersattes 2015 av Ebba Busch Thor. 
10 För en överblick av samtliga tv-sända partiledardebatter under 2014, se Hagren Idevall (2016) s. 66. 
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2 Teori och tidigare forskning 
Här beskrivs den övergripande teori som studien utgår från samt vilken tidigare forskning som 
ligger till grund för den jämförande analysen. Ur den tidigare forskningen hämtar jag 
analysverktygen som används i jämförelsen, vilka förklaras närmare i del 3.  
 
2.1 Kritisk lingvistik, funktionell grammatik och appraisal  
Appraisal, vilket flertalet av analysverktygen för den här studien är hämtade från, är en del av 
funktionell grammatik vilket är en central utgångspunkt för kritisk lingvistik. Den kritiska 
lingvistiken är snarare ett program eller en skola och inte en specifik teoribildning eftersom 
man, med en mängd metoder, har utforskat olika forskningsfält med olika teoretiska bakgrunder 
(Wodak 2011:50). I den här studiens fall handlar det om en kvalitativ jämförande textanalys 
som syftar till att beskriva hur partiledare positionerar sig gentemot varandra i interaktionen vid 
tv-debatter. Den teoretiska bakgrunden utgörs av statsvetenskaplig forskning om perspektiv på 
invandring och partipolitiska strategier gentemot högerpopulistiska partier. De centrala 
utgångspunkterna inom kritisk lingvistik är att språk är en social praktik och att de kontexter 
vari språk används är avgörande för att förstå språkets sociala funktioner (Wodak 2011:51). 

Funktionell grammatik fokuserar på språkets sociala funktioner och hur dessa är 
systematiskt organiserade i språkets strukturer. Funktionell grammatik är mer semantisk än 
”traditionell” (skol-)grammatik då ords betydelse är viktigare än hur de kan kategoriseras. 
Språk har enligt teorin tre metafunktioner: att representera erfarenheter av verkligheten, till 
exempel genom beskrivningar (ideationell metafunktion); att konstruera sociala roller och 
relationer, till exempel genom språkhandlingarna11 frågor och påståenden (interpersonell 
metafunktion); att ordna det sagda så att det skapar samband med annan information, till 
exempel genom sammanbindningar av ny och redan känd information (textuell metafunktion) 
(Holmberg & Karlsson, 2006:18). Funktionell grammatik är en konstruktivistisk lingvistisk 
teori som har bidragit till att förklara maktrelationer såväl som politiska diskurser (Holmberg 
& Karlsson 2006:199f). 

Begreppet appraisal saknar en etablerad svensk motsvarighet i forskningslitteraturen, men 
den direkta översättningen värdering är illustrativ. Inom appraisal studeras hur olika fenomen 
(tex andras språkhandlingar och ageranden) värderas språkligt. Värderandet skapar olika 
positioner gentemot det värderade. Inom appraisal strävar man efter att förklara språkets 
interpersonella metafunktion genom att beskriva hur man språkligt konstruerar identiteter och 
hur dessa används för att positionera sig gentemot andra (White 2011:14f). Jag använder den 
begreppsapparat och de aspekter av appraisal som Hagren Idevall (2016) presenterar i sin 
avhandling Språk och rasism (se 2.3). Analysverktygen förklaras i 3.3. 
 
2.2 Perspektiv på invandring 
I Diskrimineringens retorik (2006) studerar Kristina Boréus de perspektiv på 
flyktinginvandring som präglat svenska valrörelserna från 1988 till 2002. Rapportens resultat 
visar att olika strukturerade tankescheman, som angränsar till och möjliggör diskursiv 
diskriminering, präglat valrörelserna. Dessa scheman kan av utrymmesskäl inte göras rättvisa i 
                                                
11 Att göra språkliga yttranden är att handla, tex genom beskrivningar, frågor, påståenden. För en utförlig 
redogörelse av talhandlingsteori, se Austins (1975) How to do things with words. 
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en presentation här, men de olika perspektiv på flyktinginvandring som dessa sorteras in under 
är: nyttoperspektivet, generositetsperspektivet, rättighetsperspektivet och hotperspektivet 
(Boréus 2006:31ff). På vilket sätt benämningar av ”svenskar” och ”invandrare” (eller andra 
ersättningsord) används uttrycker olika perspektiv. Ett upprepat skillnadgörande mellan ”oss” 
och ”dem” skapar distans mellan de formulerade kategorierna. Detta möjliggör olika 
behandling, vilket kan manifesteras i policyförslag. De olika perspektiven är inte per automatik 
diskriminerande, men det är i dessa som diskursiv diskriminering möjliggörs.  

Nyttoperspektivet är utmärkande för den svenska debatten. Till skillnad från andra 
europeiska politiska arenor, har den svenska diskussionen om invandring präglats av synen på 
”icke-svenskar” som åtråvärda resurser. Även om det inte är fråga om diskursiv diskriminering 
i det svenska fallet så leder nyttoperspektivet ändå till objektifiering av och distansering till 
”icke-svenskar” i förhållande till ”svenskar”. Detta perspektiv präglas av en ovilja eller 
oförmåga att inkludera den första kategorin i den senare (Boréus 2013:303).  

Vidare analyserar Boréus (2006:184ff) hur det högerpopulistiska partiet Ny demokrati 
påverkade övriga partier. I likhet med den forskning som presenteras nedan, visar inte Boréus 
rapport på en självklar kausalitet mellan ett invandringskritiskt partis närvaro i den offentliga 
debatten och förändrad diskurs bland mainstreampartierna. Det finns naturligtvis flera faktorer 
som spelar roll, såsom en föränderlig omvärld där invandring behöver diskuteras olika mycket 
i olika tider och utifrån olika kontexter, samt en föränderlig opinion. Ny demokrati verkar dock 
ha haft viss påverkan på de övriga partierna: Partiet förde upp kravet på minskad invandring på 
agendan och introducerade hotperspektivet på invandring i Sverige.  Ny demokrati samlade upp 
olika flyktingkritiska åsikter och förslag och gav dem en plattform, först i valdebatter, sedan i 
riksdagen. De övriga riksdagspartierna verkar inte ha anpassat sin politik eller retorik utifrån 
Ny demokrati förutom att de ofta ställde generositetsperspektivet mot hotperspektivet på 
invandring. Under Ny demokratis tid i den offentliga debatten rörde sig flera partier mot en mer 
restriktiv flyktingpolitik, men denna rörelse kan inte endast tillskrivas Ny demokrati. Det är 
troligt att denna rörelse fördröjdes genom de andra partiernas positionering mot Ny demokrati. 
Ny demokratis betydelse för den offentliga debatten samt deras påverkan för öppen rasism och 
främlingsfientlighet i samhället i allmänhet kan man däremot argumentera för (Boréus 
2006:186).  

Ruth Wodak har i sin forskning fokuserat på diskurser som präglar högerpopulistiska 
partier. Hon menar att dessa partier har rädslans politik gemensamt12. Denna politik, eller 
diskurs, uttrycks genom att beskriva etniska eller religiösa grupper som hot mot såväl den 
materiella nationalstaten som mot den nationella identiteten (Wodak 2015:2). Dessa ”de andra” 
görs till syndabockar och målas upp som hotfulla och farliga för ”oss” (Wodak 2015:8). Jens 
Rydgren (2017) bekräftar beskrivningen av den högerpopulistiska partifamiljen. Han menar att 
det är just denna diskurs som förenar de likasinnade partierna i Europa snarare än deras 
populistiska drag. Därför argumenterar Rydgren (2017:493) för att partierna inte ska etiketteras 
utifrån de varierande populistiska inslagen, utan utifrån deras främsta gemensamma nämnare: 
exkluderingen av vissa grupper i beskrivningen av ”folket”.  
 

                                                
12 Jämför hotperspektivet (Boréus 2006:303). 
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2.3 Positionering som strategi 
Bonnie Meguid (2005) visar i sin analys av mainstreampartiers strategier gentemot 
nischpartier13, hur partierna konkurrerar om vilka sakfrågor som ska vara framträdande och om 
sakfrågeägarskap. Etablerade partier har tre olika strategier för att hantera nischpartier. Alla har 
en direkt påverkan på det aktuella nischpartiet. Den första taktiken, den som dominerade i 
svenska mainstreampartier 2014 (Aylott & Bolin 2015:736; Dahlström & Esaiasson 2013:37; 
Loxbo 2015a:171; Widfeldt 2015:411), är att tiga ihjäl nisch-partiets sakfråga – 
avvisningsstrategin (Meguid 2005:349). Genom att inte ta upp den aktuella sakfrågan förnekar 
mainstreampolitikerna frågans legitimitet och relevans. Meguid visar att denna taktik leder till 
minskat stöd för nischpartiet trots att sakfrågeägandeförhållandet förblir oförändrat: om 
väljarna övertygas om att sakfrågan inte är relevant kommer rösterna inte att hamna hos 
nischpartiet. 

De andra två taktikerna handlar om att ta upp frågan och positionera sig i debatten. Partier 
kan då antingen föra en motsatt politik än vad nischpartiet gör – en divergerande strategi 
(konfrontationsstrategin)14, eller en motsvarande politik – en ackommoderande strategi 
(anpassningsstrategin) (Meguid 2005:349). Båda dessa strategier skänker legitimitet åt 
sakfrågan och gör den mer framträdande, vilket i sin tur ger legitimitet åt nischpartiet. 
Anpassningsstrategin gör ett mainstreamparti till ett alternativ för väljarna att få en liknande 
politik, men av ett etablerat parti istället uppstickarpartiet. Denna taktik förväntas minska 
nischpartiets popularitet vid val eftersom sakfrågeägandet utmanas och en liknande politik 
erbjuds. Konfrontationsstrategin förstärker nischpartiets sakfrågeägande eftersom man tar 
ställning utifrån detta partis position. Väljarna erbjuds en alternativ politik inom området men 
samtidigt förstärker den divergerande strategin kopplingen mellan sakfrågan och nischpartiet. 
Detta får konsekvensen att nischpartiet växer i popularitet (Meguid 2005:350).  

Meguids (2005) empiribaserade teoribygge om partistrategier används för att besvara de 
frågeställningar som rör formulerade migrationspolitiska förslag och positionering vilket jag 
betraktar som uttryck för partiernas strategier. De tre strategierna har använts på liknande sätt i 
tidigare forskning. Några sådana exempel presenteras nedan. 

Kyung Joon Hans (2015) visar att högerpopulistiska partiers valframgångar leder till att 
vissa mainstreampartier dras till deras position i den sakfråga man driver. Ett troligt scenario 
är, enligt Han (2015:572), att väljarna på lång sikt återgår till det parti man röstade på tidigare 
när detta anammat enfrågepartiets politik. De högerpopulistiska partierna lägger alltså grunden 
för sin egen undergång i och med framgångarna med att påverka övriga partier.15 Han menar 
vidare att vänsterorienterade partier inte dras mot radikala högerpopulistiska partiers position i 
samma utsträckning som högerpartier om inte ett direkt hot står mot dem i fråga om generell 
partikonkurrens (Han 2015:571)16. Denna tes får stöd i det svenska exemplet då 
vänsterorienterade partier som V och S tydligare förändrat sin migrationspolitik i kontrast mot 
SD än vad högerpartierna gjort historiskt (Widfeldt 2015:411; Dahlström & Esaiasson 
2013:37). 

                                                
13 Alternativ översättning av engelskans niche party: enfrågepartier. Högerpopulistiska partier ingår i kategorin. 
14 Till exempel Alliansens och MP:s liberalisering av migrationspolitiken 2011 (Loxbo 2014:255). 
15 Att få sin politik förd av mainstreampartier kan naturligtvis anses vara framgångsrikt även om det innebär 
tillbakagång för enfrågepartiet. 
16 Jämför Dahlström och Esaiasson 2013 s. 38. 
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Opinionen för att ta emot fler flyktingar var rekordstor inför det svenska riksdagsvalet 
2014 (Aylott & Bolin 2015:736). Det har dock länge funnits en stabil och relativt stor opinion 
för en restriktivare invandringspolitik (Dahlström & Esaiasson 2013:26). Samtidigt hade SD 
sedan valet 2010 ökat migrationsfrågeägarskapet, vilket kom till uttryck i SVT:s 
valundersökning där 17% av de tillfrågade uppgav att SD hade den bästa politiken i 
migrationsfrågan17. Migration hade sedan 2010 dessutom blivit allt fler väljares viktigaste 
fråga18 (Holmberg 2014:9f). 

Karl Loxbo (2015a:183) visar hur de svenska mainstreampartierna har konvergerat i 
migrationsfrågan och argumenterar för att den upplevda konvergensen är den viktigaste faktorn 
för SD:s framgång vid sidan av SD:s egen förmåga att ta tillvara på det vakuum som 
mainstreampartierna skapar i och med konvergensen. SD var det enda faktiska 
oppositionspartiet i migrationsfrågor under hela mandatperioden 2010–2014. På samma sätt 
utgjorde Ny demokrati ensam opposition på området under sin tid i riksdagen (Loxbo 
2015a:175). Mainstreampartierna hade dessutom som explicit taktik att upprätta en cordon 
sanitaire runt SD, vilket bidrog till partiets stigmatisering (Loxbo 2015b:133). Denna 
stigmatisering har underlättat för partiets ledarskap att motivera sin ”uppstädning”, den uttalade 
nolltoleransen mot bland annat rasistiska uttalanden och andra påhopp (Loxbo 2015a:184), 
vilket bidragit till den normaliseringsprocess som möjliggjort för fler väljare att rösta på SD 
(Loxbo 2015a:736; Loxbo 2015b:138). 

Dahlström och Esaiasson (2013) har analyserat Sverige som avvikande fall eftersom landet 
var, i jämförelse med andra liknande länder, relativt sent med att välja in ett ”stabilt”19 
högerpopulistiskt parti i riksdagen. Förklaringen bakom mainstreampartiernas framgång 
gentemot högerpopulistiska partier i Sverige är just den avvisande taktiken enligt författarna 
(Dahlström & Esaiasson 2013:38). Man lyckades till exempel hindra migrationsfrågan från att 
bli tongivande valfråga inför riksdagsvalet 1994 trots Ny demokratis inblandning i den 
offentliga debatten. Men i och med 2010 och 2014 års valresultat är det relevant att ifrågasätta 
både om Sverige fortfarande är ett avvikande fall och om mainstreampartiernas taktik varit 
framgångsrik i längden (Dahlström & Esaiasson 2013:38). Det är också värt att nämna att Ny 
demokrati 1994 befann sig i den kris som ledde till partiets undergång. Ny demokratis 
sönderfall bör betraktas som en central anledning till att migrationsfrågan inte tog större plats i 
den offentliga debatten. 

Anders Widfeldt (2015) bidrar med en viss nyansering av ovan presenterad forskning. Han 
menar att mainstreampartiernas avvisningsstrategi snarare beror på inre splittringar i frågan än 
på strategiska beslut att isolera SD. Genom att inte ta upp frågan på agendan har 
mainstreampartierna dolt den inre splittring som rått, inom partierna såväl som inom de olika 
partiallianserna (Widfeldt 2015:413). Detta perspektiv gör SD till en något mindre viktig 
förklaringsfaktor för mainstreampartiernas ovilja att lyfta migrationsfrågan. 

                                                
17 På frågan ”Vilket parti tycker Du har bäst politik när det gäller flyktingar/invandring” valde 17 % SD. Endast 
S fick fler röster (20%) (Holmberg 2014:11). 
18 2014 angav 33% av informanterna i SVT:s VALU att ”Flyktingar/invandring” var av ”mycket stor betydelse” 
för valet av parti. 2010 var motsvarande siffra 26% (Holmberg 2014:9). 
19 Ny demokrati etablerade sig inte i riksdagen utan upplöstes efter en mandatperiod vilket inte liknar 
utvecklingen i andra europeiska länder under samma tid. 
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Anders Hellström (2010) har studerat den offentliga debatten om SD och menar att denna 
diskurs spelar ut ett moraliskt spektrum mellan gott och ont – inte ett traditionellt politiskt 
spektrum mellan höger och vänster (Hellström 2010:15). Mainstreampartierna har tävlat mot 
varandra i avståndstagande mot SD, men det har sällan gjorts utifrån sakpolitiska aspekter. 
Istället har SD målats upp som en moralisk fiende vilket manifesteras i politikers strävan efter 
att vara talespersoner för ”de goda”. Samma diskurs använder SD om sig själva men i deras fall 
kontrasterar man den egna identiteten mot övriga partier och alla andra koncept som kan antas 
höra till ”makteliten”. Att vara ”god” handlar i båda sidornas fall om att vara en ”sann” 
representant för ”folket”. Diskrepans uppstår då SD menar att ”folket” efterfrågar restriktivare 
invandringspolitik och att man således är en god sanningssägare medan övriga partier, något 
generaliserat, menar att ”folket” vill stå upp mot de onda populisterna och efterfrågar en 
generösare invandringspolitik (Hellström 2010:132f). Aspekter som rör den här typen av 
resonemang kallar jag för vi är de goda-strategin. 

Boréus (2010:128) argumenterar för relevansen att studera partiers strategier, till exempel 
uttryckt i partiledares retorik, för att förstå förändrade policies och politics. Med Meguids 
(2005) tre strategier undersöker Boréus (2010) hur svenska mainstreampartiledare bemötte 
antiimmigrations- och antiimmigrantuttalanden i valrörelserna 1994 och 2006. Inför valet 1994 
förde mainstreampartierna olika politik i migrationsfrågan. Trots detta enades man i isoleringen 
av Ny demokratis ledare och bemötte inte partiets föreslag, utan invände utifrån humanitära 
och moraliska utgångspunkter20 (Boréus 2010:145). Generellt använde mainstreampartierna 
avvisningsstrategin i det studerade materialet. Men vissa tendenser fanns även för 
anpassningsstrategin, främst hos Moderaterna (Boréus 2010:146). Analysen visar att närvaron 
av ett högerpopulistiskt parti i debatterna inte ledde till mer diskursiv exkludering av ”de andra” 
– ”icke-svenskarna” – än tidigare (Boréus 2010:153). 

Karin Hagren Idevall (2016) har i sin avhandling kommit fram till resultat i linje med de 
ovan nämnda. I sin lingvistiska analys av interaktionen mellan och positioneringen av 
partiledare i tv-debatter 2014, visar hon på vilket sätt SD:s partiledare Jimmie Åkesson görs till 
en central aktör i migrationsfrågan. Åkesson fokuseras av kameran oftare än någon annan under 
migrationsdebatten. Han fokuseras utan att tala, tilltalas eller pekas ut. Det är bara Reinfeldt, 
dåvarande statsminister, som fokuseras på ett liknande sätt, dock inte i samma utsträckning 
(Hagren Idevall 2016:74). Detta bekräftar bilden av Åkesson och hans parti som sakfrågeägare. 

Hagren Idevall (2016:76) visar på vilket sätt debatten polariseras mellan Åkesson och alla 
andra partiledare. Ledarna för mainstreampartierna turas om om att visa positiv affekt, bekräfta 
varandras påståenden och ge varandra positiva bedömningar, vilket konstruerar ett gemensamt 
”vi” i kontrast till Åkesson. Åkesson i sin tur distanserar sig mot ”Löfven och alla andra” 
(Hagren Idevall 2016:76) och bekräftar kopplingen mellan sina motståndare i ett ”ni”. 
Programledarna bidrar till polariseringen genom att förkunna hur SD står emot alla andra 
partier. Partiledarna positionerar sig i migrationsfrågan i integrationen med varandra. Jan 
Björklund (L) gör ett försök att placera oppositionspartierna S och MP i samma läger som SD, 
men misslyckas då ledarna för dessa partier genom olika strategier (Löfven gör tex positiva 
bedömningar av Björklunds hållning i migrationsfrågan) återställer positioneringen såsom den 
var innan Björklund tog till orda. Det vill säga: alla mot SD (Hagren Idevall 2016:82). 

                                                
20 Jämför vi är de goda-strategin (Hellström:2010). 
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Mainstreampartiledarna använder främst nyttoperspektivet när de talar om invandring. 
Några av partiledarna deltar i vi är de goda-strategin då man till exempel hänvisar till Sverige 
som en humanitär stormakt vid upprepade tillfällen (Hagren Idevall, 2016:79f).  Resultatet av 
den lingvistiska studien förstärker bilden av stark konvergens i migrationsfrågan 2014. 
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3 Metod 
Metodologiskt bygger studien på Boréus (2006) rapport Diskrimineringens retorik och Hagren 
Idevalls (2016) avhandling Språk och rasism. Jag gör en innehållsanalys för att svara på frågan 
om vilka policyförslag som läggs fram och en lingvistisk analys för att svara på frågorna om 
hur partiledarna positionerar sig gentemot varandra samt vilka perspektiv på invandring som 
förekommer i tv-debatter. 

Analysmodellen som presenteras i tabell 1 utgörs av analyskategorier och frågor som är 
hämtade från ovan nämnda undersökningar. Ambitionen är att efterlikna de två studierna i så 
stor utsträckning som möjligt. Vissa skillnader uppstår dock av utrymmesskäl och på grund 
sammanslagningen av analyserna. Syftet med sammanslagningen är att analysera perspektiven 
på invandring utifrån Boréus (2006) metodologi, och positioneringen utifrån Hagren Idevalls 
(2016). Dessa två aspekter, i kombination med innehållsanalysen, ger en adekvat bild av 
positioneringen i migrationsfrågan och de perspektiv på invandring som förekommer, vilket 
genererar förståelse för partistrategier gentemot SD och förändrad partikonvergens i asylfrågan. 
 
Tabell 1. Analysmodell 

Analyskategori Fråga till materialet 

Innehåll Förslag Vilka policyförslag knutna till migration formuleras? 

Kategorisering 
och distansering 

Benämningar Vilka benämningar används för att skilja mellan  
”svenskar” och ”icke-svenskar”? 

Beskrivningar Vilka beskrivningar av de benämnda grupperna används? 

Förgivettagna antaganden 
Vilka antaganden som förväntas tas för givet i fråga om 
porträtteringen av de benämnda grupperna formuleras? 

Perspektiv på 
invandring 

Nyttoperspektivet Vilka partiledare uttrycker nyttoperspektivet? 

Generositetsperspektivet Vilka partiledare uttrycker generositetsperspektivet? 

Rättighetsperspektivet Vilka partiledare uttrycker rättighetsperspektivet? 

Hotperspektivet Vilka partiledare uttrycker hotperspektivet? 

Dialogicitet 

Förnekande Vilka röster/perspektiv motsägs? 

Förkunnande Vilka åsikter uttrycks som den enda möjliga? 

Övervägande Vilka åsikter uttrycks som en bland många möjliga? 

Erkännande attribuering Vilka citat/referat erkänns? 

Distanserande attribuering Vilka citat/referat erkänns inte? 

 Vi är de goda-strategin Vilka partiledare uttrycker vi är de goda-strategin? 

 
 
3.1 Analys av policyförslag 
Den innehållsliga analysen utgår från riksdagspartiernas valmanifest (eller motsvarande) från 
2014. Materialet från 2017 är insamlat från partiernas hemsidor och utgörs av förslag som 
relaterar till migrationssituationen 2015 eller det påföljande reformpaketet. Om inga sådana 
formuleringar finns på ett partis hemsida noterar jag de migrationspolitiska förslag som 
formuleras men inkluderar inte dessa i svaret på frågan om förändringar i migrationsfrågan. 
Analysen av policyförslagen syftar till att relateras till de övriga frågeställningarna snarare än 
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att djuploda i partiernas policyutveckling. Vilka texter som analyserats samt var de inhämtats 
listas i bilaga 1. 

I tv-materialet noterar jag alla förslagsliknande formuleringar som relaterar till migration. 
Hur konkreta förslagen är varierar kraftigt. Jag har valt att inkludera de mer abstrakta förslagen, 
som till exempel ”generösare invandringspolitik”, eftersom migrationsdebatten till stor del 
präglas av sådana allmänna formuleringar. De förslag som formulerats listas i tabell 4. Den 
innehållsliga analysen syftar till att besvara min första fråga och relaterar till den mer 
övergripande frågan om de etablerade partiernas i tidigare forskning identifierade konvergens 
består. 
 
3.2 Analys av perspektiv på invandring 
”Kategorisering och distansering” med tillhörande underkategorier i tabell 1, syftar till att 
identifiera om partiledarna konstruerar samma scheman som Boréus (2006) definierat och som 
relaterar till olika perspektiv på invandring – undersökningens andra frågeställning. 
Benämningar, beskrivningar och förgivettagna antaganden är identifierbara beståndsdelar i de 
olika perspektiven. Kategoriseringarna kan bestå av nyckelord och tillsammans konstruerar de 
olika underkategorierna olika subjektspositioner21. Att studera benämningar, beskrivningar och 
förgivettagna antaganden är ett effektivt sätt att analysera vilka fenomen och företeelser som 
”svenskar” respektive ”icke-svenskar” förknippas med samt om det skapas förutsättningar för 
negativ särbehandling av grupper. 

Boréus (2006) undersöker perspektiven på flyktinginvandring. Jag har valt att studera 
perspektiven på invandring i vidare bemärkelse eftersom materialet från 2017 är begränsat och 
olika typer av invandring behandlades samtidigt i de få debatter som förekom. 

Perspektiven kan ses som idealtyper, det vill säga stiliserade analysverktyg som inte 
nödvändigtvis återfinns i sin renaste form i verkligheten (Esaiasson et al., 2012:140). I tabell 2 
sammanfattas de perspektiv på invandring som används för att kategorisera materialet. Centralt 
för de olika perspektiven är återkommande nyckelord, subjektspositioner och förknippade 
fenomen, vilka ofta synliggörs i benämningar av ”svenskar” och ”icke-svenskar” och 
beskrivningar av dessa benämnda grupper.  

Alla benämningar och beskrivningar har transkriberats. Därefter har jag formulerat vilka 
antaganden som förväntas tas förgivet vid bruket av de olika benämningarna och 
beskrivningarna. Analysens sista steg är att kategorisera materialet i de olika idealtypsliknande 
kategorierna utifrån kriterierna i tabell 2.  
 
 
 
 
 

 
 

                                                
21 Hur olika grupper benämns och beskrivs möjliggör intagande av olika subjektspositioner. Genom att beskriva 
till exempel ”svenskar” och ”icke-svenskar” på olika sätt skapas olika subjektspositioner som kan vara mer eller 
mindre fördelaktiga och ha mer eller mindre motsvarighet i verkligheten. 
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Tabell 2. Perspektiv på invandring 

Perspektiv Nyckelord ”Invandrares” 
subjektsposition 

”Svenskars” 
subjektsposition Exempel 

Nytto-
perspektivet 

Resurs, 
nationella 
behov, nytta 

Snarare objekt än 
subjekt 

De som tar del av 
nyttan för att erhålla 
ett bättre samhälle 

”Det är läkare, det är 
ingenjörer, massor av 
arbetskraft som vi behöver” 

Generositets-
perspektivet Generositet Mottagare av gåvor Givare av gåvor, 

gästfria hjälpare 
”Människor kan komma hit 
och få en fristad” 

Rättighets-
perspektivet Rättighet De som tar sina 

rättigheter i anspråk 
Uppfyllare av plikt 
och skyldigheter 

”Rättigheter och skyldigheter 
bör vara lika för människor 
som är i Sverige.” 

Hot-
perspektivet 

Kriminalitet, 
dystopiska 
scenarier 

De hotande och 
attackerande 

De försvarande, 
hotade och 
attackerade 

”I de spåren växer riktigt stora 
problem: kriminalitet, socialt 
utanförskap och många andra 
bekymmer också.” 

 

3.3 Analys av positionering  
Den sista övergripande analyskategorin dialogicitet i analysmodellen (tabell 1) är hämtad från 
Hagren Idevalls (2016:70f) studie. Kategorierna hör till appraisal, en del av funktionell 
grammatik (se 2.1). Appraisal erbjuder en strukturering av interaktionen som kan svara på 
frågan om hur partiledarna positionerar sig gentemot varandra i tv-debatter.  

Dialogicitet handlar om hur de olika deltagarna förhåller sig till varandra och till det som 
sägs med hjälp av språket – hur identiteter skapas och hur positioner gentemot dessa intas. 
Analyskategorierna beskriver hur partiledarna positionerar sig genom att förneka andra 
deltagare/perspektiv, förkunna åsikter/perspektiv som enda möjliga, överväga 
åsikter/perspektiv som en bland många möjliga, erkänna andras uttalanden (erkännande 
attribuering) samt förneka andras uttalanden (distanserande attribuering). Med förnekanden, 
förkunnanden och distanserande attribueringar begränsas utrymmet för andra perspektiv och 
åsikter – utrymmet för dialog dras samman. Med överväganden och erkännande attribueringar 
expanderas utrymmet för dialog (White 2011:29). I tabell 3 sammanfattas begreppen med 
definitioner och effekter enligt White (2011:27f). 
 
Tabell 3. Dialogicitet 

Begrepp Definition Effekt Exempel 

Förnekande Talaren positionerar sig i strid med 
någon annans position. 

Distans till den åsyftade 
skapas. 

Ni lever i en annan 
verklighet… 

Förkunnande Talaren yttrar en åsikt/perspektiv som 
enda möjliga. 

Andra åsikter/perspektiv 
osynliggörs. 

Faktum är…  
 

Övervägande Talaren yttrar en åsikt/perspektiv som 
en av många möjliga. 

Andra åsikter/perspektiv 
möjliggörs. Det beror dels på… 

Erkännande 
attribuering 

Talaren bekräftar någon annans 
yttrande. 

Närhet till den refererade 
skapas. 

Precis som du 
påpekar… 

Distanserande 
attribuering 

Talaren förnekar någon annans 
yttrande. 

Distans till den refererade 
skaps. 

Jag vänder mig mot det 
du säger om… 

Kommentar: Skillnaden mellan förnekande och distanserande attribuering är att det senare endast 
relaterar till andras yttranden – inte handlingar eller förgivettagna åsikter. 
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Konkret har analysen gått till på följande sätt: Efter upprepade genomlyssningar av debatterna 
har samtliga förnekanden, förkunnanden, överväganden och attribueringar transkriberats i ett 
analysschema. I analysschemat har jag noterat vem eller vilka de olika yttrandena relaterar till 
eftersom det inte alltid framgår i transkriptionen (det kan till exempel framgå av en pekande 
hand eller kontexten i övrigt). Avslutningsvis har jag analyserat vilka återkommande mönster 
och tendenser som framkommer av den systematiska uppställningen av materialet. Dessa 
mönster presenteras i analysen nedan och sammanfattas i 5.3.  

För att komplettera analysen av positionering och diskussionen om partistrategier 
gentemot SD, har jag dessutom transkriberat samtliga yttranden som innebär ett deltagande i vi 
är de goda-strategin. Det vill säga yttranden som spelar ut skillnaderna mellan partierna i ett 
moraliskt spektrum snarare än ett politiskt.  
 
3.4 Intersubjektivitet och tolkningsproblem 
För att skapa så stor transparens som möjligt och erbjuda läsaren en rimlig chans att granska 
mina slutsatser presenteras en mängd citat i samband med analysen. Exempelmångfalden 
skapar förutsättningar för intersubjektivitet vilket är en grundförutsättning för studiens 
trovärdighet. Jag strävar efter att hjälpa läsaren att förstå analysen för att sedan kunna bekräfta 
eller avfärda mina slutsatser. En överblick av materialet erbjuds i bilaga 1. 

För att undvika återkommande tolkningsproblem gjordes en mindre provundersökning av 
en del av materialet i ett tidigt stadium. Därefter kompletterades analysverktygen utifrån 
föregångslitteraturen. Provundersökningen ledde bland annat till att några analysverktyg 
avfärdades. De tolkningsproblem som uppstått under arbetets gång har hanterats genom att 
studera fallen noggrannare. Genom att lyssna igenom tv-debatterna flera gånger har jag låtit 
kontexter och sammanhang spela en stor roll för mina tolkningar. Då de idealtypsliknande 
kategorierna för perspektiv på invandring inte har räckt till för att kategorisera vad partiledarna 
uttrycker, har jag strukturerat det svårkategoriserade materialet och föreslagit nya perspektiv 
på invandring. Dessa nya perspektiv (belastningsperspektivet och det omvända 
rättighetsperspektivet) är studiens främsta forskningsbidrag. 
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4 Analys 
Nedan redogör jag för innehållsanalysen av riksdagspartiernas formulerade migrationspolitiska 
förslag vilken krävs för att diskutera partistrategier och konvergens eftersom tv-debatter inte 
alltid ger utrymme för partiledarna att formulera vilken politik partiet står för. Därefter redogör 
jag för analysen av tv-debatterna.  
 
4.1 Innehållsanalys 
I tabell 4 sammanfattas de olika förslag som formuleras i textmaterial och i tv-debatter. Jag tar 
ingen hänsyn till frekvens utan noterar alla förslagsliknande formuleringar. Om ett parti står 
bakom förslaget markeras det med ”JA” i tabellen. Om ett parti formulerar att man är emot ett 
förslag markeras det med ”NEJ”. ”–” betyder att ingen formulering görs som relaterar till 
förslaget. 
 
Tabell 4. Migrationspolitiska policyförslag 2014 och 2017 

Kommentar: Källorna för de olika förslagen listas i bilaga 1. 
* SD formulerar fler detaljförslag i sitt valmanifest 2014 än vad som presenteras här. 
** Belägg kan inte dateras till efter 2015. 

Förslag V S MP SD KD L C M 
2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014* 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Anpassa 
asylmottagandet 
till EU-nivå 

NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA JA JA NEJ JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA 

Tillfälliga 
uppehållstillstånd – NEJ – JA – JA JA JA – JA – JA – JA – NEJ 

Begränsa 
anhöriginvandring – NEJ – JA NEJ NEJ JA JA – NEJ – NEJ – NEJ – JA 

Slopa ID-
kontroller – JA – JA – JA – NEJ – NEJ – JA – JA – NEJ 

Återinför ID-
kontroller – NEJ – NEJ – NEJ – JA – – – – – – – – 

Öka 
”återvandring” – – – JA NEJ – JA JA – JA – JA – JA JA JA 

Utvisa 
sexualförbrytare 
per automatik 

– – – – – – – – – JA – – – – – – 

Differentiera 
välfärden för 
nyanlända 

– NEJ – JA – NEJ JA JA – JA – JA – JA – JA 

Lös asylfrågan på 
EU-nivå – JA JA JA JA JA – – JA JA JA JA JA JA JA JA 

Legala vägar till 
EU JA JA JA – JA JA** – – JA – JA JA JA – JA – 

Fortsatt ”öppen” 
och ”generös” 
asylpolitik 

JA JA JA – JA JA** NEJ NEJ JA – JA – JA JA JA – 

Ökad fri rörlighet 
för människor JA – JA – JA – NEJ NEJ JA – JA – JA – JA – 
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Även Alliansens valmanifest från 2014 är av intresse för jämförelsen. Partierna (M, C, L, KD) 
skriver där att Sverige ska fortsätta att ta ansvar för världens mest utsatta. Man menar att svenskt 
flyktingmottagande är en moralisk skyldighet och att Sverige har möjlighet att ta ett stort ansvar 
”trots lågkonjunkturer och andra inhemska utmaningar” (Alliansen 2014:50). Man hävdar att 
fler EU-länder måste ta ett större ansvar och att fler legala vägar in i Europa bör skapas. 
 
4.2 Tv-debatter 2014 
Nedan presenteras analyserna av partiledardebatterna från 2014. Vilka partiledare som deltar i 
de olika debatterna presenteras i inledning av varje analys. De presenteras i den ordning de står 
vända mot kameran från vänster till höger. 
 
4.2.1 SVT:s Agenda 4 maj 2014 
I partiledardebatten den 4 maj 2014 deltar Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (MP), Jonas 
Sjöstedt (V), Jimmie Åkesson (SD), Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L) 
och Fredrik Reinfeldt (M). Av programledarna Camilla Kvartoft och Mats Knutson presenteras 
ämnet ”öppna gränser”, vilket därefter delas upp i två underkategorier: ”tiggeri” och 
”arbetskraftsinvandring inom EU”. Då debatten kretsar kring arbetskraftsinvandring, växlar 
tematiken mellan arbetsrätt i allmänhet och invandring. Eftersom jag intresserar mig för 
positioneringen i frågor som relaterar till invandring faller de delar som uteslutande handlar om 
arbetsrätt utanför ramarna för denna undersökning. Men de båda ämnena flätas samman. En 
partiledare kan under ett och samma uttalande beröra båda ämnena. 
 
Perspektiv på invandring 
Programledarna är först med att använda benämningen ”tiggare” vilken Sjöstedt, Hägglund, 
och Åkesson återanvänder. Likaså är det programledarna som introducerar benämningen 
”romer”, vilken återanvänds av Hägglund. Utöver dessa två kategoriseringar används inga 
enstaka substantiv utan vidare förklaring. Den vanligaste kategorin är ”människor” med 
tillhörande beskrivande relativbisats, till exempel ”som kommer från andra länder” (Löfven), 
”som har flytt från sina länder” (Fridolin), ”som väljer att vara här” (Hägglund), ”med annan 
bakgrund” (Reinfeldt) samt ”som ska ta del av den svenska välfärden” (Åkesson). Utöver dessa 
tillägg till benämningen ”människor” görs inte många beskrivningar av de använda 
kategorierna. Lööf beskriver ”tiggare” som ”ovälkomna i sina hemländer”.  

Reinfeldt är i särklass tydligast med att formulera nyttoperspektivet på invandring. Han 
diskvalificerar hela debatten då han kritiserar övriga partiledare och programledarna för hur de 
talar om människor som om de kommer till Sverige för att tigga och fuska med jobben. Därefter 
gör han klart att öppna gränser är en möjlighet att ”nå fram till varandra, lära känna människor 
med en annan bakgrund” samt att de innebär ett nytt och bättre Europa. Även Löfven är tydlig 
med sitt nyttoperspektiv:  

 
Vi ska ha fri rörlighet i Europa, det är viktigt, det är bra för alla länder. Det är bra för länderna, 
för EU, det är bra för individerna. Både jobba och studera, ju mer ju bättre. 

Löfven, 4 maj 2014 
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Det är dock oklart vad fri rörlighet betyder i sammanhanget. Gäller det endast inom EU eller 
Europa och hur är synen på ”fri rörlighet” över dessa gränser? Detta är en oklarhet som 
återkommer i debatten då ämnena relateras olika tydligt till EU, Europa och invandring i 
allmänhet av de olika partiledarna.  

Åkesson är ensam om att förmedla hotperspektivet på invandring. Genom att koppla 
samman fenomenen ”invandring” och ”hål i den svenska välfärden”, till exempel genom 
användandet av benämningen ”människor som ska ta del av den svenska välfärden”, målar han 
upp en hotbild mot det svenska samhället där ”ännu fler” står för hotet. Problematiken beskrivs 
av Åkesson som ”en social katastrof”: 

 
Vi kan inte vara en socialbyrå för socialt utsatta människor i hela EU. Det går inte. Vi kan inte 
ta det ansvaret. Vi har redan en väldigt omfattande invandringspolitik. Tack vare EU:s 
utvidgning kommer det nu ännu fler från Europa för att ta del av välfärden. Vi kan inte arbeta 
på det viset. […] Vi har hål i den svenska välfärden som måste fyllas. 

Åkesson, 4 maj 2014 
 

Genom att återkomma till kopplingen mellan invandring och belastad välfärd deltar Åkesson i 
belastningsperspektivet. Detta perspektiv redogörs det för i 4.3.1 och 4.3.2. 

Det tredje perspektivet på invandring som förekommer är generositetsperspektivet. Lööf 
betonar hur viktigt det är för ”Sverige” att se till att människor har ett tak över huvudet, att 
människor slipper vara fattiga. Hägglund säger att ”vi” ska stötta Rumänien med deras sociala 
arbete, vilket är ett bidrag till generositetsperspektivet eftersom åsikten bygger på antagandet 
att ”vi” har resurser att distribuera till andra mer behövande. 

 
Positionering 
Alla mainstreampartiledare utom Björklund gör förkunnanden om att fri rörlighet är någonting 
gott och de flesta gör också något uttalande om att tiggeriproblematiken är underordnad 
fattigdomsproblematiken. Dessa uttalanden utgör den främsta skiljelinjen i positioneringen i 
debatten. Åkesson är ensam om att få sitt perspektiv och sina uttalanden motsagda i 
förnekanden och distanserande attribueringar då debatten entydigt handlar om invandring. 

 
Där SD vill bekämpa tiggarna så vill vi bekämpa fattigdomen och diskrimineringen. Och det är 
en stor skillnad mellan oss Jimmie Åkesson. 

Sjöstedt, 4 maj 2014 
 
Jag vänder mig väldigt starkt mot Jimmie Åkesson om det han säger ett störande inslag i 
gatubilden. Det här är ett allvarligare problem än så för de människor som väljer den här 
tillvaron istället för att vara hemma. 

Hägglund, 4 maj 2014 
 

Åkesson i sin tur erkänner fattigdomsproblematiken som de andra partiledarna som yttrar sig i 
frågan tar upp, men distanserar sig från denna beskrivning, då det enligt honom inte åligger 
Sverige att lösa det problemet. Han gör alltså en erkännande attribuering och ett förnekande på 
samma gång: ”Sen förstår jag också att det är fattigdom bakom problemet, men vi kan inte ta 
det ansvaret.”. Effekten av uttalandet är att distans skapas mellan honom och de som lyfter 
fattigdomsaspekten, det vill säga alla andra som gör yttranden om tiggeri. 
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Reinfeldt gör en tydlig distanserande attribuering då han explicit underkänner hela 
diskussionen, men det är inte lika tydligt mot vem eller vilka han distanserar sig. Det är 
programledarna som introducerat underkategorierna vilka Reinfeldt vänder sig emot. Effekten 
av Reinfeldts distansering är därför svår att analysera, men i någon mån skapas viss distans 
mellan honom och alla andra i tv-studion. 

Sjöstedts yttrande ovan är också ett exempel på hur SD angrips utifrån moraliska aspekter. 
Lööf beskriver att den alliansregering hon sitter i har gjort Sverige till ett öppnare land, vilket 
kan tolkas som ett deltagande i vi är de goda-strategin. Fridolin säger att ”vi ska slåss emot de 
växande krafter som vill begränsa den fria rörligheten av människor” och inkluderar SD i dessa 
växande krafter. Hägglund och Reinfeldt gör liknande moraliska angrepp mot Åkesson. 

 
4.2.2 Aftonbladets partiledardebatt, 1 september 2014 
Debatten om ”flyktingar och invandring” på Aftonbladets webb-tv leddes av Karin Magnusson. 
Partiledarna som deltog var Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (MP), Jonas Sjöstedt (V), 
Jimmie Åkesson (SD), Göran Hägglund (KD), Jan Björklund (L), Annie Lööf (C) och Fredrik 
Reinfeldt (M). 

 
Perspektiv på invandring 
Det är bara Åkesson som bidrar till hotperspektivet på invandring och han gör det vid flera 
tillfällen. Genom att återkomma till motsatsparet välfärd och fortsatt högt asylmottagande, 
målar han upp bilden av hur flyktingmottagandet hotar att urholka den svenska välfärden. De 
dystopiska scenarier som målas upp knyter yttrandet till hotperspektivet. Kopplingen som görs 
mellan invandring och kostnader för samhället knyter yttrandet till belastningsperspektivet. 

 
Det står mellan välfärd eller fortsatt stor asylinvandring. […] alltså vi har inte bostäder, 
välfärden urholkas, Migrationsverket går fullständigt på knäna, nästan ingen av dem får jobb. 
Och ni pratar om att ni ska fortsätta med det här. Ytterligare 340 000 människor de kommande 
åren. Vem som helst förstår ju att det inte kommer att fungera utan välfärden kommer att 
fortsätta att urholkas, arbetslösheten kommer att fortsätta stiga, ni kommer aldrig hur mycket 
ni än säger att ni ska bygga så kommer ni aldrig att hinna bygga bostäder till alla dessa 
människor. 

Åkesson, 1 sep 2014 

 
Övriga partiledare bidrar till nyttoperspektivet och generositetsperspektivet. Lööf talar om att 
fler kommuner måste få ”möjlighet” att få ta emot flyktingar. Löfven, Fridolin, Reinfeldt och 
Hägglund gör alla tydliga yttranden om invandringens förtjänster. Fridolin menar att 
invandringen bygger välfärden, vilket får medhåll av de nämnda partiledarna. ”Det är läkare, 
det är ingenjörer, massor av arbetskraft som vi behöver här i vårt land.”, säger Löfven. Både 
Hägglund och Reinfeldt berättar om hur många ”utrikesfödda” som arbetar och bidrar till den 
svenska välfärden. Mest talande för nyttoperspektivet är Reinfeldts uttalande: 

 
Det här bygger Sverige starkt. Över 200 000 fler utrikesfödda jobbar nu sedan alliansregeringen 
trädde till. De är med och betalar skatt och bygger Sverige starkt för framtiden. 

Reinfeldt, 1 sep 2014 
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Till generositetsperspektivet på invandring sällar sig Sjöstedt, Löfven, Fridolin, Lööf och 
Reinfeldt. De tar upp aspekter om rättvisa, solidaritet med människor som flyr, att ge människor 
en fristad och att ta ansvar. Citatet nedan är typiskt för detta perspektiv. 

 
Men det är oerhört viktigt att vi står upp vid att de människor som behöver fly för sina liv, för 
det är det det är bokstavligt talat om, de måste självfallet få en fristad i Sverige. […] Sverige 
ska ha sin roll, Sverige ska va solidariska och ta emot dessa människor som flyr för sina liv. 

Löfven, 1 sep 2014 

 
Åkesson utmanar de ovan nämndas beskrivningar av vad som är generöst och deltar således 
också i generositetsperspektivet: 

 
Jag hjälper fler flyktingar än alla er andra tillsammans därför att jag riktar stödet till de 
[ohörbart]. Ni gör ju avräkningar allihopa här, för att kunna finansiera denna stora invandring 
måste ni göra avräkningar på biståndet. Det är inte humanism. Vi ska hjälpa människor där det 
finns behov. Det finns 50 miljoner människor och fler runt om i världen som är på flykt. Om ni 
vill hjälpa 1,6 promille i Sverige genom att lägga tiotals miljarder på det, fortsätt ni med det 
[…]. Jag riktar in min hjälp där den gör verkligt stor nytta, där den hjälper miljoner människor. 

Åkesson, 1 sep 2014 

 

Positionering 
Positioneringen i debatten den 1 september 2014 präglas av mainstreampartiledarnas 
återkommande avståndstagande från Åkesson. Detta avståndstagande sker genom flertalet 
distanserande attribueringar. I citatet nedan refererar Fridolin till Åkessons påståenden. 

 
Och de här falska motsatsparen, det är dags att vi plockar ner dem. Nej, det är inte invandring 
mot välfärden […]. Nej, det är inte antingen hjälpa på plats eller hjälpa här.  

Fridolin, 1 sep 2014 
 

I flera av fallen görs distanseringar mot Åkesson och en annan partiledare samtidigt. Dock 
lyckas ingen mainstreampartiledare bunta samman en mainstreammotståndare med Åkesson 
eftersom alla gör liknande distanseringar gentemot varandra. Alla mainstreampartiledare 
arbetar alltså aktivt med att själva inte förknippas med Åkesson. 

 
Det är beklämmande när man hör, både när Stefan Löfven talar om cynism om människor som 
flyr undan krig och förtryck och Jimmie Åkesson som målar upp att det här handlar om 
invandring kontra välfärd. Det stämmer ju inte. 

Lööf, 1 sep 2014 

 
Det här snacket om att vi ska stänga våra gränser [riktat mot Åkesson] eller att det här ska vi 
inte prata om [riktat mot Löfven], jag förstår det inte överhuvudtaget. 

Björklund, 1 sep 2014 

 
Det finns två personer som har tagit upp frågan om kostnader för att ta emot människor och den 
ena det är Jimmie Åkesson och det gör han för han vill inte ens ta hit flyktingar, vill inte öppna 
dörren. Den andra är ju statsministern och det beror ju inte på det, utan det beror på att han vill 
inte prata om arbetslöshet och fallande resultat i skolan utan vill prata om något annat. 

Löfven, 1 sep 2014 
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Åkesson gör också distanserande attribueringar, men han ägnar sig framför allt åt förnekanden, 
vilket skapar distans till mainstreampartiledarna. Han betonar vid flera tillfällen att den kritik 
han framför gäller ”alla andra”. 

 
Jag pekar finger på dig [Sjöstedt] och några av dina kollegor här, inte på några flyktingar. Det 
är inte deras fel att ni för en ansvarslös politik. Det är ju bara ert fel. […] Nej, jag förstår inte 
hur Stefan Löfven tänker eller någon av de övriga här för den delen. 

Åkesson, 1 sep 2014 
 

Så gott som alla förnekanden som görs av en mainstreampartiledare är riktade mot Åkesson. 
Fridolin gör ett samlat förnekande av alliansledarna då han menar att det snarare är 
skattesänkningar som hotar välfärden än asylmottagandet (Sjöstedt gör ett liknande förnekande 
men riktar sig då mot Åkesson eftersom han har röstat på alliansbudgeten). Lööf går emot 
Fridolins förslag om att tvinga de svenska kommunerna att ta emot flyktingar. Reinfeldt 
förnekar Löfvens beskrivning av det ojämna mottagandet av flyktingar i kommunerna. Utöver 
dessa enstaka exempel görs det en mängd förnekanden riktade mot Åkesson, till exempel: 

 
Vi ska inte stänga dörren och kasta bort nyckeln som Jimmie Åkesson vill. 

Lööf, 1 sep 2014 

 
jag har sagt det här innan till dig Jimmie Åkesson, om ett hus brinner så är det ju inte så att man 
börjar diskutera i kommunen: ska vi släcka branden eller ska vi hjälpa de som flyr? Man måste 
göra både och. 

Fridolin, 1 sep 2014 

 
Ska du skicka tillbaks dem? Så den som har flytt för sitt liv. Åkesson, svara nu. Åkesson, du 
vill ju dra ner på biståndet. Ungefär med åtta miljarder kronor. Men frågan är de som har flytt 
hit för sina liv, ska du skicka tillbaks dem? De som har flytt hit för sitt liv, undan våldtäkt och 
halshuggning, tänker du skicka tillbaks dem? 

Löfven, 1 sep 2014 

 

Löfven, Fridolin, Björklund och Reinfeldt argumenterar utifrån moraliska aspekter, typiskt för 
vi är de goda-strategin. Genom att kontrastera egna ställningstaganden med Åkessons 
uttalanden utifrån aspekter som humanism (Björklund, Löfven och Reinfeldt), humanitär 
katastrof (Fridolin) och ”viktiga värden” (Reinfeldt) bidrar de till att spela ut debatten i ett 
moraliskt spektrum. ”Det här är den viktigaste humanistiska frågan” säger Björklund och 
ogiltigförklarar därmed diskussionen om asylmottagandets kostnader i jämförelse med de 
humanistiska idealen.  

 
Vi talar om flyktingarna som en katastrof för oss, men där är den pågående humanitära 
katastrofen. […] står man för solidaritet måste man göra det vi kan för att förebygga krig, därav 
vårt motstånd mot svensk vapenexport, och man måste göra vad man kan för att hjälpa de som 
flyr. 

Fridolin, 1 sep 2014 
 

Åkesson deltar också i vi är de goda-strategin då han utmanar de ovan nämndas beskrivningar 
av vad som är ”gott”. Det citat som illustrerar Åkessons deltagande i generositetsperspektivet 
ovan är ett exempel på detta. 
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4.3 Tv-debatter 2017 
Nedan presenteras analyserna av de båda tv-debatterna från 2017. 
 
4.3.1 SVT:s Agenda 14 maj 2017  
I den tv-sända partiledardebatten deltar Stefan Löfven (S), Isabella Lövin (MP), Jonas Sjöstedt 
(V), Jimmie Åkesson (SD), Ebba Busch Thor (KD), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L) och 
Anna Kinberg Batra (M). De två programledarna Camilla Kvartoft och Mats Knutson fördelar 
ordet och ställer riktade frågor. Programledarna är centrala för utformningen av tv-debatten så 
de väljer vilka sakfrågor som ska debatteras och utser vilka partiledare som ska duellera22. De 
fördelar ordet och inleder ofta med att formulera den politik som den tilltalade partiledaren står 
för. Partiledarna kan föra in nya ämnen trots att programledarna har valt utgångspunkt för 
diskussionen, men i de flesta fall håller sig partiledarna till de givna ämnena ”nyanländas 
problem att få jobb” och ”de avskaffade ID-kontrollerna”. 
 
Perspektiv på invandring 
Det är bara Lövin som, vid ett tillfälle, anlägger nyttoperspektivet på invandring. Hon 
konstaterar att Sverige och Tyskland – de länder som tagit emot flest flyktingar i Europa – är 
de europeiska länder som går bäst ekonomiskt. Samtliga partiledare talar återkommande om 
invandringen och ”invandrare” i belastande termer. ”Nyanlända” förknippas genomgående med 
arbetslöshet, låg eller ingen utbildning, bostadslöshet, utanförskap och stora behov. Dessa 
yttranden passar inte i någon av de idealtypsliknande kategorierna utan utgör ett nytt perspektiv: 
belastningsperspektivet. ”Svenskars” subjektsposition i belastningsperspektivet är de som 
drabbas av den försämrade välfärden som en följd av invandringen. ”Invandrares” 
subjektsposition är de som belastar, ekonomiskt och socialt, genom att inte bidra eller tillföra 
något av nytta. Typiska benämningar och beskrivningar som förekommer i debatten är: 
”lågutbildade som inte får jobb” (Björklund), ”som är utan utbildning” (Löfven), ”bostadslösa” 
(Lööf) och ”bidragsberoende” (Kinberg Batra). 

Lööf, Kinberg Batra, Busch Thor och Åkesson målar upp skräckinjagande bilder av 
invandring. De bidrar till hotperspektivet. Lööf talar om social och regional klyvning av det 
svenska samhället. Åkesson talar om en ökad social stratifiering. Han nämner ”det gamla 
klassamhället” och menar att detta är på återväxt på grund av den oansvariga 
invandringspolitiken. Han beskriver vidare hur ”ett parallellt samhälle med separata strukturer” 
växer fram. Kinberg Batra beskriver ”nyanlända” som en grupp som håller på att ”fastna i ett 
utanförskap, ett farligt utanförskap”. Det är svårt att avgöra på vilket sätt och för vem detta 
”utanförskap” är farligt. Min tolkning är att Kinberg Batra syftar på att det är farligt för både 
den nyanlända individen och för det svenska samhället. Kinberg Batras formulering om farligt 
utanförskap går i samklang med bilden av ett splittrat samhälle som Åkesson och Lööf målar 
upp. Busch Thor bidrar också till denna bild då hon med exemplet ”slöjan” illustrerar hur 
nyanlända inte förstår ”svenska värden” och riskerar att bli mobbade, och mobba, när de 
kommer i kontakt med det svenska samhället. Busch Thor introducerar dessutom benämningen 
”asylsökande som begår sexualbrott”, vilket förstärker kopplingen mellan invandring och 
allvarliga sociala problem, vilka riskerar att splittra och sarga det svenska samhället. 

                                                
22 Varje nytt övergripande ämne inleds med en duell mellan två partiledare. 
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En intressant och mycket återkommande benämning i debatten är ”vanligt folk”, vilket 
syftar på arbetande svenska medborgare. Benämningen används frekvent av de rödgröna 
partiledarna i argumentationen mot allianspartiernas förslag om sänkta ingångslöner för 
”nyanlända”. Argumentationen följer logiken: om man sänker lönerna för nyanlända så sänks 
lönerna för ”vanligt folk”. Grupperna ”nyanlända” och ”vanligt folk” överlappar inte vilket 
innebär att ”nyanlända” inte är ”vanligt folk”. Eftersom detta relaterar till allianspartiernas 
föreslagna politik och inte till invandring i allmänhet kan det inte kategoriseras som ett bidrag 
i hotperspektivet. Jag menar ändå att detta språkbruk angränsar till hotperspektivet eftersom vad 
man gör gentemot den nämnda gruppen får negativa konsekvenser för ”vanligt folk”. 
”Nyanlända” exkluderas och utgör ett hot om sänkta löner, dock beroende på allianspartiernas 
förda politik, inte beroende på den egna existensen. 
 
Positionering 
Det finns ett tydligt mönster i partiledarnas positioneringar under debatten den 14 maj 2017. 
Partiledarna som står bakom regeringens budget (Löfven, Lövin och Sjöstedt) ägnar sig åt 
erkännande attribueringar; De anknyter till vad någon tidigare sagt och bekräftar det sagda. 
Dessa tre partier gör det både i förhållande till varandra, men även gentemot andra partiledare. 
Sjöstedt gör det gentemot Björklund, Lövin och Åkesson. Löfven gör det gentemot Kinberg 
Batra, Lövin och Björklund. Lövin gör det gentemot Sjöstedt och Busch Thor. Ingen annan 
partiledare gör erkännande attribueringar, vilket innebär att regeringspartiernas ledare är 
ensamma om att skapa närhet på det sättet. 

Förhållandet är motsatt när det gäller distanserande attribuering. Löfven gör visserligen ett 
sådant yttrande då han säger att ”ni [allianspartierna] har en verklighetsbeskrivning som är 
falsk”. Utöver denna replik saknas distanserande attribueringar helt i de rödgrönas yttranden. 
Ledarna för de borgerliga partierna ägnar sig desto mer åt distansering, främst gentemot Löfven 
som ständigt får sina uttalanden ifrågasatta. Åkesson står nästan helt utanför den här aspekten 
av positioneringen. Han gör en distanserande attribuering gentemot Lövin, men nämns inte i 
några distanserande attribueringar (han nämns dock i en erkännande attribuering av Sjöstedt 
som håller med om att jobbfrågan inte är det enda relevanta i integrationsdebatten). 

Det finns fler aspekter som skapar distans och närhet i debatten. Löfven gör förnekanden 
mot allianspartiernas ledare i och med de många distanserande attriueringarna som riktas mot 
honom. Löfven försvarar sig med att förneka vad andra partiledare säger om de förslag han 
lägger fram. Detta gör han till exempel genom att skaka på huvudet och upprepa ”nej” medan 
Busch Thor och Kinberg Batra talar om hans politik. De förnekanden som Sjöstedt och Lövin 
ägnar sig åt är inte av samma försvarande karaktär utan mer offensiva och distanserande. Båda 
partiledarna nämner motståndarpartier eller pekar ut dem med handen och säger att deras politik 
skiljer sig från regeringens och är dålig. Vid dessa tillfällen inkluderas SD i den grupp partier 
som åsyftas. Sjöstedt säger till exempel: ”Ni andra partier är ganska överens om att exportera 
vapen till diktaturer”. Lövin uttrycker samma distans: ”SD skär ner på biståndet, och det gör M 
också”. 

Åkesson uttrycker att han ”blir bedrövad” av att lyssna på debatten som övriga deltagare 
står för. Dessa affektiva yttringar tolkar jag som ett diskvalificerande av debatten i sin helhet 
och av regeringens invandringspolitik som Åkesson för övrigt konsekvent benämner som 
”oansvarig”. Det är uppenbart att Åkesson inte är intresserad av att föra debatten om integration 
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och invandring utifrån frågan om sysselsättning. Detta baserar jag på att Åkesson för in andra 
ämnen i kontrast till ”jobben”, att han inte lägger fram några förslag i frågan samt att han 
uttrycker dessa negativa affekter.  

Mönstret i interaktionen är att alliansledarna skapar distans gentemot regeringspartierna i 
högre grad än regeringspartierna och att regeringspartierna skapar närhet till allianspartierna i 
större utsträckning än allianspartierna. Löfven är särskilt utsatt för alliansledarnas 
distanseringar och samtidigt särskilt aktiv i närhetsskapandet. Det är till exempel bara Löfven 
som gör överväganden vid några få tillfällen, till exempel då han resonerar om enkla jobb som 
en av många lösningar på integrationsproblematiken. 
 
4.3.2 SVT:s Agenda 8 oktober 2017 
I tv-debatten från den 8 oktober 2017 avhandlas fyra olika övergripande ämnen. Det första är 
”välfärd och jobb” vilket inte nödvändigtvis föranleder en debatt som relaterar till invandring, 
men så sker genomgående i det här fallet. Under kortare perioder handlar debatten uteslutande 
om lönesättning och graderade välfärdssystem i allmänhet, men även i dessa sällsynta fall sker 
det i skuggan av integrations- och migrationsfrågor. De två olika ämnena ”välfärd” och ”jobb” 
relateras till varandra av programledarna (Camilla Kvartoft och Mats Knutson) genom 
beskrivningen av den rekordlåga arbetslösheten bland inrikes födda i Sverige och den ökande 
arbetslösheten och bidragstagandet bland utrikes födda. Arbetslöshet och integration kopplas 
till välfärdens skick med den sammanfattande kommentaren: ”Integrationen låter vänta på sig, 
och frågan är om pengarna till välfärden räcker.”. Därmed är ämnet introducerat och 
benämningarna såväl som associationerna etablerade för resterande debatt. ”Inrikes- och utrikes 
födda” återanvänds flitigt av debattdeltagarna och invandring förknippas genomgående med 
belastningar för välfärden. Detta visar ännu en gång på vilket sätt programledarna präglar 
debatten, inte bara genom att välja ämnen utan också genom att förknippa fenomen med 
varandra och introducera en begreppsapparat. De två mer specifika frågorna som debatteras är 
”hur ska utrikes födda komma i arbete?” och ”ska Sverige ha differentierad välfärd för 
nyanlända?”.  

Debatten inleds med en duell mellan Ulf Kristersson (M) och Stefan Löfven (S). Dessa 
båda deltagare ges därmed betydligt mer utrymme i diskussionen om migration och integration 
än övriga deltagare: Gustav Fridolin (MP), Jonas Sjöstedt (V), Jimmie Åkesson (SD), Ebba 
Busch Thor (KD), Jan Björklund (L) och Annie Lööf (C). 

 
Perspektiv på invandring 
Debatten om differentierad välfärd för nyanlända innebär att flera av partiledarna anlägger ett 
nytt perspektiv på invandring: det omvända rättighetsperspektivet. Rättighetsperspektivet 
innebär egentligen att man argumenterar för flyktingars juridiska eller moraliska rättigheter. 
Denna förväntade aspekt uttrycker Fridolin: ”Jag tycker att rättigheter och skyldigheter bör vara 
lika för människor som är i Sverige. Det är en god grundprincip.”. Men alla andra bidrag till 
rättighetsperspektivet är av det motsatta slaget och passar således inte in i någon av de på 
förhand valda perspektiven. Att ”nyanlända” eller ”utlandsfödda” inte ska ha samma rättigheter 
som svenska medborgare i fråga om tillgång till välfärdssystemet uttrycker Åkesson, 
Kristersson, Lööf och Björklund. Den omfattande diskussionen om sänkta ingångslöner för 
nyanlända passar också in i det omvända rättighetsperspektivet. Kristersson, Lööf och 
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Björklund argumenterar vid flertalet tillfällen för att det är bättre för nyanlända att få jobb med 
lägre löner än vad kollektivavtalen idag stipulerar, än att inte få något jobb alls. 

De rödgröna partiledarna motsätter sig alla förslag om lagstyrda lönesänkningar. För 
Löfven är det dock tydligt att det snarare handlar om att själva lagstiftandet om lönenivåer är 
det problematiska – inte de sänkta lönerna i sig. Om arbetsmarknadsparterna kommer överens 
om sänkta ingångslöner för nyanlända har Löfven inga invändningar mot detta. Löfven kan 
alltså inte påstås representera rättighetsperspektivet på grund av sin argumentation mot sänkta 
ingångslöner för nyanlända. Likaså står Löfven bakom den differentiering av välfärden för 
nyanlända som redan genomförts. I debatten om välfärden gör han dock inga yttranden som 
bidrar till det omvända rättighetsperspektivet. 

I citatet nedan uttrycker Fridolin både nyttoperspektivet och generositetsperspektivet:  
 
”Jag som tror på att Sverige ska kunna vara och kunna tjäna på att vara ett öppet land, där 
människor kan komma hit och få en fristad, för mig är det ju särskilt viktigt att man gör det på 
ett sätt som får samhället att hålla ihop. Och det gör man inte om människor är rädda att få sänkt 
lön för att vi hjälper människor på flykt.”  

Fridolin, 8 okt 2017 

 
Kristersson är den enda partiledare utöver Fridolin som uttrycker nyttoperspektivet då han talar 
om ”mänsklig kapacitet som slösas bort”. Ingen annan partiledare gör några yttranden som 
ingår i generositetsperspektivet.  

Kristersson, Lööf och Björklund bidrar till hotperspektivet på invandring. Lööf och 
Björklund gör det vid ett tillfälle var då de talar om ett Sverige som ”klyvs” och ”glider isär” 
på grund av (den misslyckade) integrationen. Kristersson bidrag till hotperspektivet är desto 
mer omfattande: 

 
Det finns så mycket bra med Sverige som vi måste slå vakt om. Tillit mellan svenskar, jämlikt 
samhälle. Det finns så mycket som är bra. Men därför måste man våga se och erkänna de 
problem som finns. Att människor inte kommer in på arbetsmarknaden, bidragsberoende som 
växer sig starkare bland utrikes födda. Många människor som inte får en chans över huvud taget 
i vårt samhälle. Gängkriminaliteten som ökar. De här problemen finns samtidigt. Man måste få 
diskutera de riktigt stora problemen för att slå vakt om det som är bra. […] Vad jag är rädd för, 
det är en situation där vi har 100 000-tals personer som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, 
som aldrig försörjer sig själva, som aldrig bidrar till det gemensamma. Deras barn kommer bara 
se vuxna som lever på bidrag år efter år, de kommer aldrig komma in i samhället, kommer 
aldrig bli en del av vår gemenskap. I de spåren så växer riktigt stora problem: Kriminalitet, 
socialt utanförskap och många många andra bekymmer också. 

Kristersson, 8 okt 2017 

 
Det kan anses anmärkningsvärt att Åkesson inte gör något yttrande som kan sorteras till 
hotperspektivet under debatten. Däremot gör han flera yttranden som bidrar till det perspektiv 
på invandring som jag menar är mest betonat under hela partiledardebatten men som inte ingår 
bland de förklarade perspektiven: belastningsperspektivet. Typiskt för detta perspektiv är att 
invandring förknippas med belastningar av olika slag för det svenska samhället. Perspektivet 
angränsar till hotperspektivet men ”invandrare” förknippas snarare med arbetslöshet, 
”bidragsberoende” och låg utbildningsnivå än kriminalitet och snylteri. ”Invandrare” som i 
hotperspektivet gestaltas som attackerande och hotande är i belastningsperspektivet mer 
passiva. De utgör en stor massa utan jobb och utan adekvata kunskaper vilket belastar det 
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svenska samhället ekonomiskt och socialt. Till detta perspektiv bidrar nästan alla partiledare 
(inte Fridolin och Sjöstedt) som gör yttranden om invandring i den analyserade debatten (Busch 
Thor gör inga yttranden om invandring): 
 

Nyanlända med dåliga kunskaper […] Sen har vi en grupp som har för låga kvalifikationer, som 
har för låg utbildning. 

Löfven, 8 okt 2017 

 
Det är inte rimligt att människor får tillgång till precis hela välfärden när man samtidigt inte 
kan bidra till den. Hela vårt system bygger på balansen mellan att man bidrar till välfärden när 
man kan och man får när man behöver, men det blir obalans i det. Det förstår vem som helst att 
det inte fungerar.  

Åkesson, 8 okt 2017 

 
De nyanlända […] som går år ut och år in och väntar på att få komma in […] de vill ha ett 
lärlingsjobb, de vill komma i arbete, i sysselsättning, få en egen lön. Nu lever de som en 
bidragsberoende så kallad underklass i det svenska samhället. 

Lööf, 8 okt 2017 

 
De som inte har kunskaper, de som inte talar svenska, de som inte har erfarenheter, de kommer 
aldrig in. 

Kristersson, 8 okt 2017 

 
Belastningsperspektivet möjliggör det omvända rättighetsperspektivet. Då invandring 
förknippas med belastningar på den svenska välfärden ligger det nära till hands att formulera 
förslag som innebär olika rättigheter för de som bidrar och de som belastar. Det är de partiledare 
som på något sätt ställer sig bakom sänkta ingångslöner och graderad välfärd som också 
uttrycker belastningsperspektivet. 

 
Positionering 
Partiledarnas positioneringar präglas av en enhetlig problembeskrivning av utrikesföddas 
arbetslöshet som ett avgörande problem för Sveriges välfärd. Denna verklighetsbeskrivning 
ifrågasätter ingen, vilket i interaktionella termer märks genom att partiledarna gör långa 
förkunnanden som varken utsätts för distanserande attribuering eller förnekanden. Frågan om 
hur problemet ska lösas, och då främst om ingångslöner ska sänkas eller ej, är man desto 
oenigare om. ”Men det som skiljer oss åt, det är grundsynen hur vi får människor i arbete”, 
säger Lööf illustrativt. Både Lööf och Björklund gör erkännande attribueringar gentemot 
Löfven och de rödgrönas förslag om satsningar på utbildning. Men de gör också distanserande 
attribueringar (Lööf: ”Jag blir lite beklämd när jag står här och lyssnar på Stefan Löfven hans 
första minuter när han säger nej till alla reformer som sänker trösklarna.”) och förnekanden 
(Björklund: ”Du skapar en ny permanent underklass med din politik Stefan Löfven.”). Löfven 
i sin tur gör också både erkännande såväl som distanserande attribueringar samt förnekanden 
av de borgerliga partiledarnas förslag och yttranden. Detta förstärker bilden av att partiledarna 
är överens om problembeskrivningen men inte om problemets lösningar, närmare bestämt om 
man ska sänka ingångslöner eller ej.  
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Åkesson gör förnekanden av de båda blockens jobbpolitik och menar att de föreslår 
”låtsasjobb” till skillnad från SD som föreslår ”riktiga jobb”. Han gör en distanserande 
attribuering gentemot Löfven och Kristersson efter deras duell om nyanländas arbetslöshet 
eftersom man ”får intrycket av att det här är en ny situation” vilket det inte är enligt Åkesson. 
Utöver detta gör Åkesson ett till förnekande och det gentemot Kristersson i samband med att 
Åkesson håller med Kristersson och övriga borgerliga partiledare om att välfärden bör 
differentieras så att nyanlända inte får tillgång till alla förmåner. Åkesson ifrågasätter att 
Kristersson vill att ”illegala invandrare” ska få tillgång till hela välfärden. 

Fridolin är ensam om vi är de goda-strategin. Med det här yttrandet spelar han ut den 
pågående debatten i ett moraliskt register där de borgerliga partiledarna och Åkesson är hans 
”onda” motpol:  

 
”Jag som tror på att Sverige ska kunna vara och kunna tjäna på att vara ett öppet land, där 
människor kan komma hit och få en fristad, för mig är det ju särskilt viktigt att man gör det på 
ett sätt som får samhället att hålla ihop. Och det gör man inte om människor är rädda att få sänkt 
lön för att vi hjälper människor på flykt.”  

Fridolin, 8 okt 2017 
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5 Slutsatser 
Nedan presenteras de slutsatser som kan dras av analysen. Avslutningsvis diskuterar jag hur 
resultaten relaterar till den mer övergripande frågeställningen om partikonvergens och 
partistrategier gentemot SD. 
 
5.1 Policyförslag 
Min första frågeställning löd: Vilka migrationspolitiska förslag formuleras av riksdagspartierna 
i texter och tv-debatter 2014 och 2017? Skillnaden mellan åren är tydliga för vissa partier och 
så gott som obefintlig för andra. Utifrån textanalysen av valmanifest och texter från partiernas 
hemsidor, samt de förslag som formuleras i tv-debatterna, kan jag konstatera att normen har 
gått från att vara för en generös och öppen invandringspolitik 2014 till att förespråka en 
restriktivare 2017. Den restriktivare invandringspolitiken konkretiseras i temporära 
uppehållstillstånd, begränsad anhöriginvandring och anpassning till EU-nivå. SD var ensamma 
om att förespråka just de här punkterna 2014. 2017 har vissa partier invändningar mot delar av 
den här politiken. KD, L, C, V och MP vill öppna upp reglerna för utökad anhöriginvandring.  

I materialet från 2014 är det bara SD och M som lyfter ”återvandring” som en aktuell fråga. 
2017 tas samma ämne upp av L, KD, C och S. Utvisningar och ”återvandring” har gått från att 
vara ett tabu-belagt ämne som SD fick motstå skarp moralisk kritik för 2014 (se citat nedan), 
men som 2017 lyfts av de flesta partier. Säkerligen tyckte de flesta partierna redan 2014 att en 
avslagen asylansökan borde innebära att den asylsökande inte ska vistas vidare i Sverige. Jag 
påstår inte att partierna har ändrat uppfattning, men det är tydligt att frågan artikuleras på ett 
annat sätt 2017 i jämförelse med 2014. Den som lyfte frågan 2014 anklagades för att vara 
inhuman. Den som inte lyfte frågan 2017 anklagades för att vara oansvarig.  

I och med den politik som förs av partierna 2017 kommer splittringarna mellan och inom 
partierna i dagern. Detta skulle kunna innebära stöd för Widfeldts (2015) påstående om att det 
är frågans splittrande faktor, snarare än strategier gentemot SD, som legat bakom partiernas 
tystnad i frågan. Samarbetspartierna S och MP står onekligen långt ifrån varandra vilket 
framgår av såväl textanalysen som analysen av tv-debatterna. MP driver till exempel frågan om 
att återinföra familjeåterförening trots att man tillsammans med S föreslagit att 
anhöriginvandringen ska begränsas. MP:s interna splittring kommer således också upp till ytan, 
något förstärks av att man på sin hemsida inte har formulerat hur man ställer sig gentemot de 
nya reglerna till skillnad från alla andra riksdagspartier.  

Mellan Allianspartierna finns det också uppenbara skillnader. Partiledarna är överens om 
att frågan bör lösas på EU-nivå och att delar av den strängare politiken är rätt. Centerpartiet 
sticker ut eftersom partiet bara marginellt har förändrat sin politik sedan 2014 då Alliansen gick 
till val tillsammans. Man poängterar visserligen vikten av ”återvandring”, men i övrigt är C 
emot majoriteten av de reformer som genomfördes 2015. Eftersom L 2017 vill att svensk 
asylpolitik ska överensstämma med EU:s, står de för den strängare invandringspolitiken. Partiet 
vänder sig dock emot den begränsade anhöriginvandringen. KD och M är de partier i Alliansen 
som 2017, till skillnad från 2014, tydligast förespråkar tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det 
som skiljer partierna åt i frågan är att KD inte står för den begränsade anhöriginvandringen. 
Båda partierna för upp frågan om utvisningar vid flera tillfällen i tv-debatter och på deras 
respektive hemsidor. 
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Följande två exempel illustrerar hur debatten om asylinvandring har förändrats från 2014 
till 2017. 2014 pressades Åkesson av Löfven på ett svar om vad SD:s strikta asylpolitik innebär. 
Löfven fick under uttalandet stöd från flera andra partiledare som uppmanade Åkesson att 
besvara frågan: 
 

Ska du skicka tillbaks dem? Så den som har flytt för sitt liv. Åkesson, svara nu. Åkesson, du 
vill ju dra ner på biståndet. Ungefär med 8 miljarder kronor. Men frågan är de som har flytt hit 
för sina liv, ska du skicka tillbaks dem? De som har flytt hit för sitt liv, undan våldtäkt och 
halshuggning, tänker du skicka tillbaks dem? 

Löfven, 1 sep 2014 
 
På samma sätt representerade Åkesson den allmänna åsikten om begränsad invandring och ökad 
”återvandring” bland partiledarna 2017 då han med följande yttrande satte press på Lövin: 
 

Menar MP på fullaste allvar nu att vi ska öka asylinvandringen igen? Är det det du står och 
säger här? Därför att ingen. Det är inte särskilt många här, tror jag, som ser det som realistiskt 
med de gigantiska problem som vi har fått i det här landet till följd av en direkt ansvarslös 
invandringspolitik. Menar du att Miljöpartiet vill återgå till den ordning som var? 

Åkesson, 14 maj 2017 
 
Exemplet illustrerar hur normen förskjutits och därmed även talespersonen för normen. På 
samma sätt som Löfven belyser det absurda i Åkessons politik 2014 belyser Åkesson det 
absurda i Lövins politik 2017. På samma sätt som Åkesson inte kan ge ett rakt svar på Löfvens 
fråga 2014, kan Lövin inte ge ett rakt svar på Åkessons fråga 2017.  

I tabell 4 sammanfattas de olika partiernas asylpolitiska policyförslag från 2014 och 2017. 
 
5.2 Perspektiv på invandring 
Svaret på den andra frågeställningen, om perspektivet på invandring förändrats från 2014 till 
2017, är studiens tydligaste resultat. 2014 deltog en överväldigande majoritet av 
mainstreampartiledare flitigt i nyttoperspektivet. Det var det mest centrala perspektivet på 
invandring. Att frångå detta ledde ofta till konfrontation med någon av mainstreampartiledarna. 
2017 är det bara ett fåtal partiledare som vid ett fåtal tillfällen gör yttranden som hör till 
nyttoperspektivet. Istället är dess motsats, belastningsperspektivet, desto centralare. Detta 
perspektiv uttrycktes endast av Åkesson 2014. 

Ett annat perspektiv på invandring som inte förekom 2014, men som var centralt 2017, är 
det omvända rättighetsperspektivet. Genom att först tala om invandring i belastande termer 
verkar det falla sig naturligt för flera partiledare att lägga fram förslag som relaterar till 
”nyanländas” begränsade rättigheter i jämförelse med svenska medborgares.  

Till hotperspektivet var det bara Åkesson som bidrog 2014. 2017 är han inte längre ensam 
om detta. Busch Thor, Kinberg Batra, Kristersson och Lööf gör yttranden som kan sorteras in 
under hotperspektivet. 

I tabell 5 nedan sammanfattas vilka perspektiv som har förekommit de olika åren och av 
vilka partiledare de har uttryckts. 
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Tabell 5. Perspektiv på invandring 2014 och 2017 

* Endast ett belägg 
 
5.3 Positionering 
Den positionering som förekom i de invandringsrelaterade debatterna från 2014 är 
lättanalyserad och kan sammanfattas: Alla mot Åkesson. Analysen bekräftar alltså Hagren 
Idevalls (2016) resultat. Mainstreampartiledarna ägnade sig visserligen åt att förneka varandras 
politik, men dessa förnekanden var på en sådan detaljnivå att den distans som skapades inte går 
att jämföra med den distans som skapades mellan mainstreampartierna och SD. Åkesson var 
minst lika delaktig i denna positionering då han vid flertalet tillfällen distanserar sig gentemot 
”alla andra”. Mainstreampartiledarna utgjorde alltså enad front mot SD även om man vid vissa 
tillfällen försökte koppla samman mainstream-motståndaren med den gemensamma 
motståndaren SD. Min tolkning är att denna taktik endast ledde till ytterligare distans gentemot 
SD eftersom den omtalade mainstreampartiledaren efter ett sådant påstående förnekade 
sammankopplingen och gjorde vid något tillfälle ett likadant yttrande riktad mot någon annan 
av mainstreampartiledarna. 

År 2017 är partiledarnas positioneringar i invandringsrelaterade frågor inte lika entydig 
och lättanalyserad. På den mest övergripande nivån tyder dock analysen på att partiledarna för 
mainstreampartierna inte längre prioriterar att distansera sig gentemot SD. Åkesson fortsätter 
dock att på samma sätt som 2014 distansera sig gentemot ”alla andra”. 

Ett återkommande mönster i den analyserade interaktionen från 2017 är 
regeringspartiernas erkännande attribueringar gentemot andra partiledare, såväl inom blocken 
som över blockgränsen. Denna närhet över blockgränsen möjliggörs av att de olika partierna 
har gemensamma åsikter i sakfrågor som inte diskuterades 2014. Att MP, C, KD och V är emot 
begränsningen av anhöriginvandring är ett exempel på en sakfråga som möjliggör denna närhet. 
Lövin och Sjöstedt är de partiledare som ägnar sig åt dessa erkännande attribueringar mest. 
Lövin utsätts för distanserande attribueringar, till exempel av Busch Thor eftersom de delar 
åsikten, men Lövins parti stod bakom det beslut som ledde till åtstramningarna. Detta är ett 
exempel på hur migrationsfrågan inte längre är tvådimensionell där ”öppna gränser” står emot 

Perspektiv V S MP SD KD L C M 
2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Nytto-
perspektivet NEJ NEJ JA NEJ JA JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA JA* 

Generositets-
perspektivet JA JA JA NEJ JA JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ 

Rättighets-
perspektivet NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Hot-
perspektivet NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA* NEJ JA 

Belastnings-
perspektivet NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ JA 

Omvända 
rättighets-
perspektivet 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ JA 
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”restriktivare migrationspolitik”. 2017 har frågan brutits upp till att handla om fler aspekter på 
detaljnivå: anhöriginvandring, graderad välfärd, uppehållstillstånd, utvisningar och ID-
kontroller. Partier har gemensamma beröringspunkter i dessa aspekter vilket föranleder att 
närhet och distans skapas över blockgränserna på ett annat sätt än 2012. 

Ett annat återkommande mönster i positioneringen är att Löfven gör erkännande 
attribueringar gentemot Lööf och Björklund. Detta tolkar jag som tecken på Löfvens strategi 
att betona partiernas likheter, vilket i sin tur innebär att migrations- och integrationsfrågorna 
inte längre är en plats för distansering gentemot SD, utan en plats för ”vanligt” partipolitiskt 
spel. Oppositionspartierna kritiserar genomgående den sittande regeringen som i sin tur 
försöker bygga broar över blockgränsen för att hitta bundsförvanter i sakfrågor och kanske till 
och med samarbetspartier i en framtida regering.  

År 2014 var vi är de goda-strategin vanlig. Alla mainstreampartiledare bemötte vid något 
tillfälle SD med moraliska argument där talaren representerade ”de goda” och SD ”de onda”. 
Denna retorik är inte lika vanlig 2017: endast MP gör den typen av yttranden i det analyserade 
materialet. Att måla ut SD som onda och sig själv som företrädare för de goda värderingarna är 
alltså inte längre en gängse strategi för att bemöta SD:s framgångar. Om detta är en taktisk 
vändning eller en naturlig konsekvens av att flera partier idag förespråkar den politik som ingick 
i ”de onda” sverigedemokraternas partiprogram 2014 kan inte denna undersökning svara på, 
men det senare förefaller logiskt. 
 
5.4 Avslutande diskussion 
Min tolkning av de analyser jag gjort av partiprogram och tv-debatter är att konvergensen som 
rådde 2014 har minskat något och förskjutits radikalt. 2014 var mainstreampartiledarna enade 
om ”generös asylpolitik”, ”ett öppet Sverige” och ”fler lagliga vägar in till EU”. De var också 
samstämmiga i sina perspektiv på invandring: nyttoperspektivet var centralt och därutöver 
förekom främst generositetsperspektivet. I fråga om positionering skapade alla 
mainstreampartiledare distans till SD och vice versa. 2017 har asylpolitiken delats upp i fler 
sakfrågor där mainstreampartierna inte står för en homogen politik – inte ens inom 
partiallianserna. Perspektiven på invandring har förändrats radikalt. Det hotperspektiv som SD 
stod för 2014 anammas 2017 av några av de borgerliga partiledarna. De flesta 
mainstreampartier deltar 2017 i belastningsperspektivet och det omvända 
rättighetsperspektivet. På ett sakpolitiskt plan verkar alltså konvergensen ha minskat och på det 
diskursiva planet har konvergensen framför allt förflyttats, men också minskat i någon mån. 

Den tidigare vanliga avvisningsstrategin, att tiga ihjäl de frågor som högerpopulistiska 
partier driver, har omöjliggjorts efter det reformpaket som regeringen drev igenom efter den 
kritiska migrationssituationen 2015. Den cordon sanitaire som mainstreampartierna upprättade 
runt SD är inte längre trovärdig då man till stora delar för politik som SD sedan länge föreslagit. 
S, M och KD är de partier som 2017 tydligast driver delar av den politik som SD föreslog 2014. 
M och KD är de partier som 2017 tydligast har anammat SD:s perspektiv på invandring i någon 
mån. Den förändring som skett i M:s och KD:s fall kan förstås som ett uttryck för 
anpassningsstrategin, vilket i så fall skulle stämma överens med Hans (2015) forskning: 
högerpartier anpassar sig mer efter högerpopulistiska partiers politik än vänsterpartier. Att 
anamma ett annat partis politik kan naturligtvis ha andra anledningar än anpassning gentemot 
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det andra partiet. Förändringen av perspektiv i kombination med förändringen av politik ser jag 
dock som ett tecken på att M och KD i större grad än S anpassar sig efter SD. 

V och C är de partier som tydligast övergått till konfrontationsstrategin. Det kan diskuteras 
huruvida dessa partier helst skulle vilja fortsätta att avvisa frågan, men nu är den uppe på tapeten 
och partierna tvingas att delta och ta ställning. S, MP och L är svåranalyserade. MP verkar 
fortsätta tiga, vilket jag snarare tolkar som ett uttryck för inre splittringar mellan det 
regeringsaktiva ledarskapet och partiets gräsrötter, än för partistrategiskt ställningstagande.  

För S:s del har reformpaketet från 2015 och de ställningstaganden partiet gjort i och med 
det inneburit en anpassning gentemot SD i någon mån. S har dock inte anammat hotperspektivet 
på samma sätt som M och KD. Därför tolkar jag S:s förändring som mindre strategi-driven än 
M:s och KD:s. 

I och med att mainstreampartiernas allmänna yttranden om ett öppet Sverige och generös 
asylpolitik har bytts ut mot olika ståndpunkter i mindre sakfrågor menar jag att asylfrågan har 
politiserats i viss mån. Mainstreampartierna står inte långt från varandra, men till skillnad från 
2014 finns det nu tydligare sakpolitiska skillnader mellan partierna, som kommer fram, om än 
motvilligt, i debatter och partiprogram.  

Valet 2018 är naturligtvis ett intressant och relevant föremål för framtida forskning. En 
analys av perspektiv på invandring och positionering i den stundande valrörelsen skulle kunna 
ge tydligare svar på de frågor jag ställt och bekräfta eller förkasta de tendenser jag redogjort 
för. Då partiernas strategier gentemot SD har förändrats finns det förutsättningar att undersöka 
effekten av de olika strategierna, det vill säga vilka som är framgångsrika för att bemöta och 
bromsa ett högerpopulistiskt partis framgångar. Dessutom vore det intressant att fortsätta 
utvecklingen av perspektiven på invandring i jämförelse med de etablerade högerpopulistiska 
diskurserna. Kommer belastningsperspektivet och det omvända rättighetsperspektivet att bestå, 
och kommer hotperspektivet att anammas av ännu fler mainstreampartiledare? 
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Bilaga 1 
 
Tabell 6. Material 

Materialtyp Ämne Publikationskanal Omfång År 

Tv-debatt ”Öppna gränser” SVT, Agenda 4 maj 2014 15 min 2014 
Tv-debatt ”Flyktingar och invandring” tv.aftonbladet.se/abtv/articles/50403 18 min 2014 
Tv-debatt ”Migration och invandring” SVT, Agenda 14 maj 2017 26 min 2017 
Tv-debatt ”Välfärd och jobb” SVT, Agenda 8 okt 2017 24 min 2017 

Valplattform, V ”Human flyktingpolitik” vansterpartiet.se/assets/Valplattform 
_V2018.pdf 73 ord 2014 

Valmanifest, S ”En rättvis värld är möjlig” 
socialdemokraterna.se/globalassets/var-
politik/arkiv/valloften-manifest-och-
analyser/valmanifest-2014.pdf 

48 ord 2014 

Valmanifest, MP ”Migration och lika rättigheter” mp.se/sites/default/files/valmanifest 
_uppdaterad.pdf 256 ord 2014 

Valmanifest, SD ”En invandringspolitik som befrämjar 
sammanhållning och välfärd” 

sd.se/wp-content/uploads/2014/08/ 
Valmanifest.pdf 302 ord 2014 

Valmanifest, C ”Välfärd, trygghet” 
centerpartiet.se/download/18. 
4945df96158298de428212b8/ 
1478592897570/Valmanifest-2014.pdf 

45 ord 2014 

Valmanifest, L ”Sverige blir bättre med öppenhet” 
forskasverige.se/wp-
content/uploads/Folkpartiet-Valmanifest-
2014.pdf 

170 ord 2014 

Handlingsprog. M ”Arbete, integration och migration” 

moderaterna.se/sites/default/files/page_ 
attachments/2017-02/handlingsprogram_-
_ett_modernt_arbetarparti_for_hela_ 
sverige_2013_2.pdf 

396 ord 2013 

Valmanifest, KD ”Sammanhållning över gränserna” kristdemokraterna.se/wp-content/ 
uploads/2016/11/Valmanifest-2014.pdf 175 ord 2014 

Valmanifest,  
Alliansen ”Ett öppet Sverige” 

alliansen.se/wp-content/uploads/2014/ 
09/Vi-bygger-Sverige-Alliansens-
valmanifest-2014-2018.pdf 

567 ord 2014 

Hemsidetext, V ”Flyktingpolitik” vansterpartiet.se/politik/flyktingpolitik 251 ord 2017 

Hemsidetext, S ”Migration, asyl- och flyktingpolitik” socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-
o/migration-asyl--och-flyktingpolitik 373 ord 2017 

Hemsidetext, MP ”Migration och lika rätt” mp.se/politik/migration-och-lika-ratt  382 ord 2017 
Hemsidetext, SD ”Invandringspolitik” sd.se/var-politik/invandringspolitik 337 ord 2017 

Hemsidetext, C ”Ensamkommande barn” 
centerpartiet.se/var-politik/politik-a-
o/migration-och-integration/ 
ensamkommande-barn 

344 ord 2017 

Hemsidetext, C ”Flykting och asyl” 
centerpartiet.se/var-politik/politik-a-
o/migration-och-integration/flykting-och-
asyl 

372 ord 2017 

Hemsidetext, L ”Flyktingar” liberalerna.se/politik/flyktingar 326 ord 2017 

Hemsidetext, L ”Rätten till asyl” liberalerna.se/landsmote-2017/beslut-
korthet-integration-och-migration 264 ord 2017 

Hemsidetext, M ”Migrationspolitik” moderaterna.se/migrationspolitik 128 ord 2017 

Hemsidetext, KD ”Familjeåterförening”, ”Migration” 
och ”Uppehållstillstånd” 

kristdemokraterna.se/politik-a-o 246 ord 2017 

Kommentar: Samtliga valmanifest från 2014 hämtades den 29 november 2017. Övrigt 
textmaterial från partiernas hemsidor hämtades den 3 november 2017. 


