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Sammandrag 

Invandring och integration har varit bland de viktigaste valfrågorna i senare års valrörelser i 
Sverige. Integration syftar i dessa sammanhang på många olika processer och skär in i skilda 
politiska områden och diskurser. I uppsatsen undersöks: (1) hur, utifrån vilka problemformu-
leringar och med fokus på vem, partiledarna talar om integration i valdebatterna 2006–2018, 
(2) hur olika integrerande åtgärder legitimeras i valdebatterna, (3) hur de Andra konstrueras 
diskursivt och hur maktrelationer, ansvar och förpliktelse uttrycks samt (4) om diskursen om 
integration har förändrats. Studien bidrar med en ökad förståelse för hur integration formas till 
en meningsfull politisk praktik. 

Materialet består av valdebatter från de fyra valåren 2006–2018. I analysen, som är en 
kritisk och postkolonial diskursanalys, kombineras två metoder. Med hjälp av en legitimerings-
analys visas hur olika integrerande åtgärder rättfärdigas. Sedan urskiljs de processer och delta-
gare som förekommer i legitimeringarna med en transitivitetsanalys.  

Resultatet visar att två diskurser är återkommande i alla integrationsdebatter, dels att män-
niskor behöver lära sig svenska för att kunna integreras, dels att en lyckad integration kräver 
förbättrade villkor på arbetsmarknaden. Den förra lägger en stor del av det integrerande ansva-
ret på individen, medan den senare främst tillskriver politiken ett ansvar. Resultatet synliggör 
också att det över tid har skett förändringar i vilka andra diskurser som aktualiseras i debatterna 
och hur dessa legitimeras. Sammantaget indikerar detta att det har skett en förändring i sam-
hällsklimatet under den studerade tidsperioden. Studien visar även att diskurserna om integ-
ration i Sverige på flera håll överlappar med diskurserna om ämnet i andra länder. 

Nyckelord: CDS, postkolonial diskursanalys, integration, legitimering, transitivitetsanalys, 
politisk diskurs, valdebatter.
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1 Inledning 

Varje dag bestämmer sig tusentals personer för att flytta från ett land till ett annat. Anledning-
arna kan vara många, det kan vara på grund av studier, arbete, eller för att man har träffat en 
partner. Men det finns också många som på grund av krig och förföljelser tvingas att fly. Det 
svenska flyktingmottagandet har de senaste åren varit en mycket omdebatterad fråga. Enligt 
statistik från Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet har andelen väljare 
som anser att frågor om invandring/flyktingar är viktiga valfrågor ökat sedan 1990-talet. Fram-
förallt kan man se att det mellan valet 2010 och valet 2014 skedde en kraftig ökning i andelen 
väljare som nämnde invandring/flyktingar som en av sina viktigaste valfrågor, från 9 till 23 
procent (Svenska Valforskningsprogrammet 2018). Även under valåret 2018 har invandring, 
flyktingpolitik och integration legat mycket högt i listorna hos olika mätningar om väljarnas 
viktigaste frågor (SVT Nyheter 2018, Furusjö 2018).  

Att väljarna anser detta vara en viktig valfråga återspeglas i den svenska politiska debatten 
om migration. De flesta valdebatter från valåret 2018 innehöll ett segment där partiledarna dis-
kuterar invandring och integration (t.ex. SVT:s slutdebatt, valdebatten i TV4 och Aftonbladets 
partiledardebatt). Ett ständigt återkommande tema i dessa debatter har varit problem med in-
tegrationen. Nationalencyklopedin beskriver integration som: ”en process som leder till att 
skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process” (Nationalencyklopedin 2018). 
Denna definition är väldigt övergripande och i den politiska debatten tycks integration ha fått 
olika betydelser. Ibland verkar man med integration mena att människor genom att få tillträde 
till arbetsmarknaden ska bidra till samhällets utveckling. I andra fall förefaller det snarare 
handla om att människor blir en del av det svenska samhället, det vill säga att man anpassar sig 
efter svenska seder och traditioner. I ytterligare andra fall verkar integrationsarbete handla om 
att minska diskrimineringen och rasismen i samhället. Vad innebär integration egentligen när 
politiker talar om det i debatter om samhällsutvecklingen? Och, eftersom det finns ett så fram-
trädande problemfokus i den politiska debatten: Vilken bild av immigranter förmedlas när par-
tiledare diskuterar integration? 

Vi kan se att integration står för flera olika typer av processer och att integration skär in i 
många andra politiska områden och diskurser. En diskurs är enligt Foucault (1980) en överord-
nad analysnivå av den sociala verkligheten. Diskurser är olika sätt att beskriva och tala om 
fenomen i världen, samtidigt som de själva också formar dessa fenomen. Även om diskurser 
kan vara relativt abstrakta, realiseras de och låter sig uttolkas i en konkret text (Hornscheidt & 
Landqvist 2014:88). Att undersöka hur integration ramas in diskursivt och hur integrerande 
praktiker rättfärdigas, det vill säga legitimeras, språkligt kan hjälpa oss att förstå hur integration 
formas till en meningsfull politisk praktik. Hur vi talar om verkligheten formar vår uppfattning 
av den. Därför är det viktigt att undersöka vad de folkvalda politikerna talar om, hur de fram-
ställer samhälleliga problem och vilka lösningar de presenterar på dessa. Föreliggande uppsats 
bidrar till en ökad förståelse om hur debatten om integration formar föreställningar om katego-
riseringarna Vi och de Andra1 som ömsesidigt uteslutande, där ett västerländskt Vi framställs 

                                                
1 Jag väljer detta skrivsätt i linje med bland andra van Dijk (2000, 2005) och Dahlstedt & Lozic (2017). 
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som överordnat alla de Andra som kategoriseras som dess motsats (Said 1978). Det är ett om-
råde som ännu inte har ägnats mycket uppmärksamhet i svensk språkvetenskap.  

Vilka som blir föremål för människors fördomar och diskriminering är inget medfött. Tvär-
tom är det något som vi lär oss, och våra negativa föreställningar om andra reproduceras i stor 
utsträckning språkligt, ofta via den offentliga debatten (van Dijk 2005:131). I denna studie vill 
jag genom språkvetenskaplig analys dekonstruera och synliggöra föreställningar som å ena 
sidan skapar en självbild av öppenhet och å andra sidan reproducerar kategoriseringarna Vi och 
de Andra, där det inte är ovanligt att den senare gruppen tillskrivs en negativ ”otherness”. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vilka föreställningar om integration som 
framkommer i valdebatter mellan 2006 och 2018, hur det politiska samtalet förhåller sig till och 
reproducerar diskurser om de Andra samt hur maktrelationer, ansvar och förpliktelse realiseras 
i debatterna. Jag undersöker även om, och i så fall på vilket sätt, de reproducerade föreställning-
arna har förändrats över tid. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  

(1) Hur, utifrån vilka problemformuleringar och med fokus på vem, talar partiledarna om 
integration i valdebatterna 2006–2018?  

(2) Hur legitimeras olika integrerande åtgärder i valdebatterna 2006–2018?  
(3) Hur konstrueras de Andra diskursivt och hur uttrycks maktrelationer och ansvar i 

debatterna?  
(4) Har diskursen om integration förändrats?  

1.2 Uppsatsens disposition 
I detta inledande kapitel har jag redogjort för uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 
redogör jag för tidigare forskning inom ämnena integration och diskriminering. I kapitel 3 
beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min syn på makt, diskurs, 
socialkonstruktivism, systemisk-funktionell lingvistik och postkolonialism. I kapitel 4 
presenteras materialet och i kapitel 5 redogör jag för analysmetoderna. Därpå följer kapitel 6, i 
vilket resultatet redovisas och forskningsfrågorna besvaras. I kapitel 7 förs en avslutande 
diskussion utifrån huvudresultaten. 

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning om integration och om politiskt språk, dels ur 
ett europeiskt perspektiv, dels ur ett svenskt perspektiv. Eftersom jag i min uppsats vill studera 
konstruktionen av föreställningar om de Andra, redogör jag också för forskning som studerat 
integration och språk ur ett diskrimineringsperspektiv. 
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2.2.1 Integration i Europa 

I Europa råder idag konsensus om att integration är av akut nödvändighet (Lentin och Titley 
2011). Förslag om arbete för en bättre integration mottogs till en början som något positivt från 
etniska minoriteter i Europa, eftersom det fanns en förhoppning om att man skulle uppmärk-
samma institutionella hinder för människors integration (Fekete 2008). Men diskussionen sval-
nade och diskursen förändrades. Där man tidigare hade förstått integration utifrån ett socio-
ekonomiskt ramverk, började man i stället tala om integration utifrån religio-kulturella 
tolkningsramar efter den 11 september 2001, då en oro för ”islamism” spred sig (Fekete 
2008:9). Samtidigt dödförklarades multikulturalism från både vänster- och högerpolitiska håll 
i större delen av västvärlden. Berättelsen om multikulturalismens misslyckande följer alltid 
ungefär samma narrativ: I en multikulturell fantasi hade politiker värderat skillnader och 
kulturella särdrag högre än gemenskap och sammanhållning, föredragit en ”ursäktande relativ-
ism” på bekostnad av gemensamma värderingar, yttrandefrihet, kvinnors rättigheter och sexuell 
frihet (Lentin och Titley 2011:13). Detta narrativ om multikulturalism, som har reproducerats 
av bland annat media och politiken, har öppnat upp för en rad politiska initiativ angående 
invandring, säkerhet och integration. Sammanflätade med detta är diskussioner om god och 
dålig mångfald, med fokus på immigranters nytta, kompatibilitet och autonomi. Integration 
anses nu vara nödvändigt för att nationalstaterna ska kunna bevaras (Lentin och Titley 2011:7, 
13, 193). 

En studie om integrationsdiskurser i Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Norge och 
Österrike visar att det finns stora överlappningar mellan diskurserna om integration i dessa 
länder (Fekete 2008). Dels är det mycket ovanligt att det förs diskussioner om de integrerade 
personernas upplevelser av diskriminerande strukturer och att sådana kan stå i vägen för inte-
gration; i stället är multikulturalism förklaringen till tidigare misslyckanden i integrationspoli-
tiken. Dels handlar de offentliga debatterna i hög grad om kulturell homogenitet, en diskurs 
som bygger på tankar om att västerländska värderingar är moraliskt överlägsna. Detta presup-
ponerar att det finns en dominant kultur med en särskild uppsättning värderingar vilket skapar 
en hierarki mellan olika kulturer (Fekete 2008:8–20). Det återspeglades exempelvis i ett tal av 
Tysklands förbundskansler Angela Merkel, när hon menade att en vänsterliberal multikultural-
ism står i konflikt med den tyska värdeordningen (Lentin & Titley 2011:2). Tanken om att 
integration handlar om att förmedla värderingar speglas också i att oroliga röster både från 
politiskt och ett bredare samhälleligt håll började framhålla att ett multikulturellt perspektiv 
försvårar ”teaching the ’migrants’ German ’core values’ of sexual freedom and gay friendli-
ness” (Haritaworn and Petzen 2010:53). Inte bara i Tyskland framställs jämställdhetspolitik 
vara i konflikt med presupponerade illiberala värderingar hos de Andra. Lentin och Titley 
(2011:210–226) kan visa att föreställningar om en redan uppnådd jämställdhet och frihet sam-
verkar med nya former av diskriminerande uteslutningar i flera europeiska länders integrations-
debatter.  

2.2.2 Diskursiv diskriminering av de Andra 

Diskriminering kan analyseras ur ett inifrånperspektiv som fokuserar på hur individer faktiskt 
upplever diskriminering eller andrafiering. Ett sådant perspektiv ger oss viktiga kunskaper om 
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diskrimineringens olika nyanser. För att synliggöra vad som orsakar diskriminering behöver 
man dock snarare använda sig av ett utifrånperspektiv. Wodak (2011:54) skriver om hur 
diskursiv diskriminering kan analyseras från ett utifrånperspektiv. Hon beskriver diskrimine-
ring i termer av inkludering och exkludering. Hennes definition av exkludering är en avsaknad 
av tillgång, implementerad genom den sociala elitens explicita eller symboliska makt (Wodak 
2011:60). Det kan bland annat handla om nekad tillgång till deltagande, medborgarskap, 
information, media, språkinlärning, arbete, boende och utbildning. Inkluderande och exklude-
rande processer definieras som följer:  

‘[I]nclusion’ and ‘exclusion’ are to be understood as the fundamental construction of ‘in-groups’ 
and ‘out-groups’ in various public spaces, structurally and discursively, as the basis for, and with 
varying impact on conflicts, integration, negotiation, decision-making and the genesis of racism 
and anti-Semitism. These in-groups and out-groups may differ for the EU member states 
(historically and politically) and for different public spaces, such as media reporting, laws, access 
to positions, to policies, schools, housing, language, citizenship and so on – in sum, in relation to 
participation on all levels of society. (Wodak 2011:61) 

van Dijk (1992, 2005) har utvecklat flera teoretiska verktyg som kan användas för att studera 
hur diskriminering kan reproduceras diskursivt. Dessa har använts av flera andra forskare som 
ägnat sig åt studier av diskriminering (se t.ex. Boréus 2006a, Wodak 2011). En vanlig övergri-
pande strategi för reproduktion av diskursiv diskriminering är positiv självframställning och 
negativ framställning av de Andra (positive self- and negative other-presentation). Den beskri-
ver tendensen att tala om den egna gruppen i positiva ordalag, eller att lyfta fram positiva egen-
skaper eller handlingar hos denna, och att i kontrast till detta, beskriva de Andra på ett negativt 
sätt. Detta sker på alla talets och skriftens nivåer. Polarisering mellan Vi och de Andra återfinns 
i ämnesval, lexikala val, argumentation, historieberättande, bilder m.m. (van Dijk 2005:123). 
Wodak (2011) beskriver olika diskursiva strategier som förekommer i samband med positiv 
självframställning och negativ framställning av de Andra, bland annat nomineringsstrategier 
som konstruerar och representerar sociala aktörer. Det kan göras på flera sätt, till exempel med 
hjälp av metaforer, metonymier och synekdoke. Nära sammanlänkad med nomineringsstrate-
gier är att individer, gruppmedlemmar eller hela grupper, karakteriseras genom s.k. presuppo-
sitioner, det vill säga att man explicit eller implicit tillskriver dem negativa eller positiva egen-
skaper som man tar för givet. Sedan finns argumentationsstrategier och ett stort antal av stan-
dardiserade teman (topoi) genom vilka positiva och negativa attribut berättigas. Då kan det 
föreslås att social och politisk inkludering eller exkludering av personer är legitim (Wodak 
2011:62–64).  

Kopplad till den positiva själv- och negativa andreframställningen är också ett förnekande 
av rasism (se t.ex. van Dijk 1992). I dagens samhälle är värdet hos ”tolerans” så utbrett, att 
explicit kungjord exkludering strider mot de generellt accepterade liberala värdena. Därför är 
diskriminerande uttalanden idag ofta inbäddade och går enbart att upptäcka med lingvistiska 
ledtrådar som antydningar, vilka ofta bara är begripliga för de som ”vet” vad som insinueras i 
ett uttalande. Människor förnekar gärna att de bär på uppfattningar som inte är socialt accepte-
rade och undviker därför också att uttrycka sig på sätt som låter sig förknippas med höger-
extremism. Ändå fortsätter strukturell diskriminering att existera. Därför är det intressant att 
studera inte bara det människor säger ordagrant, utan de inbäddade diskriminerande diskurserna 
som uttalanden ingår i.  
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Wodak (2011:65) menar att förnekande av rasism innebär att man positionerar sig som 
icke-diskriminerande genom uttryck som ”jag är inte rasist, men…”. Dementerande av för-
domsfullhet förutsätter ett antagande om att det finns en verklig fördomsfullhet någon annan-
stans, vilket möjliggör att vardagsrasism framstår som icke-fördomsfull i jämförelse med öppet 
högerextrema/fascistiska grupper. Talaren som förnekar sin fördomsfullhet kan framställa sin 
kritik av minoriteter som rationell och objektiv, och alltså inte irrationell och känslobaserad. 
Ofta används också legitimeringsstrategier för att förstärka detta (Wodak 2011:59, 65). Förne-
kandet kan ske på ett individuellt plan, det vill säga att en enskild talare tar avstånd från rasism 
eller diskriminering, men van Dijk (1992:89) menar att det även finns på ett socialt plan, vilket 
innebär att offentliga personer inom exempelvis media eller politik beskriver hela samhället 
som icke-rasistiskt. Den sociala formen av förnekelse får ofta störst genomslag. Den är även 
den mest skadliga, eftersom den bidrar till konstruktionen om ett ”vitt” konsensus som få vita 
har intresse att ifrågasätta (van Dijk 1992:89). 

Boréus (2006b) analyserar diskriminering i svenska valrörelser 1988–2002. Hennes analy-
tiska ramverk är en analys av diskursiv diskriminering. Hon använder diskursanalytiska meto-
der på politiskt valmaterial och kan med hjälp av kritisk diskursanalys visa att samtliga svenska 
partier använder diskursiv diskriminering i någon utsträckning. Boréus definition av diskrimi-
nering är ”negativ särbehandling av människor kopplad till deras (tillskrivna) grupptillhörighet” 
(Boréus 2006b:11). Diskursiv diskriminering förutsätter att man delar in människor i skilda 
kategorier och att det därigenom skapas ett Vi och ett De, vilket kan skapa en psykologisk 
distans mellan människor som inte befinner sig i samma kategori. Studien visar bland annat att 
det förekommer olika typer av nyttoresonemang i texterna. Där beskrivs människor som migre-
rar till Sverige som en ”resurs” för det svenska samhället. Denna typ av resonemang är inte 
nödvändigtvis diskriminerande, men Boréus menar att ett synsätt där en grupps värde eller nyt-
tighet värderas utan att man tar med gruppens egna intressen i beräkningen kan leda till diskri-
minerande objektifiering (Boréus 2006b:30).  

Idevall Hagren har i sin avhandling (Hagren Idevall 2016b) sökt svar på frågan om hur 
rasism konstrueras och utmanas i interaktion genom att studera samhälleliga debatter och dis-
kussioner i olika medier. Avhandlingen består av fem delstudier varav fyra behandlar kommen-
tarsfält och hur deltagare i dem positionerar sig utifrån frågor rörande immigration och rasism. 
Den sista delstudien, Polariserade politiska debatter om migration. Positioneringar och attity-
der i tv-sända valdebatter, är den som är mest relevant för denna uppsats. I delstudien undersöks 
hur positioneringar och attityder till migration formas i interaktioner mellan politiker i tv-sända 
partiledardebatter från valåret 2014. Partiledarna, programledarna, publiken, kamerorna och 
bildskärmarna i studion skapar tillsammans den bild av debatten som tittarna nås av. Analysen 
visar att debatten polariseras genom att Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, görs till en 
central aktör dels genom att samtliga andra partiledare tar avstånd från honom och Sverige-
demokraterna, dels eftersom kameran filmar honom i avsevärt större utsträckning än de andra 
partiledarna. I interaktionen framkommer även olika attityder till migration. De blir ett sätt att 
positionera sig politiskt och att reproducera en bild av Sverige, antingen som ett tolerant land 
där man ser på immigranter och flyktingar utifrån ett nyttoperspektiv, där de Andra tolereras 
eftersom de bidrar till ekonomin, eller som ett land hotat av något som ses som icke-svenskt 
(Hagren Idevall 2016a, Hagren Idevall 2016b:55–56). 



 10 

2.2.3 Integration och diskriminering 

Integrationstänkandet har ifrågasatts både från forskarvärldens håll och i den offentliga debat-
ten. Blommaert och Verschueren (2002:111–112) menar att den faktiska innebörden av begrep-
pet integration är vagt och att det ofta fylls med betydelse ad hoc. Integration kräver ett subjekt 
som integrerar ett objekt, men vanligtvis talar man inte om människor som integrerar sig 
själva, utan det tycks vara en process som måste kontrolleras av någon som redan är integrerad. 
Detta öppnar upp för manipulering. Med tydliga definitioner av vad en fullbordad integration 
innebär skulle immigranter vid något tillfälle kunna kalla sig själva integrerade, men så länge 
innebörden är otydlig ligger makten att avgöra vem som passerar som integrerad hos de redan 
integrerade. Blommaert och Verschueren (2002) konstaterar att integration som kärna för 
migrationspolitik är alienerande och sällan framgångsrikt. Om personer i den tänkta målgrup-
pen för integration ständigt pekas ut som främlingar, eller som ”annorlunda” på ett eller annat 
plan, exempelvis i den offentliga debatten, men samtidigt åläggs att genomgå denna process 
med ett odefinierat slutmål, kan integration aldrig uppnås. Vidare menar de att en liten ”elit” 
immigranter som anses vara integrerade, i diskriminerande diskurser kan användas som bevis 
för att det inte finns någon verklig diskriminering, utan att integrationsproblem beror på immi-
granters ovilja att integreras (Blommaert & Verschueren 2002:111–116). 

Även de los Reyes och Kamali (2005) granskar föreställningar om integration kritiskt. De 
menar att fokus bör skifta från tanken att integrationspolitik handlar om att minska svårigheter 
att integrera de Andra, till att i stället uppmärksamma diskriminerande strukturer i det svenska 
samhället. Integrationstänkande kritiseras eftersom det vilar på paradoxala premisser: Samtidigt 
som den svenska integrationspolitiken har satt upp mål om att alla oavsett etnisk eller kulturell 
bakgrund ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, baseras den på föreställningar 
om människors inneboende olikheter. När man särskiljer mellan dem som integrerar och dem 
som ska integreras, etableras en hierarkisk ordning. Detta leder till att man anonymiserar och 
homogeniserar människor och skapar en polariserad verklighetsuppfattning som blir synlig i 
användningen av kategoriseringarna ”svenskar” och ”invandrare”, det vill säga att individer och 
grupper i första hand definieras genom den uppsättning egenskaper som tillskrivs dessa kate-
gorier (de los Reyes & Kamali 2005:7–8). Författarna menar att särskiljandet av dessa grupper 
inte bara är grunden för integrationstänkandet utan att gränsdragningen: 

återskapas och naturaliseras i sociala praktiker, i kunskapsproduktionen och i symboliska hand-
lingar genom vilka idén om integrationen, om att ”de” ska bli värda att leva bland ”oss”, imple-
menteras, kartläggs, följs upp och utvärderas. Integrationstänkandets fundamentala paradox är att 
det måste förverkligas genom en uppdelning i ”vi” och ”dem” en uppdelning som även skapar en 
illusion om en intressepolitik som bör och kan formuleras inom ramen för en identitetspolitik. (de 
los Reyes & Kamali 2005:8) 

de los Reyes och Kamali (2005:8–9) menar vidare att ett integrationstänkande som definierar 
individers roll i samhället som arbetskraft presupponerar att det integrerande samhället är väl-
fungerande och att arbetsmarknaden är funktionell. I integrationsdebatten tar man inte hänsyn 
till exkluderande eller diskriminerande mekanismer i värdsamhället. Det saknas perspektiv som 
kopplar upprätthållandet av maktstrukturer i institutioner och normer till den etniska ojämlik-
heten. Exempelvis nämns sällan den könssegregerade arbetsmarknaden i samband med den 
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immigrerade befolkningens möjlighet att komma in i arbetslivet. Problematik i integrationspro-
cessen fästs i stället vid personer som kommit till det föreställt homogena Sverige.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Först redogör jag 
för den socialkonstruktivistiska språksynen och hur den förhåller sig till diskurser och legiti-
meringar. Sedan presenteras den systemisk-funktionella lingvistiken. Detta är de teoretiska 
utgångspunkter som ligger närmast språket. De mer konkreta analysaspekterna och systemen 
för dessa beskrivs i metoddelen i kapitel 5. Därefter redogör jag för postkolonialism som också 
är en central utgångspunkt för studien och framförallt syftet att förstå hur förställningar om de 
Andra konstrueras diskursivt. 

3.1 Diskurs och makt 
I uppsatsen anläggs en socialkonstruktivistisk syn på språket. Det betyder att världen ses som 
konstruerad av sociala handlingar och överenskommelser som formar vår verklighet. Med en 
konstruktivistisk utgångspunkt ser man inte språket som verklighetsavbildande och identiteter, 
kategorier och idéer är inte på förhand givna. I stället betraktas verkligheten och vår uppfattning 
om den som något som skapas diskursivt genom olika handlingar. En av de performativa hand-
lingar genom vilken vi konstruerar vår verklighet är språkandet. Det vi säger får betydelse och 
effekter i och med att vi säger det (Hagren Idevall 2016b:14). 

Konstruktivism och performativitet är centrala begrepp inom poststrukturalismen. 
Foucault (1980), en av företrädarna för poststrukturalism, definierar makt som något man gör, 
inte som något man har. Makt uppstår därav i sociala relationer och genom handlingar. Indivi-
der, grupper, institutioner och hela samhällen påverkas av den makt som uppstått i relationerna 
mellan dem. Maktförhållanden kan skapas diskursivt när människor placeras i olika positioner. 
Individer kan beroende på diskurserna som aktualiseras i en situation, positioneras både som 
maktfulla och motståndskraftiga och maktlösa och begränsade (Westberg 2016:21–22). Makt 
hänger också nära samman med kunskapsproduktion och sanning. Med hjälp av diskurser som 
formar det vi talar om som normalt eller avvikande har kunskapsproduktion gett vissa instanser 
makt att sprida sina perspektiv (Hagren Idevall 2016b:15). 

Diskurser kan i socialkonstruktivistisk anda definieras som ”socialt konstruerade kun-
skaper, som formar, reglerar och möjliggör mänsklig erfarenhet” (Westberg 2016:19). Således 
kan diskurser beskrivas som föreställningar, metaforer och berättelser som är del i konkreta 
praktiker som skapar en viss ordning. Att diskurser formar och reglerar den mänskliga erfaren-
heten innebär att de ses som fundamentala för att vi ska kunna erfara världen. De erbjuder 
specifika sätt att tolka och förhålla sig till verkligheten. Även uteslutningar och tystnader kan 
ingå i den diskursiva ordningen. Om en tolkningsram blir den tongivande utesluts andra möjliga 
synsätt, vilket också innebär att diskurser kan reproducera både kunskap och makt. Flera olika 
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diskurser kan existera både i samklang och konkurrens med varandra. När diskurser samman-
länkas och interagerar med varandra brukar man tala om interdiskursivitet (de los Reyes & 
Kamali 2005:16).  

Eftersom diskurser antas göra verkligheten meningsfull, kan man med hjälp av diskursana-
lys studera hur kunskaper om, och representationer av, integration förhåller sig till varandra och 
inte till någon utomspråklig verklighet. Diskursanalys är en forskningstradition som försöker 
beskriva hur vi skapar en bild av verkligheten när vi skriver eller läser texter (Hornscheidt & 
Landqvist 2014:87). Min uppsats kan positioneras som en kombination av kritisk diskursanalys 
(inom fältet kritiska diskursstudier CDS, se t.ex. Brylla, Westberg & Wojahn 2018) och post-
kolonial diskursanalys. Det innebär att jag ser den viktigaste diskursen som maktbaserad och 
att makt kan yttras på sätt som inte är uppenbara (Hornscheidt & Landqvist 2014:89). Inom 
kritisk diskursanalys är utgångspunkten att sociala kategoriseringar som finns till exempel i den 
politiska debatten, formar grupper i samhället. Dessa grupper tillskrivs sedan en viss mängd 
makt. En kritisk diskursanalys belyser dock sällan de strukturer som ligger till grund för kate-
goriseringarna (Hornscheidt & Landqvist 2014:90–91). Därför kombinerar jag CDS med en 
postkolonial diskursanalys. Utgångspunkterna för den postkoloniala teorin och diskursanalysen 
presenteras i avsnitt 3.3.  

Legitimeringsanalys är en viktig del i arbetet med att frilägga diskurser om integration i 
denna uppsats. Särskilt är sociala praktiker, och legitimeringen av dessa centrala för studien. 
Sociala praktiker kan beskrivas som socialt reglerade sätt att göra något på (van Leeuwen 
2008:6). När en praktik rekontextualiseras som ett kunskapsobjekt kan den transformeras eller 
regleras. Ett sätt att rekontextualisera kunskap är genom legitimeringar, vilka reproducerar kun-
skaper om sociala praktiker som fungerar reglerande och rättfärdigande. Med legitimeringar 
kan man också omförhandla en praktik(aspekt) (Westberg 2016:24). Legitimeringar realiseras 
genom semiotiska handlingar som svarar på varför saker ska göras på ett visst sätt. Både van 
Leeuwen (2008) och Westberg (2016) utgår från att det finns fyra överordnade legitimerings-
typer: auktoritetslegitimering, moralisk legitimering, rationalisering och mytopoesis (van 
Leeuwen 2008:17–21, 105–106, Westberg 2016:24). I avsnitt 5.1 förklarar jag hur legitime-
ringsanalysen har använts som diskursanalytisk metod.  

För att konkretisera vad en diskurs är och hur legitimeringar förhåller sig till diskurser, 
exemplifierar jag med hur föräldraskap har legitimerats diskursivt. Westberg (2016:13, 65–66) 
beskriver hur föräldraskapsrelaterade maktrelationer under 1870-talet främst artikulerades i fäl-
tet mellan diskurser om Gud, nationen, kolonialt och könsrelaterat särartstänkande och eman-
cipation. Följande citat är ett exempel på hur reglerande föreställningar om moderskap som ett 
gudagivet kall formades diskursivt: 

Det torde ej vara svårt att förstå, hvem som af Skaparen ämnades att utöva det första inflytandet 
på barnet – det är modren, och djupt får hon en gång ångra, om hon lemnar detta dyrbara privile-
gium uti en annans. (Svenska Familj-Journalen 1873:3 i Westberg 2016:14) 

I exemplet framkommer således en diskurs om att det är mödrar som är och bör vara den pri-
mära föräldern. Denna diskurs legitimeras genom en hänvisning till en kristen skaparauktoritet. 
Dessutom legitimeras att föräldraskap huvudsakligen är en kvinnlig praktik, med en rational-
isering som vilar sitt sanningsanspråk på en hänvisning till gudomlig intention, och att det därav 
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ligger i kvinnans natur att vara den som utövar det första inflytandet på barn, och följaktligen 
att kvinnor är skapta för att vara mödrar (Westberg 2016:14, 65). 

3.2 Systemisk-funktionell lingvistik 
En viktig teoretisk utgångspunkt för att besvara mina frågeställningar är den systemisk-funkt-
ionella lingvistiken (SFL). Den utvecklades av Halliday på 1960-talet och har sedan dess bear-
betats både av Halliday själv och av andra forskare (se Holmberg & Karlsson 2006:10–11). 
Inom den funktionella lingvistiken ser man på språk som bärare av betydelse, men också som 
betydelseskapande. Betydelse ses som något som skapas i sociala sammanhang när vi deltar i 
verbala och icke-verbala praktiker. Eftersom teorin är konstruktivistiskt anses den vara särskilt 
lämpad som redskap i samhällsengagerade språkstudier. SFL ligger bland annat till grund för 
den kritiska diskursanalysen, eftersom man med utgångspunkt i denna teori kan studera språkets 
funktion i konstruktionen av makt, förtryck och normer (Holmberg & Karlsson 2006:10–11). 
Holmberg, Grahn och Magnusson (2014:10) menar att det finns en vilja inom SFL att i teorin 
bygga in språkandets komplexitet för att på så sätt kunna nå ny förståelse av språkandet, vilket 
vidare kan ge oss nya sätt att skapa betydelse. Teorin syftar således inte bara till att beskriva 
språkandet, utan också att driva språk och samhället i en mer demokratisk riktning (Holmberg, 
Grahn & Magnusson 2014:10).  

Det språkliga betydelseskapandet spänner över alla språkets skikt, vilka också är ömsesi-
digt och samtidigt beroende av varandra. Skikten omfattar kontext, semantik, lexikogrammatik 
samt fonologi och ortografi. Språkandet är så komplext att vi när vi ska analysera det behöver 
tre betydelsedimensioner utöver de olika skikten. Dessa betydelsedimensioner kallas meta-
funktioner, vilka delas in i ideationella, interpersonella och textuella metafunktioner 
(Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:12–13). Den ideationella handlar om att förmedla erfa-
renheter av världen, den interpersonella behandlar upprätthållandet av sociala relationer och 
den textuella handlar om hur språk och texter blir logiska och sammanhängande. I uppsatsen 
blir främst den ideationella metafunktionen aktuell. Hur jag använder mig av den ideationella 
funktionen i analysen beskrivs i 5.2. 

3.3 Postkolonialism 
I detta avsnitt redogör jag för teorier inom postkolonialism som inte främst har med språkandet 
att göra, utan som utgör det ramverk genom vilket jag ser på diskurser som berör eurocentrism, 
andrafiering och diskriminering.  

3.3.1 Postkolonial diskursanalys 

Inom postkolonial teori menar man att kolonialiseringen fortfarande formar världen. Målsätt-
ningen inom postkolonialism är att problematisera universella västerländska kunskapsanspråk 
som reproducerar och upprätthåller kolonialismens förtryck samt att komma med nya perspek-
tiv (Hagren Idevall 2016b:16). Man brukar räkna Saids bok Orientalism (1978), som den första 
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postkoloniala diskursanalysen. Han undersöker hur kunskap formas i koloniala diskurser och 
hur västerländska föreställningar om ”orienten” görs till sanningar (Hornscheidt & Landqvist 
2014:94–95, Hagren Idevall 2016b:16). En postkolonial diskursanalys fokuserar på relationen 
mellan det dominanta och det marginaliserade, mellan institutioner och idéer samt mellan det 
synliga och det osynliga. Med denna analys går det att visa hur makt återskapas  och genomsyrar 
bland annat språk, kultur och alla institutioner som präglar vårt vardagsliv (se t.ex. Loomba 
1998). Den moderna postkoloniala diskursanalysen studerar motstånd och motståndsdiskurser 
och intresserar sig därmed för mer än maktrelationer och dominans (Hornscheidt & Landqvist 
2014:95).  

I denna uppsats framkommer motståndsdiskurser i analysen när någon av partiledarna 
väljer att göra motstånd mot hegemoniska diskurser. Eftersom jag studerar det politiska språket, 
är makt och privilegium viktiga för min analys. Jag lutar mig därför mot Lorde (1983) som 
skriver om vikten av att det diskriminerande samhället informerar och utbildar sig om sitt eget 
utövande av förtryck. Att ålägga marginaliserade grupper den bördan är att upprätthålla rasist-
iska och patriarkala strukturer (Lorde 1983). 

3.3.2 Eurocentrism och andrafiering  

Eurocentrism och andrafiering är grundläggande begrepp för att förstå hur diskriminerande 
strukturer har skapat skiljelinjer mellan Vi och de Andra. Eurocentrism diskuteras bland annat 
av Jonsson (1993). Han menar att den härrör ur en paradoxal kultursyn, där man menar att alla 
kulturer har sin egen logik och att de i antropologisk mening är olika men likställda. Samtidigt 
bygger den eurocentriska världsbilden på en hierarkisk kultursyn, där olika kulturer kan värde-
ras som mer eller mindre värda, och där den europeiska ses som en bättre kultur än andra 
(Jonsson 1993:207–212, se även van Dijk 2000). Jonsson (1993:209–212) menar att den euro-
centriska historieskrivningen utgår från att den europeiska kulturen är en avskild helhet, vars 
utveckling enbart bygger på interna faktorer. Därmed förnekas att den föreställda europeiska 
kulturen påverkats av influenser från till exempel Nordafrika och mindre Asien. Ytterligare 
ignoreras att eurocentrism bygger på en paradoxal relation till kapitalismen. Å ena sidan bygger 
eurocentrism på, samt uppvärderar kapitalismen. Å andra sidan är kapitalism i kombination 
med nykolonialism en anledning till att länder på det södra halvklotet får svårt att följa den 
industrialiserade världens exempel, något eurocentrismen förnekar. I stället ses de ekonomiska 
svårigheterna som bevis på att dessa länder är av en annan natur och saknar de förutsättningar 
som krävs för att nå samma välstånd som européer skapat åt sig (Jonsson 1993:209–212). Här 
går en universalistisk tanke om att alla länder kan och borde gå mot större välstånd och frihet 
hand i hand med en rasism som påstår att vissa kulturer lyckas bättre än andra i utvecklingen 
för att de givit individer frihet, uppmuntrat företagsamhet och handlat mer rationellt än andra. 
Den grundläggande tanken om att kulturer är olika gör att eurocentrism ställer sig till den så 
kallade nyrasismens förfogande. Även nyrasismen poängterar kulturers olikhet och lika värde, 
men bygger istället på den konservativa doktrinen att alla kulturer är och borde förbli isolerade 
och stabila enheter. Målet för nyrasismen blir att skydda den europeiska kulturen från andra 
kulturers invasion (Jonsson 1993:212, 286).  
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Den västerländska, kolonialistiska idétraditionen om västvärldens och Europas överlägsen-
het gentemot resten av världen har varit tongivande också i Sverige (de los Reyes & Kamali 
2005). Den svenska modellen för tillväxt och jämlikhet har konstruerat Sveriges nationella 
självbild och även bilden utåt i internationella sammanhang. Sverige konstrueras som ett före-
bildsland med en inkluderande välfärd, en aktiv arbetsmarknadspolitik med full sysselsättning 
som mål och ett brett politiskt stöd för integrationspolitiken, vilket borde vara utmärkta förut-
sättningar för inkluderande attityder gentemot personer med invandrarbakgrund (de los Reyes 
& Kamali 2005:9–10). Flera studier (t.ex. Länsstyrelsen Stockholm 2018, Hübinette 2017) visar 
dock att diskriminering och rasism förekommer i Sverige ändå.  

När svenskhet uppfattas som en position som är omöjlig att nå för de Andra, samtidigt som 
invandrarskap konstrueras som ett inneboende tillstånd som kan gå från generation till gene-
ration, är en integrationspolitik som vill utradera skillnader mellan ”invandrare” och ”svenskar” 
dömd att misslyckas (de los Reyes & Kamali 2005:12). Tanken att de Andra bara nästan kan 
bli som Vi, och enbart kan få en tillfällig plats i svenskheten har paralleller med det post-
koloniala tänkandet. Enligt ett postkolonialt perspektiv ser man dock inte på svenskhet som 
något essentiellt, eller som en given identitet. Svenskhet handlar i stället om en priviligierad 
position i förhållande till tillgången till materiella och symboliska resurser. Detta tänkande be-
fästs bland annat av antagandet att immigranter vill bli ”svenska”. Det bekräftar att svenskhet 
har ett särskilt värde i ett privilegiesystem där maktstrukturer utifrån föreställda etniska skilje-
linjer styr tillgången till samhällets resurser, rättigheter och möjligheter (de los Reyes & Kamali 
2005:11–12). 

I Sverige har öppet rasistiska diskurser och narrativ ersatts av omskrivningar. Hit räknar 
de los Reyes och Kamali (2005) ord som mångfald, mångkulturalism och integration. I sådana 
narrativ blir olikhet en central utgångspunkt för integrationsprojekt. Konstruktionen av diskur-
siva olikheter mellan kategoriseringarna Vi och de Andra naturaliserar och upprätthåller 
rådande maktstrukturer och socioekonomiska ojämlikheter. När det finns föreställningar om 
”olika” sorters människor rättfärdigas både ojämlika villkor och särskilda åtgärder, riktade till 
människor som ses som annorlunda. Diskriminerande diskurser har alltså makt att definiera 
problem och naturaliserar också vilka åtgärder som är lämpliga (de los Reyes & Kamali 
2005:16–17).  

4 Material  

I denna undersökning består det analyserade materialet av TV-sända valdebatter som sändes 
inför de fyra riksdagsvalen mellan 2006 och 2018. Att jag har valt denna tidsperiod beror på att 
det är uppenbart att det under dessa år har skett en förändring i hur viktiga medborgare anser 
att invandringsfrågor är, vilket inte bara blir synligt i väljarundersökningar (jfr Svenska Val-
forskningsprogrammet 2018), utan också eftersom Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 
efter valet 2010. Det är första gången ett parti med tydlig invandringskritisk agenda kommit in 
i riksdagen efter Ny demokrati som var representerat i riksdagen 1991–1994.  
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Politiska debatter är en arena där institutionella samtal byggs upp efter ett förutbestämt 
format där deltagarna tilldelas vissa roller. Partiledare får rollen som utfrågade. De förväntas 
kommentera, förklara eller försvara sig, samtidigt som de för tittarna uppträder som represen-
tanter för ideologier, partierna och sig själva. Det är dessutom inbyggt i kommunikationsformen 
att partiledarna ska vara tydliga och formulera sina argument som om den som lyssnar hör dem 
för första gången (jfr Ekström 2008, Hagren Idevall 2016a). 

Jag analyserar en valdebatt från varje valår. Materialet består av SVT:s debattprogram 
Duellen från 2006 samt SVT:s slutdebatter från 2010, 2014 och 2018. De analyserade program-
men och den programrubrik under vilken integration lyfts redovisas i tabell 1. Valdebatterna i 
materialet har stora likheter när det kommer till programformatet. Det är arrangerade dis-
kussioner mellan partiledare, där en till två programledare presenterar de ämnen som ska dis-
kuteras och styr samtalet. Det är också programledarna som delar ut ordet och avgör hur lång 
tid varje deltagare får för att lägga fram och försvara sina åsikter i det berörda ämnet. Ramen 
för diskussionen är därmed mycket styrd. Debatterna kretsar ofta kring ett antal (5–10) huvud-
ämnen såsom skatten, miljön, jobben, skolan och utrikespolitiken. Ibland motiveras ämnesvalen 
med att en valundersökning har visat vad som är väljarnas viktigaste frågor, eller med en kort 
kontextualiserande problembeskrivning av ämnet som ges av programledarna. Det finns dock 
även program som tillåter partiledarna att prata mer fritt under en begränsad tid. I sådana fall 
framstår det som att partiledarna själva får större frihet kring ämnesvalet. Med utgångspunkt i 
studiens frågeställningar om integration har jag analyserat de delar av debatterna där diskussion 
om eller förslag på lösningar på integrationen förekommer.  

Att jag valt att analysera SVT:s partiledarduell mellan Reinfeldt och Persson i stället för 
Slutdebatten från samma år beror på att det generellt har varit svårare att i debatterna från 2006 
finna avgränsade delar om migration i materialet. I SVT:s Slutdebatt 2006 talar man inte om 
migrationsfrågor eller likande över huvud taget. Inte heller partiledarduellen har ett debattämne 
som tydligt kretsar kring detta, men partiledarna diskuterar olika integrerande åtgärder under 
andra ämnen. Därför undersöker jag diskurserna som framkommer i partiledarduellen. Att jag 
inte bara utelämnar detta år, trots att det bara finns ett mycket begränsat analysmaterial beror 
på att det faktum att man i så liten utsträckning talade om integration i debatter från 2006 är 
intressant i sig. Eftersom det inte finns ett avgränsat programutrymme för integration, analyse-
ras i likhet med Boréus (2006b:15) de delar av materialet som behandlar flyktingar, asylsö-
kande, immigranter eller människor som bor eller kan tänkas flytta till Sverige, men som inte 
uppfattas som svenska och där man från politiskt håll explicit eller implicit indikerar att det 
måste ske en förändring.  

Tabell 1. Undersökta debatter 

Program och datum Ämne där integration lyfts 

SVT Duellen, 10/9 2006 Jobben, skolan  

Slutdebatten SVT, 17/9 2010  Integration  

Slutdebatten SVT, 12/9 2014 Flyktingar och integration  

Slutdebatten SVT, 7/9 2018  Integration 
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En viktig del i materialurvalet är att dra en skiljelinje mellan migration, flyktingmottagandet 
och integration. Partiledarna talar relativt mycket om flyktingpolitik, men, eftersom man kan ta 
emot människor i ett land utan att för den skull ha en ambition att integrera dem i samhället, 
har jag inte valt att inkludera processer eller legitimeringar som enbart rör flyktingmottagandet 
som till exempel partiers krav på en human flyktingpolitik eller rätt till uppehållstillstånd. 

Inför analysen har relevanta delar av de analyserade debatterna grovtranskriberats. De 
flesta programmen diskuterar integration som ett av tidigare nämnda huvudämnen och då har 
jag enbart transkriberat den av programmet avgränsade debatten om ämnet. De analyserade 
debatterna om integration är 7 till 30 minuter långa, och den sammanlagda tiden för materialet 
är ca en timme. Talet återges i skriftspråklig form i resultatkapitlet för läsbarhetens skull. För 
att kunna närma mig diskurserna som återfinns i debatterna är det av vikt hur politikerna väljer 
att uttrycka sig, men i min analys har jag utelämnat en återgivning av upprepningar av enskilda 
ord, tvekljud och hummanden.  

5 Metod 

I följande kapitel presenteras mina analysmetoder. Först redogör jag för modellen som har an-
vänts för legitimeringsanalysen. Därefter presenteras den systemisk-funktionella analysen, med 
betoning på transitivitetsanalysen som är den del av SFL som är relevant för uppsatsen.  

5.1 Legitimeringsanalys  
I uppsatsen använder jag mig av en variant av diskursanalys som kallas legitimeringsanalys. 
Denna analysmetod utformades av van Leeuwen (se t.ex. van Leeuwen 2008) och har i en 
svensk kontext använts och utvecklats av bland andra Gustafsson (2009) och Westberg (2016). 
van Leeuwen (2008) menar att vi använder legitimeringsstrategier för att legitimera sociala 
praktiker, men också för att delegitimera och kritisera dem. Legitimeringsanalysen kan delas in 
i fyra överordnade legitimeringsstrategier: Auktoritetslegitimering, moralisk legitimering, 
rationalisering och mytopoesis (van Leeuwen 2008:105–106). Strategierna svarar på olika sätt 
på frågan varför något (praktik(aspekten) X) borde göras (på ett visst sätt) (Westberg 2016:43). 
Omvänt kan strategierna även fungera delegitimerande (van Leeuwen 2008:20, Gustafsson 
2009:53–54). Legitimeringsstrategierna förekommer både enskilt och i kombination. De kan 
uppta större delen av en text eller också förekomma sparsamt i detaljerade deskriptiva eller 
preskriptiva redogörelser för den praktik som legitimeras (van Leeuwen 2008:106).  

Denna analysmetod är lämplig för undersökningen, eftersom den kan visa hur man rättfär-
digar och framställer de olika integrerande praktikerna som viktiga. Chilton (2004) menar att 
legitimering kan anses ha en funktion som ligger nära ”coercion”, det vill säga tvång, därför att 
en legitimering etablerar rätten att bli åtlydd. Denna rätt kan kommuniceras explicit eller im-
plicit, men alltid genom språket. Det finns många olika strategier för att göra rätten att bli åtlydd 
berättigad. Det kan handla om att kommunicera ut väljares önskemål, allmänna ideologiska 
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principer och att ägna sig åt en positiv självframställning genom att exempelvis berätta om 
tidigare framgångar. Delegitimering av andra – exempelvis politiska motståndare, men också 
immigranter – är samtidigt en viktig motpart till legitimeringen av den egna politiken. Delegi-
timeringsstrategierna går ut på att skapa en negativ presentation av andra, i kontrast till den 
positiva självframställningen (Chilton 2004:46). 

Eftersom jag analyserar diskurser om integration diakront över fyra mandatperioder kan 
jag med hjälp av legitimeringsanalysen även synliggöra om någon av de diskurser som friläggs 
rör sig från legitimering till legitimitet eller tvärtom. Legitimeringsprocesser kan göra diskurser 
legitima, vilket kan frigöra dem från behovet av att legitimeras och således transformera dem 
till legitima förgivettaganden (van Leeuwen 2008:20–21, 110).   

5.1.1 Auktoritetslegitimering 

Auktoritetslegitimering handlar om att man (de)legitimerar något med en hänvisning till en 
auktoritet av något slag. En auktoritet kan vara av olika typ: sedvanetyp, auktoritetstyp och 
rekommendationstyp.  

En auktoritetslegitimering av sedvanetypen realiseras med en hänvisning till tradition 
och/eller konformitet: till vad de flesta eller alla andra känner, tycker eller gör. En konformi-
tetslegitimering besvarar därmed frågan ”varför bör vi göra X?” med ”därför att alla andra gör 
det”. Ett kännetecken för denna legitimeringsstrategi är hänvisningar till högfrekvens, exem-
pelvis många eller majoriteten. Vid traditionslegitimering legitimeras praktiker genom en hän-
visning till att ”vi alltid har gjort så” (Westberg 2016:44).  

Auktoritetslegitimering av auktoritetstypen realiseras genom antingen en personlig eller en 
opersonlig auktoritet. Båda bygger på sociala överenskommelser. Beträffande den personliga 
handlar det om personers auktoritära status i en specifik kontext. Praktik(aspekten) X 
legitimeras för att någon säger det. Opersonliga auktoritetslegitimeringar baseras på överens-
kommelser som är institutionaliserade, såsom lagar, regler och styrdokument. Man kan då 
legitimera genom att hänvisa till någon typ av regelverk (Westberg 2016:44–45).  

För auktoritetslegitimering av rekommendationstypen finns underkategorierna förebilds-
auktoritet och expertauktoritet. Förebildsauktoriteten legitimerar med hjälp av social status och 
förebildlighet. Praktik(aspekt) X legitimeras genom en hänvisning till att någon med hög status 
”X:ar” eller genom att något representerar åsikter, handlingar eller beteenden som ses som före-
bildliga. Expertlegitimering sker med hänvisning till en expert vars legitimerande potential 
grundar sig i en kunskapsasymmetri. Man ska således ”X:a” för att en expert säger det 
(Westberg 2016:44–45).  

5.1.2 Moralisk legitimering 

Att legitimera en praktik genom moralisk legitimering innebär att praktiken värdesätts kulturellt 
eller moraliskt. Strategin kan hänvisa till allmänna moraliska värdesystem genom påståenden 
som att ”X är bra/dåligt” eller till moraliska diskurser som kan detekteras genom användningen 
av ord som normalt eller naturligt (van Leeuwen 2008:110, Westberg 2016:45).  
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Moralisk legitimering kan uttryckas genom evaluering, abstraktion och jämförelse. På frå-
gan ”varför ska vi göra praktik(aspekten) X?” svarar evalueringar att ”för att X är bra/kulturellt 
värdesatt/naturligt” (Westberg 2016:46). Abstraktion innebär att en praktik legitimeras genom 
att referera till praktiken på ett abstrakt och samtidigt moraliserande sätt. Det är med hjälp av 
den abstrakta representationens konnotationer som X legitimeras (van Leeuwen 2008:111, 
Westberg 2016:46). Den sista moraliska legitimeringsstrategin är jämförelse. Här legitimeras 
en praktik genom att den jämförs med andra praktiker som värderas som moraliskt goda. Prak-
tiken X legitimeras således enligt följande: ”gör X för att det är som, eller liknar praktik Y”. 
Praktiken som man jämför med kan också vara oönskad, det vill säga att ”vi gör X för att det 
inte liknar Y”, där Y har negativa associationer (van Leeuwen 2008:112–113, Westberg 
2016:46).  

5.1.3 Rationalisering 

Att legitimera en praktikaspekt med hjälp av en rationalisering innebär att den framställs som 
förnuftig och rationell (Westberg 2016:46). Detta fungerar även omvänt. Vid delegitimering av 
en praktik(aspekt) kan den i stället irrationaliseras genom att den framställs som oförnuftig 
(Gustafsson 2009:156–157). Det finns instrumentella och teoretiska rationaliseringar. Den in-
strumentella typen innebär att praktiken som ska legitimeras tillskrivs syften, mål och effekter. 
Instrumentell rationalisering kan delas in i målorientering, effekt- och resultatorientering och 
medelorientering. Målorientering attribuerar, mål, motiv och intentioner till en praktik(aspekt), 
som då legitimeras med: ”gör X för att nå mål Y”. Med en effekt- och resultatorientering till-
skrivs praktik(aspekter) resultat och effekter. Denna rationaliseringstyp kan exempelvis ut-
trycka betydelsen: ”gör X så att Y blir Z” (Z blir den effekt som handlingen X orsakar). Slutli-
gen konstruerar medelorienterad rationalisering sitt syfte i själva praktiken och uttrycker bety-
delsen ”att X:a möjliggör/hjälper/främjar Y”, (X rationaliseras därmed som ett medel för Y) 
(Westberg 2016:46–47). 

Gemensamt för de tre typerna av instrumentell rationalisering är att de innehåller 1) en syftesfull 
handling eller praktik, dvs. den praktikaspekt vars syfte behöver konstrueras, 2) själva syftet, som 
kan vara en process, handling eller tillstånd, samt 3) en syfteslänk, dvs. det led som sammanlänkar 
en syftesfull praktik med dess syfte. (Westberg 2016:47)  

Den teoretiska rationaliseringen legitimerar praktiker (eller praktikdeltagare) genom referenser 
till ”sanningar” om hur någonting är. Teoretisk rationalisering har tre underkategorier: defi-
nition, förklaring och förutsägelse. Definitioner legitimerar praktiker genom att leverera san-
ningar om vad det innebär att delta i en praktik. Förklaringar utrycker sanningar om deltagare i 
praktiken, deras ”naturliga” attribut och beteenden. Förutsägelser legitimerar genom att de ger 
uttryck för praktikers framtida utvecklingar (van Leeuwen 2008:116–117, Westberg 2016:47).  

5.1.4 Mytopoetisk legitimering 

Mytopoesis betyder ”skapandet av myter” och denna typ av legitimering bygger på berättelser, 
narrativ och exempel. Denna typ av legitimering genom historieberättande är vanlig i politisk 
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argumentation (Gustafsson 2009:133). Mytopoesis har underkategorierna moraliska berättel-
ser och varningsberättelser. Den första varianten fungerar för att legitimera en praktik. Huvud-
personerna i dessa belönas för att de deltagit i handlingen som legitimeras. Den andra används 
för att delegitimera en praktik och fungerar på motsatt sätt. I linje med Gustafsson (2009:134) 
och Westberg (2016:49) använder jag mytopoetisk legitimering även för ofullständiga 
berättelser.  

5.2 Systemisk-funktionell analys  
En systemisk-funktionell analys har i en svensk kontext främst använts på texter (Svensson & 
Karlsson 2012:9–10), men jag har funnit den användbar även i talat material (se också Tolvanen 
& Wide 2019). Genom att analysera processer kan jag blottlägga vilken typ av skeenden, hand-
lingar och deltagare som knyts till integration. Jag kan därigenom också synliggöra om det 
förekommer andrafiering eller diskursiv diskriminering i relation till olika legitimerade prakti-
ker. 

5.2.1 Den ideationella metafunktionen 

Den ideationella metafunktionen handlar om hur vi beskriver våra erfarenheter av och föreställ-
ningar om världen. Språket hjälper oss att benämna hur saker förhåller sig, hur, vad eller när 
någon har gjort något, vilka som är inblandade och så vidare. En så kallad transitivitetsanalys 
har ofta använts vid ideationell textanalys (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:22). Analysen 
kretsar kring processer, det vill säga att någonting görs, sker, är, upplevs eller sägs. Till pro-
cesser knyts sedan deltagare och omständigheter. När vi beskriver processer skapar vi erfaren-
heter av världen, eftersom vi gör språkliga val om hur vi ska göra vår verklighet begriplig. Vi 
väljer vilka skeenden, deltagare och omständigheter som sätts i centrum. Språket blir med den 
funktionella lingvistikens språksyn en kraftfull resurs i konstruktionen av vår förståelse av värl-
den (Holmberg & Karlsson 2006:73–74).  

En transitivitetsanalys kan användas för att synliggöra underliggande betydelser i diskur-
sen. Genom att analysera vilka deltagare som förekommer eller inte förekommer i relation till 
integrationsåtgärder kan bland annat föreställningar om ansvarsdelning och deltagarrelationer 
blottläggas. En analys av hur deltagarna i processerna förhåller sig till varandra, hur de omtalas 
och vilka processer olika deltagare tenderar att ingå i, kan bland annat synliggöra diskursiv 
diskriminering, som exempelvis negativa framställningar av de Andra. I nedanstående avsnitt 
beskriver jag de metodologiska utgångspunkterna för transitivitetsanalysen. Jag redogör också 
för hur jag har hanterat problem i denna analys.  

5.2.1.1 Transitivitetsanalys 

Processer beskriver alltså något som sker och realiseras därför vanligtvis av verbgrupper obe-
roende av tempus eller modus. Inom SFL skiljer man mellan processer som möjliggör olika 
typer av grammatiska konstruktioner. Valet av processtyp påverkar perspektivet genom vilket 
ett skeende beskrivs. Även möjliga deltagare skiljer sig beroende på vilken processtyp det rör 
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sig om (Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:15). Processtypen bestäms av verbfrasens 
huvudverb, den så kallade processkärnan. Eventuella övriga verb i verbfrasen kallas hjälpverb. 
Därför är processkärna och finit inte alltid samma sak. I den svenska anpassningen av SFL 
räknar man vanligen med fyra processtyper: materiella, mentala, relationella och verbala2 
(Holmberg & Karlsson 2006:74–79). 

Materiella processer beskriver förändring i den fysiska verkligheten. Vanligtvis kräver de 
någon form av energi och att förstadeltagaren är en aktör, alltså någon som gör något (även om 
materiella processer också kan uttrycka att något händer). Finns det fler deltagare (s.k. andra-
deltagare) är det vanligtvis målet, den/det som processen berör eller påverkar. Mindre vanliga 
andradeltagare är utsträckning och mottagare (Holmberg & Karlsson 2006:80–84).  

Mentala processer utspelar sig inte i den fysiska världen utan snarare på ett symboliskt 
plan. De realiserar betydelser som beskriver inre erfarenheter hos en medveten upplevare, till 
exempel känslor eller tankar. Förstadeltagare kallas för upplevare. Andradeltagare är det som 
upplevs och kallas fenomen (Holmberg & Karlsson 2006:85–89).  

Relationella processer uttrycker hur saker förhåller sig. Denna processtyp beskriver en 
enda deltagares existens eller flera deltagares relation till varandra. Ofta sker ingen iakttagbar 
förändring och vanligtvis krävs det inte heller någon energi. Det finns tre typer av relationella 
processer: attributiva, identifierande och existentiella. Attributiva relationella processer beskri-
ver egenskaper eller vad någon/något har. Förstadeltagaren i en sådan process är bärare och 
andradeltagaren är attribut. Identifierande relationella processer etiketterar eller ger en identitet 
åt någon/något. Här är förstadeltagaren utpekad och andradeltagaren värde. Den sista re-
lationella processen är den existentiella. Kännetecken för denna process är att den enda delta-
garen är den existerande (Holmberg & Karlsson 2006:89–91).  

Verbala processer angränsar till både mentala och materiella processer. De leder inte till 
förändring i den fysiska världen, men de uttrycker yttre, språkligt formulerade symboliska hän-
delser, vilket innebär att något sägs rent fysiskt eller att något uttrycks symboliskt t.ex. via en 
text. Närheten till andra processer kan skapa gränsfall. Om fokus inte ligger på det som kom-
municeras ut utan på det beteendemässiga fysiska uttrycket för kommunikation, klassas pro-
cessen som materiell (som exempelvis i de käbblade oavbrutet). Förstadeltagaren i en verbal 
process är talare, och det finns tre typer av andradeltagare: lyssnare, utsaga och talmål 
(Holmberg och Karlsson 2006:94–95). 

För att underlätta klassificeringen följer jag Holmberg och Karlssons (2006:84) rekom-
mendation att först dela in processerna i materiella och icke-materiella processer. Därefter ka-
tegoriseras de återstående verben i mentala, relationella och verbala processer. När samtliga 
processer har kategoriserats har jag analyserat deltagarna. Betydelse framkommer inte enbart 
genom processer utan även genom deltagare. Dessa är av stor betydelse i studien. Passiva satser 
kan gömma undan deltagare även om processens betydelse är densamma. Många passiva satser 
i en text kan exempelvis betyda att deltagare osynliggörs av någon orsak. I en materiell process 
kan exempelvis aktören, det vill säga den som utför en handling osynliggöras, medan det i en 
mental process kan vara upplevaren som osynliggörs (jfr Lassus 2010:124–125). 

                                                
2 Halliday (2004) räknar med sex processtyper. De grundläggande är materiella, mentala och relationella. Utöver 
dessa urskiljs sedan även verbala, existentiella och beteendemässiga processer. 
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5.2.1.2 Problem och principer i klassificeringen 

Även om processtyperna går att dela in i yttre och inre erfarenheter samt sådant som sker i 
relationen mellan deltagare, kan olika processers tillhörighet i en kategori ofta diskuteras. Där-
för kan samma process klassificeras olika beroende på den omgivande kontexten.  

Verbet bo förekommer flera gånger i mitt material och kan exemplifiera problematiken i 
klassificeringen. Det skulle vara möjligt att argumentera för att boende är ett slags relationellt-
existentiellt varande, men åtminstone för vuxna menar Lassus (2010:131) att boende förutsätter 
ett medvetet val. Lassus – och även Martin, Matthiessen och Painter (1997:267) om det mot-
svarande engelska verbet – argumenterar för att bo ska ses som en materiell process, eftersom 
boende är en yttre handling och kräver viss yttre energi. Jag har valt att följa den tidigare forsk-
ningen på denna punkt. Bor i exempel (1) är därav en materiell process. 

(1) Jag tycker att de som kommer hit ska få bestämma var man vill bo… (Slutdebatten 2010) 

Däremot klassificerar jag processer som främst uppfattas som materiella, exempelvis kommer 
och få, som relationella processer när det i den omgivande kontexten blir tydligt att det inte rör 
sig om någon förändring i den fysiska världen och verben kan ersättas med exempelvis är, har 
eller vara (se exempel 2). 

(2) Invandrare kommer från Finland och Grekland och Afghanistan, Somalia och är lika olika som vi som bor 
här. (Slutdebatten 2010) 

Inom SFL skiljer man vanligtvis mellan fria, bundna och inbäddade satser. I traditionell transi-
tivitetsanalys lämnar man inbäddade satser därhän, eftersom de inte anses innehålla några 
interpersonella eller ideationella satsegenskaper, det vill säga att de inte uttrycker självständiga 
processer. Jag anser dock att många inbäddade satser i mitt material förmedlar egna betydelser 
som kan fördjupa förståelsen av hur vi diskursivt skapar betydelser och skapar en bild av t.ex. 
vilka personer som ska integreras. I inbäddade satser kan det förekomma underliggande anta-
ganden, inferenser och presuppositioner och många fungerar som deltagare eller som en del av 
deltagaren. Jag följer därför Lassus (2010:124) och väljer att inte bortse från de betydelser som 
processerna i de inbäddade satserna bär på. 

Exempel (3) innehåller tre inbäddade satser som bär den information som förmedlar tala-
rens upplevelse av världen. Skulle vi bortse från dem och enbart analysera den identifierande 
processen det här är ett parti, skulle en viktig del av den betydelsebärande informationen osyn-
liggöras.  

(3) Det här är ett parti som alltid skuldbelägger gruppen invandrare och gärna vill att vi politiker ska föra en 
diskussion om integration som om det var det som var lösningen på alla problem (Slutdebatten 2010). 

Exempel (4) innehåller den inbäddade satsen som kommer från andra länder. Processen här är 
kommer som tar den underförstådda förstadeltagaren människor. Denna inbäddade sats funge-
rar identifierande. Om man bortser från detta förlorar vi betydelsen som gör att deltagaren går 
från allmän till specifik. 

(4) Det tror jag över tid kommer verka för att vi får en annan och mer stark grund för människor som kommer 
från andra länder att stå på egna ben via eget arbete (Slutdebatten 2010). 
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För att se om en sats är fri eller bunden kan man testa att foga en visst-konstruktion till satsen, 
som kan visa vad i satsen man kan reagera på (se exempel 5). Blir resultatet naturligt är satsen 
fri. Vid bundna (och inbäddade) satser blir resultatet onaturligt (Holmberg & Karlsson 
2006:118). För att skilja en inbäddad sats som fungerar som en del av deltagaren från en bunden 
sats, kan man försöka omformulera satsen till en fri sats. Fungerar inte det och om satsen snarare 
svarar på frågan vilken/vilket X (t.ex. vilket parti? i exempel 5) är det troligt att det rör sig om 
en inbunden som-sats (Holmberg & Karlsson 2006:121). 

(5) Det här är ett parti som alltid skuldbelägger gruppen invandrare och gärna vill att vi politiker ska föra en 
diskussion om integration som om det var det som var lösningen på alla problem, visst är det! Vilket parti? 
Partiet som alltid skuldbelägger gruppen invandrare och gärna vill att vi politiker ska föra en diskussion 
om integration som om det var det som var lösningen på alla problem. (Slutdebatten 2010) 

Genom att analysera även de inbäddade satserna kan jag fånga upp fler underliggande tanke-
mönster och idéer som ligger till grund för diskurserna som realiseras i materialet. I analysen 
utgår jag från Lassus (2010:124) förenklade modell som bara skiljer mellan överordnade och 
underordnade satser. Överordnade satser innehåller subjekt och finit. Underordnade satser är 
olika typer av bisatser. I min analys inkluderas också infinitivfraser.  

6 Resultat  

I detta kapitel presenteras mönstren som framträdde i legitimerings- och transitivitetsanalysen 
efter att jag analyserat samtliga debatter om integration i sin helhet. Resultatet redovisas kro-
nologiskt, varje valår för sig, där varje avsnitt innehåller en kort beskrivning av de politiska 
händelser med koppling till integration som dominerade debatten under respektive valår. Där-
efter presenteras analysen tematiskt efter diskurserna om integration som framkommer i 
materialet. Jag redogör även för hur problemformuleringar framkommer, vad som legitimeras 
och på vilket sätt legitimeringen av dessa ämnen realiseras. Sedan beskriver jag vilka för dis-
kurserna viktiga, processer och deltagare som (de)legitimeringarna och de (de)legitimerade 
praktikerna knyter till sig3. Här framkommer ansvarsdelning och deltagarrelationer. Legitime-
ringarna har i exemplen fetmarkerats och de processer som analyseras är understrukna. 

6.1 Valet 2006 
Under perioden 1998–2006 styrdes Sverige av regeringen Persson, det vill säga att Social-
demokraterna satt i regeringen och samarbetade med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I valet 
2006 gick Centern, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna för första gången gemen-
samt till val i den nybildade Alliansen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet krävde en plats i en 
regering ledd av Socialdemokraterna. I frågan om integration diskuterade man främst jobben, 
men man talade även om frågor som att modersmålsundervisning skulle tillgängliggöras för 

                                                
3 Jag redogör alltså inte för samtliga processer som går att hitta i exemplen. Se nästa not (4) för en precisering. 
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fler elever och på fler språk än tidigare. Kristdemokraterna ville dessutom att även gymnasie-
elever skulle ha rätt till modersmålsundervisning (Sveriges Radio 2006).  

6.1.1 Generella drag i debatten 

Som jag har nämnt i materialurvalet har jag till detta valår inte använt mig av SVT:s Slutdebatt, 
eftersom integration inte diskuteras alls under detta år. I stället har jag analyserat SVT:s 
program Duellen, en debatt mellan Fredrik Reinfeldt (M) och Göran Persson (S). Programle-
dare för denna debatt är Anna Hedenmo.  

I denna debatt har man inte avsatt en särskild rubrik för diskussioner om integration. I 
stället diskuteras ämnet under andra programpunkter. De praktiker som föreslås diskuteras där-
för inte i första hand som åtgärder med ett integrerande syfte, utan förslagen kommer upp under 
diskussioner om andra övergripande ämnen: arbetsmarknad och skola. För det första diskuterar 
Reinfeldt och Persson skatterabatter som en eventuell åtgärd som kan få fler invandrarkvinnor 
i arbete. Båda partiledarna använder sig i denna fråga av legitimeringsstrategin aukto-
ritetslegitimering med hänvisning till en expertauktoritet, vilket annars är ovanligt i materialet. 
För det andra talar man om invandringens påverkan på skolresultaten.  

6.1.2 Integration genom skattepolitik 

I debatten diskuterar Reinfeldt och Persson skatterabatter på hemhjälp. Diskussionen grundar 
sig i ett förslag som lades fram av Alliansen och går ut på att sänka priset för hushållsnära 
tjänster för att fler ska kunna utnyttja sådana tjänster och samtidigt få fler personer in i 
arbetslivet. Persson delegitimerar i exempel (6) ett sådant förslag med hänvisning till 
diskriminerande strukturer och en ojämlikhet som utnyttjas av människor som lever i 
välbeställda områden. Argumentet består dels av två moraliska evalueringar som delegitimerar 
genom att hänvisa till att det pågår ett utnyttjande och att det finns en orättvisa. Sedan använder 
Persson även två auktoritetslegitimeringar: en som hänvisar till experter som har skrivit böcker 
och rapporter om denna orättvisa, och en där Persson hänvisar till sin egen personliga auktoritet 
när han säger: det tycker jag absolut inte.  

(6) GP: Vad jag reagerar på är alla de rapporter vi har fått ifrån välbeställda områden och människor som ju 
har satt i system att utnyttja inte minst invandrad arbetskraft för den här typen av arbetsuppgifter. Det 
finns ju böcker som har skrivits om det, i rapportform, så ta det på allvar Fredrik Reinfeldt. Det 
finns en orättvisa här som dröjer sig kvar och den orättvisan, det löser man inte genom att ge de 
människorna ytterligare skatterabatter, det tycker jag absolut inte.  

I exempel (6) finns ett antal olika deltagare som påverkar problemformuleringen och ansvars-
delningen. Persson är del i förstadeltagarna jag, vi och man. Jag och vi är upplevare av fenomen 
och mottagare av rapporter som informerar om vad nästa deltagare människor (från välbeställda 
områden) har gjort. Människor är förstadeltagare i den materiella processen utnyttja som har 
andradeltagaren invandrad arbetskraft. Expertauktoriteten uttrycks genom hänvisningen till 
böcker som är andradeltagare i den materiella processen skrivits, som på grund av passivformen 
inte har någon förstadeltagare. Orättvisa är sedan förstadeltagare respektive andradeltagare i de 
materiella processerna dröja och lösa. Den senare processen tar man som förstadeltagare, vilket 
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här förefaller syfta på politiker, eftersom det är de som kan genomföra skatterabatter. Man är 
även förstadeltagare i ge, en materiell process. Slutligen realiseras den personliga 
auktoritetslegitimeringen med att jag är förstadeltagare i den mentala processen tycker4. 
Tillsammans skapar processerna en bild av ett utnyttjande med en tydligt utpekad aktör. Det 
realiserar ett motstånd mot en social ojämlikhet. Problemformuleringen kretsar kring den 
orättvisa som finns, inte kring de personer som Persson menar systematiskt utnyttjar andra 
människor.  

Reinfeldt föreslår att man ska göra städjobb, som i stor utsträckning har utförts svart i 
svenska hem, vita genom att med hjälp av skatterabatter underlätta för personer att anställa de 
som tar dessa svarta jobb. I exempel (7) förekommer en legitimering med hjälp av en indirekt 
anföring i utsagan det har pratats om. Det realiserar en implicit hänvisning till en expertaukto-
ritet. Ansvaret för uttalandet tillskrivs en talare som har gömts undan. Åtgärden legitimeras 
dessutom med en moralisk evaluering när Reinfeldt säger att den är en välgärning för dessa 
kvinnor.  

(7) FR: Det har pratats om att det finns uppemot 15 000 kvinnor, ofta invandrarkvinnor som jobbar 
svart i svenska hem. Och det är klart att kan vi göra något för att också de ska uppleva att de får en inkomst, 
att de faktiskt kan få pensionspoäng och schyssta villkor, så är väl det en välgärning för en grupp som 
idag upplever stort utanförskap. 

Efter legitimeringen med hänvisning till en expertauktoritet är kvinnor och mer specifikt in-
vandrarkvinnor förstadeltagare i två underordnade processer. Dels i den relationella 
existentiella processen finns, dels i den materiella processen jobbar som tar svenska hem som 
andradeltagare. Här realiseras en uppdelning mellan ”svenskar” och invandrarkvinnor, 
eftersom kvinnornas arbetsplatser, svenska hem, förefaller syfta på ”svenskars” hem. Denna 
uppdelning bidrar till att dessa kvinnor pekas ut som Andra. I den därpå följande meningen är 
förstadeltagaren vi, vilket kan antas syfta på politikerna men också på en bredare allmänhet, i 
den materiella processen göra. Därefter är kvinnorna som jobbar svart (de och en grupp), del i 
de mentala processerna uppleva/upplever och i de relationella processerna får/få genom vilka 
det som kan upplevas beskrivs. Fenomenet för den andra förekomsten av uppleva är 
utanförskap. Detta konstruerar bilden av en situation där det inte finns en yttre anledning till 
detta utanförskap.  

I exemplet pekas enbart en grupp ut som mål för de föreslagna politiska insatserna trots att 
de i praktiken berör åtminstone en annan part, nämligen de som genom skattelättnaderna kan 
anställa hemhjälp. Invandrarkvinnor tillskrivs agens i och med att de beskrivs som arbetande 
och det framstår dessutom som att deras upplevelser blir hörda. Exemplet kan ses som ett mot-
stånd mot att denna grupp exkluderas från skattesystemet, en exkludering som också utesluter 
dem från möjligheter till bättre villkor och pensionspoäng. Reinfeldts uttalande särskiljer dock 
också mellan Vi och de Andra. Vi blir del i en positiv självpresentation när det tillskrivs egen-
skaper som välvillig och generös mot invandrarkvinnor.  

                                                
4 En transitivitetsanalys av den personliga auktoritets- och expertauktoriteten säger sällan mer än det som redan 
framkommer när jag redogör för legitimeringstypen. Till skillnad från de andra legitimeringstyperna, som ligger 
närmre själva integrationsdiskursen, och där transitivitetsanalysen visar sådant som inte framkommer vid den 
första redogörelsen, är de personliga auktoritets- och expertlegitimeringarna mer kopplade till de politiska 
positioneringarna. Jag fokuserar därför inte på processerna i dessa legitimeringar i transitivitetsanalysen.  
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Ansvarig för förändringar är i detta exempel politiker. De som ska integreras beskrivs som 
mindre aktiva när de förekommer med processer som tillskriver dem egenskaper eller mentala 
upplevelser. Även om en förändrad skattepolitik beskrivs som grunden till förändring, innehål-
ler exemplet ingen som kan hållas ansvarig för att den situation som Reinfeldt vill lösa har 
uppkommit. Både Persson och Reinfeldt kan antas tycka att deras åtgärdsförslag är inklude-
rande. Medan Persson vill att människor ska inkluderas genom att de inte längre ska diskrimi-
neras på arbetsmarknaden, vill Reinfeldt inkludera människor genom att ge dem en chans att 
kliva in på arbetsmarknaden. Deras olika syn på inkludering och integration kan relateras till 
en ekonomisk diskurs. Arbetarrörelsen brukar traditionellt koppla ojämlikhet och diskrimine-
ring till samhälleliga strukturer (Boréus 2006b:35). I en liberalekonomisk diskurs förespråkas 
minimalt statlig ingripande i ekonomin och näringsfrihet (dvs. människors rätt att fritt välja 
yrke och att starta, äga och driva företag) (Molin & Magnusson 2019). Att genom 
skattesänkningar göra det gynnsamt att starta företag för hushållsnära tjänster är alltså moraliskt 
rätt ur ett liberalekonomiskt perspektiv, medan skattesänkningar i socialistisk tradition ofta 
skulle ses som något negativt, eftersom mervärdet då tillfaller kapitalägarna. 

6.1.3 Bristande svenskkunskaper är ett problem i skolan 

I debatten diskuteras orsakerna bakom grundskoleelevers bristfälliga prestationer, vilket 
Persson kopplar till barn som inte har svenska som modersmål. Att jag ser detta som en integ-
rationsdiskurs beror på att bristande svenskkunskaper är en diskurs som framträder tydligt i 
senare debatter. I debatten 2006 är diskursen om svenskkunskaper sammanlänkad med problem 
i skolorna, men den kommer senare att kopplas till större samhällsproblem (se t.ex. exempel 
31). När Hedenmo frågar vad Persson tycker om att var fjärde elev går ut nionde klass utan 
fullständiga betyg, pekar Persson (i exempel 8) ut en grupp som den som drar ner betygssta-
tistiken, nämligen pojkar och flickor som inte har svenska som modersmål. Utpekandet av en 
grupp som sämre än den egna kallas med van Dijks (2005) typologi negativ framställning av 
de Andra. Han legitimerar sin regerings skolpolitik genom en förklarande rationalisering som 
syftar till att avgränsa problemet till en grupp och att man löser det genom att anställa lärare 
och specialpedagoger. De orsaker som Persson ger kan också läsas som en mytopoesis som ska 
legitimera de åtgärder som den Socialdemokratiska regeringen har satt in. Persson avslutar med 
en moralisk legitimering när han ställer de två åtgärderna skattesänkningar mot att satsa på 
lärare och specialpedagoger. Utsagan har dels drag av en moralisk evaluering när han kallar sitt 
egna förslag för bättre, men också drag av en moralisk jämförelse på grund av värderingen 
Persson gör mellan skattesänkningar och fler satsningar.  

(8) GP: Det är inte tillfredställande, men då ska du komma ihåg att nio av tio elever går ut grundskolan med 
godkänt i sina kärnämnen och då blir det genast lite annorlunda statistik. Och varför har vi de här andra? 
Ja, inte sällan beror det på att vi har ganska många pojkar och flickor som kommer till den svenska 
grundskolan, kanske när de är 11,12 år, har ett annat språk som har befästs och ska då lära sig 
snabbt det svenska språket och den svenska läroplanen. En del misslyckas med det. Men vi kämpar 
hela tiden. Fler lärare, fler specialpedagoger – mycket viktigare än stora skattesänkningar åt de rika. 

Den återkommande förstadeltagaren i exemplet är vi, vilket främst tycks syfta på det svenska 
samhället i bred mening i de relationella attributiva processerna har. Men i slutet av exemplet 
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i processen kämpar verkar förstadeltagaren vi snarare syfta på den socialdemokratiska rege-
ringen. En annan återkommande deltagare är pojkar och flickor som kommer till den svenska 
grundskolan. De är andradeltagare i processen har i den överordnade satsen och andradeltagare 
i flera processer i underordnande satser som beskriver dessa pojkar och flickor: kommer, är, 
har, lära och misslyckas. Till sist finns i utdraget en grafisk mening utan processer och därige-
nom deltagare. Pausen mellan de båda utsagorna kan dock tolkas som är (identifierande), då 
rör det sig om en undangömd process med lärare och specialpedagoger som förstadeltagare. 

Hela Perssons utsaga syftar till att förmildra det faktum att många grundskoleelever pre-
sterar dåligt. Precis som legitimeringarna, lägger även processerna en stor del av problemet på 
barnen genom att fokus ligger på deras egenskaper som antas försvåra barnens uppgift att lära 
sig både språket och läroplanen. Att det är barnens uppdrag att lära sig detta framkommer också 
i och med formuleringen att det är barnen som misslyckas, inte lärare eller det svenska skolsy-
stemet. Både legitimeringarna och processerna befäster en negativ presentation av Andra. Sam-
tidigt som problemet fästs vid dom nykomna barnen, framkommer politikens ansvar att göra 
något inte förrän i den nästsista meningen när Persson säger att vi, i betydelsen politiker, kämpar 
hela tiden. Den politiska åtgärd som han föreslår är att man tar in fler lärare och specialpeda-
goger. Dessa yrkesgrupper är dock helt frånvarande i problemformuleringen.  

6.1.4 Sammanfattning och diskussion 

Sammantaget förekommer det alltså enbart få diskussioner om integration i den svenska valde-
batten 2006. Internationellt har integrationsfrågor spelat större roll i andra europeiska länder 
under samma period. Trots att partierna hade tagit olika ställning till frågan om invandrad 
arbetskraft – Alliansen och Miljöpartiet var för fri arbetskraftsinvandring, medan Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet var emot – talar man väldigt lite om integration i debatten (Sveriges 
Radio 2006). Med tanke på att det självfallet också fanns immigranter i Sverige under 2006, 
kan det diskuteras om de kan befinna sig i något som kan beskrivas som ett diskursivt utanför-
skap. Tystnaden om integration kan dock även bero på att det under denna valrörelse inte fanns 
partier i riksdagen som lyfte det som en av sina viktigaste frågor.  

I debatten görs motstånd mot diskriminering av invandrarkvinnor ur två olika perspektiv, 
samtidigt som det också finns ett fall av negativ presentation av de Andra. Både diskursen om 
invandrade kvinnors integration genom vita jobb och nyanlända barns integration genom stöd 
i skolan lägger relativt lite ansvar på politiken när det kommer till problemens orsaker. Det 
utanförskap som Reinfeldt tillskriver invandrarkvinnor formuleras med hjälp av mentala pro-
cesser som en upplevelse, utan någon som orsakar den. Även problematiken i skolorna beskrivs 
av Persson bero på att elever inte kan svenska. De hinder för integration som har uppstått här-
leds därmed inte till någon tidigare förd politik, utan snarare till personerna som kommit till 
Sverige. Partiledarna själva tar i dessa två diskurser i stället på sig ansvaret att komma med 
lösningar. Både Reinfeldt och Persson legitimerar sina lösningar med hjälp av moraliska eva-
lueringar, det vill säga att diskursen formar deras åtgärder som det moraliskt goda.  
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6.2 Valet 2010 
Under mandatperioden 2006–2010 styrdes Sverige av en alliansregering med Moderaterna, 
Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väns-
terpartiet var i opposition. Opinionsmätningarna visade att Sverigedemokraterna troligen skulle 
komma in i riksdagen efter valet, vilket också påpekades av programledarna i Slutdebatten. 
Bland väljarnas viktigaste frågor toppade välfärd/sjukvård, sysselsättning och utbildning, 
medan frågor om invandring kom på åttonde plats och nämndes som viktig fråga av 9 % av de 
tillfrågade väljarna (Svenska Valforskningsprogrammet 2018).  

6.2.1 Generella drag i debatten 

Övergripande tendenser i debatten om integration från detta år är att man lägger relativt mycket 
tid på att diskutera vissa ämnen: språkfärdigheter och integration genom arbete är 
återkommande. De ämnesintroducerande frågorna från programledarna handlar om 
bostadspolitik samt om Sverigedemokraternas eventuella inträde i riksdagen och om det är 
etablerade partiers politik som orsakat detta. Politikerna behöver förhålla sig till att det finns ett 
växande parti som anser att migrations-/integrationspolitiken inte fungerar. Det sker också en 
del förhandlingar om problemformuleringen, det vill säga vad som orsakat medborgarnas 
missnöje med den tidigare förda politiken. Även nyttodiskurser (jfr Boréus 2006b:34) 
förekommer. Dessa kan ses som motstånd mot (i detta sammanhang sällan explicit uttalade) 
diskurser som ifrågasätter nyttan med invandring. Med undantag för mytopoesis, som 
förekommer sällan, är de olika legitimeringstyperna relativt jämt fördelade i denna debatt. 

Debattdeltagarna i SVT:s Slutdebatt 2010 är Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (MP), 
Lars Ohly (V), Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD), Fredrik Reinfeldt (M) och Maud 
Olofsson (C). Programledare är Anna Hedenmo och Mats Knutsson.  

6.2.2 Kommuners ansvarstagande är viktigt för integrationen 

Slutdebatten 2010 innehåller endast två frågor angående integration som styrs av program-
ledarna. Den ena är som ovan nämnt hur man förhåller sig till Sverigedemokraternas fram-
gångar, den andra är frågan om kommuner måste ta emot flyktingar och om de ska få bo var de 
vill i Sverige. Ingen av politikerna i debatten uttrycker någon annan åsikt än att man ska få välja 
själv var man vill bo samt att flyktingmottagande ska ske i alla landets kommuner. Ändå 
förekommer legitimeringar för att rättfärdiga detta, vilket indikerar att politikerna inte förväntar 
sig att det är helt legitimt bland mottagarna. Att partiledarna legitimerar sådant som de ändå 
förefaller vara relativt överens om kan dock också bero på att hela ämnet måste legitimeras, 
eftersom det inte alls diskuterades i valet 2006.  

I exempel (9) är problemet i fråga alltså att många kommuner har undvikit att ta ansvar i 
flyktingmottagandet, för att de inte har tagit emot några flyktingar alls. Här ser vi en delegiti-
mering och en legitimering som Sahlin gör angående frågorna om valfrihet i flyktingmottagan-
det. För det första finns en moralisk evaluering, det håller inte längre, som delegitimerar att 
enbart ett fåtal kommuner har tagit emot flyktingar. Därefter görs en rationaliserande effekt- 
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och resultatorienterad legitimering som handlar om att ett nationellt flyktingmottagande skulle 
göra att språket, arbetsmöjligheter och skolor förbättras. Denna legitimering används för att 
rättfärdiga förslaget om att alla kommuner ska vara med i flyktingmottagandet. 

(9) AH: ska människor som flyr till vårt land få bosätta sig var de vill i Sverige? 
MS: ja det ska de få göra, men alla kommuner ska ha flyktingmottagande. Det har varit ett stort ansvar som 
några få kommuner har tagit under lång tid och det håller inte längre. För att kunna erbjuda bra språk, 
bra möjligheter till arbete, bra skolor åt barnen, så måste det bli ett nationellt åtagande att vara med 
i flyktingmottagandet. 

Genom processerna och deltagarna som knyts till dem i exempel (9) läggs ansvaret för integ-
rationen på kommunerna i och med att de och deras ansvar blir förstadeltagare i processerna ha 
(relationell) och tagit (materiell). Immigranter är förstadeltagare i den materiella processen 
göra. Den effekt- och resultatorienterade rationaliseringen realiseras med den verbala proces-
sen erbjuda och de relationella processerna bli och vara. Eftersom det är förstadeltagare till 
processen bli, gör formuleringen ansvarsfördelningen vag. Vem som ska vara med i flykting-
mottagandet och vem som i den verbala processen erbjuder bra språk, arbete och skolor förblir 
dolt eftersom det inte finns någon förstadeltagare till dessa processer, även om man av kontex-
ten kan ana att det fortfarande är kommunerna som är menade. Exemplet visar hur diskursivt 
motstånd görs mot förslag om en exkludering, som bland annat innefattar att icke-medborgare, 
till skillnad från medborgare, inte får tillgång till rättigheten att själva välja var de vill bo (jmf 
Boréus 2010:7).  

I exempel (10) replikerar Björklund på Sahlins uttalande. Även han menar att människor 
ska få flytta dit de vill och gör därmed motstånd mot samma typ av exkludering som Sahlin. 
Samtidigt tonar han ner problematiken med att alla kommuner inte har tagit emot flyktingar 
genom att säga att sådana finns det bara få av. Han legitimerar sitt argument främst med per-
sonlig auktoritet som legitimeringsstrategi när han inleder med att säga jag tycker. Björklund 
använder sedan en målorienterad irrationalisering när han menar att något annat än självbe-
stämmande över boendesituationen inte skulle fungera. Därpå följer en delegitimering av att 
hämta tillbaka folk med ordningsmakt, som både kan tolkas som en moralisk evaluering där det 
går inte får betydelsen ”det är olämpligt”, och som en teoretisk irrationalisering, där praktikens 
framtida utvecklingar förutsägs. Björklund använder en personlig auktoritetslegitimering när 
han säger att han håller med (Sahlin) angående flyktingmottagandet. Slutligen legitimeras att 
öppna upp sig med auktoritetslegitimering av sedvanetypen när han säger att det bara är ett fåtal 
kommuner som inte har öppnat upp sig, det vill säga att majoriteten har gjort det.  

(10) JB: Jag tycker att de som kommer hit ska få bestämma var man vill bo. Något annat fungerar inte i 
verkligheten heller, utan även om vi säger att nu ska man bo där, så kan man ju så småningom flytta och 
man kan ju inte hämta tillbaka folk med ordningsmakt, det går inte. Så man måste bestämma själv. Men 
däremot så håller jag också med om att alla kommuner ska ta emot, och det är ju det arbete vi nu bedriver, 
och nu är det väl ett fåtal kommuner som inte längre har öppnat upp sig [...]. 

I de personliga auktoritetslegitimeringarna är processerna mentala. De synliggör Björklund 
själv som upplevare i processerna. Den första auktoritetslegitimeringen följs av en anförd sats, 
med de och man (syftande på de som kommer hit) som förstadeltagare i två materiella processer, 
kommer och bo, och en mental process, bestämma. Man är förstadeltagare och förefaller syfta 
på immigranter i de flesta materiella processerna samt i den mentala processen bestämma. Un-
dantaget är ett fall där man snarare syftar på politikerna som fattar beslut om att hämta tillbaka 
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folk. I denna sats är immigranter i stället andradeltagare (mål). Vi är förstadeltagare/talare i den 
verbala processen säger, och att nu ska man bo där är andradeltagare/den anförda satsen. Det 
är inte helt tydligt vilka vi syftar på här, förutom att det inte är immigranterna, som Björklund 
snarare verkar syftar på i man i den anförda satsen som följer. Min tolkning är att vi i första 
hand kan stå för beslutsfattare, men det kan också syfta på hela det integrerande samhället. Vi 
är även förstadeltagare i materiella processen bedriver. Slutligen är kommuner förstadeltagare 
i de materiella processerna ta (emot) och öppnat (upp).  

Processerna och deltagarna som de knyter till sig i denna passus gör det tydligt att immi-
granter förväntas agera självständigt och ta ansvar för sin boendesituation. De som kommer hit 
eller man med samma syftning, är ofta förstadeltagare i mentala processer, där de fattar beslut 
om materiella processer som boende och flytt. Processerna där det integrerande samhället är 
förstadeltagare, det vill säga kommuner, man och vi i betydelsen politiker eller makthavare, 
uttrycker också ett ansvar. Det handlar om ett ansvar att verbalt, mentalt men också materiellt 
godkänna de beslut som immigranterna har fattat. Detta kommer till uttryck i formuleringar 
som att öppna upp och inte hämta tillbaka människor.  

Sammanfattningsvis indikerar diskurserna som framträder här att det inte är självklart att 
människor som migrerat till Sverige ska få välja fritt var de vill bo eller att alla kommuner 
måste ta emot flyktingar. Att människor själva borde ha friheten att välja detta är något som 
programledaren, Sahlin och Björklund behöver legitimera. När man i debatten talar om immi-
granter, omtalas de som människor som kommer hit och de, men också som man. Detta prono-
men används ofta för att presentera något som allmängiltigt och som något som läsa-
ren/lyssnaren kan tänkas dela uppfattning om eller delta i (se t.ex. Holmberg, Karlsson, Nord 
2011:45).  

6.2.3 Tillvarata immigranters (essentiella?) förmågor  

Flera gånger i debatten förekommer diskussioner om hur invandringen och immigranter kan 
gynna Sverige. Både Sahlin och Olofsson anför sådana nyttoargument. Nyttoargument legiti-
merar immigranters närvaro i Sverige med hänvisning till att de bidrar till majoritetssamhället 
(Boréus 2006b:34). I exempel (11) beskriver Sahlin brister i den svenska integrationen och att 
en sådan är att man inte har tillvaratagit de kunskaper som (många) immigranter har. Hon de-
legitimerar därmed den integrationspolitik som har förts tidigare med hjälp av en moralisk eva-
luering som delegitimeringsstrategi. Detta stärks med förpliktelsemodaliteten i behöver, som 
tillskriver Vi:et ansvar för förändring. Exemplet kan ses som ett sätt att göra motstånd mot 
negativa presentationer av Andra, eftersom immigranter tillskrivs positiva egenskaper som har 
förbisetts tidigare. Samtidigt diskuteras dock immigranters egenskaper utan hänsyn till att de 
har egna känslor eller viljor. Boréus kallar detta objektifiering. Det är en form av diskursiv 
diskriminering, där man talar om människors instrumentalitet, och de beskrivs som redskap för 
andra människors syften (jfr Boréus 2006b:29).  

(11) MS: Många kommer med fantastiska kunskaper hit, som jag och många med mig har varit dåliga på under 
årtionden i Sverige att ta tillvara. Det behöver vi ändra. 

I exemplet är deltagarna många, jag och många med mig samt vi. Många i processen kommer 
syftar på immigranter som tillskrivs bära på fantastiska kunskaper. Deltagaren jag och många 
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med mig i den relationella processen varit och den materiella processen ta (tillvara), verkar 
snarare syfta på politiker och andra människor som har någon form av integrerande uppdrag. 
Vi syftar troligen på samma personer och är upplevare i den materiella processen ändra. Pro-
cesserna i exemplet gör immigranter till aktiva deltagare som tar med sig kunskaper. Genom 
legitimeringen och den andra grafiska meningen läggs dock också tyngden i argumentet på 
Sahlin och andra i det integrerande samhället som ska använda dem i den tillvaratagande pro-
cessen. Kunskaperna blir nästan en resurs som går att separera från människorna som faktiskt 
bär på dem.  

I exempel (12) presenterar Olofsson fördelar med invandring och lyfter fram positiva attri-
but som hon tillskriver immigranter. Hon legitimerar sitt uttalande med en expertauktoritet när 
hon säger att hon arbetar med näringslivspolitik, och genom en målorienterad rationalisering 
när hon menar att de ökade insatserna kommer att stärka företagsamheten bland immigranter. 
Det förekommer även effekt- och resultatorienterad rationalisering när Olofsson menar att 
Alliansens arbete med Almi5 har lett till att företagsamheten har ökat bland gruppen invandrare, 
en grupp som dock redan från början antas vara en källa för fler jobb. Effekten av insatserna 
kan enligt argumentet ses i den ökade utlåningen. Att Alliansens arbete och den ökade 
utlåningen har varit rätt åtgärd för den omtalade gruppen kan också stärkas av att invandrare, 
enligt Olofsson är företagsammare än svenskar, och att de därför gynnas särskilt av denna 
politik. Det kan ses som en effekt- och resultatorienterad rationalisering, och som en 
legitimeringsstrategi av typen moralisk jämförelse, där gruppen invandrare jämförs med den 
strukturellt priviligierade och därför positivt värderade kategoriseringen svenskarna. När 
Olofsson menar att den förra gruppen överträffar den andra stärks nyttoargumentet. Den 
kategoriserande uppdelningen mellan svenskar och immigranter görs visserligen för att tala om 
positiva egenskaper hos de senare, men kan också ses som diskriminerande eftersom man gör 
en uppdelning mellan Vi och de Andra när invandrarskap och svenskhet framställs som ömse-
sidigt uteslutande kategorier. 

(12) MO: Jag jobbar ju med näringspolitik och jag kan säga att det är rätt många av de här invandrarna som 
skapar jobb. Vi har gjort ökade insatser inom Almi med nystartskontor och med andra insatser för att 
stärka företagsamheten bland gruppen invandrare. De är otroligt företagsamma och de är mycket mer 
företagsamma än vad svenskarna är. Vår utlåning till invandrare har ökat så det ligger över 30 procent 
på de här mikrolånen. 

I den första grafiska meningen realiseras först auktoritetslegitimeringen med Olofsson själv 
som förstadeltagare. Därefter är invandrarna förstadeltagare och jobb andradeltagare till den 
materiella processen skapar. Detta är den enda materiella process i exemplet där immigranter 
är aktörer. I resterande materiella processer (gjort, stärka, ökat) är Olofsson själv alltid inklu-
derad i förstadeltagaren: jag, vi och vår (utlåning).  

De, syftandes på gruppen invandrare, är förstadeltagaren och bärare av attributet (otroligt) 
företagsamma i den relationella processen är. Denna process upprepas och attributet förstärks 
ytterligare när det andra gången uttrycks som att invandrare är mycket mer företagsamma än 
vad svenskarna är. I exemplet är således framförallt Olofsson och det integrerande samhället 
aktörer och de språkliga valen framställer därigenom dessa som ansvariga för att förvalta den 
                                                
5 Almi Företagspartner AB ägs av staten, och är bl.a. moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag. 
Dotterbolagen erbjuder lån och affärsutveckling. 
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företagsamhet som tillskrivs immigranter. I exempel (12), liksom i Sahlins argument i exempel 
(11), värderas immigranter positivt i förhållande till ekonomisk nytta och partiledarna gör där-
med motstånd mot negativa presentationer av de Andra. Samtidigt kan denna typ av uttalande 
ses som andrafierande eftersom det konstruerar två homogeniserade och olika grupper: de 
Andra och ”svenskar” (jfr de los Reyes & Kamali 2005:7).  

Sahlin gör motstånd mot den generalisering som görs när man talar om immigranter som 
företagsamma när hon svarar: ”Jag vet att Maud Olofsson inte menar det men man kan inte 
säga att invandrarna är företagsamma. Invandrare kommer från Finland och Grekland och Af-
ghanistan, Somalia, och är lika olika som vi som bor här.” Också hon tillskriver attribut till 
immigranter, här i syfte att omförhandla generaliseringar. Även om immigranter är förstadelta-
gare, ger relationella processer inte utrymme för delaktighet. En del av Olofssons svar på 
Sahlins kritik visas i exempel (13). Här realiseras en legitimering av praktiken att stimulera 
företagandet bland människor som kommer till Sverige, genom en kombination av en personlig 
auktoritetslegitimering och en förutsägande teoretisk rationalisering. I ett sista steg legitimerar 
Olofsson också sitt egna tidigare uttalande i exempel (11). Detta realiseras med hjälp av en 
mytopoesis som här lyfter fram positiva bilder av personer som vill starta och utveckla företag.  

(13) MO: Jag tror att vi har väldigt mycket att vinna på i Sverige, om de människor som kommer hit från 
andra länder också får möjlighet att starta och driva företag. De har andra affärsidéer, de har andra 
kontaktytor och många utav kvinnorna ska jag säga, de säger: jag vill växa, jag vill bygga en koncern. 
Så det finns en annan attityd som vi ska lyfta fram och visa som de positiva exemplen det är det som 
är min poäng. 

Den återkommande deltagaren i exempel (13) är de syftandes på människor som kommer hit 
från andra länder och på kvinnorna (underförstått att de kommer från andra länder också). De 
är förstadeltagare i de materiella processerna starta och driva, med företag som andradeltagare. 
Dessa processer är del av en specificering av den fria satsen i meningen där förstadeltagaren vi 
(i Sverige) är förstadeltagare i processen vinna (på). Det innebär att även om immigranter är 
förstadeltagare i processerna är deras aktörskap underordnat som en del i villkoret för den bä-
rande delen i argumentet, nämligen att vi har mycket att vinna. I den andra grafiska meningen 
är de, förstadeltagare/bärare av attributen andra affärsidéer och andra kontaktytor genom den 
relationella processen har. I de därpå följande verbala processerna säga/säger, är dels Olofsson 
själv, dels kvinnorna förstadeltagare och deras respektive utsagor fungerar som andradeltagare. 
Den förra tycks syfta till att betona den senare utsagan, där Olofsson citerar kvinnorna. Denna 
utsaga innehåller i sin tur två materiella processer. Det är därmed dem som förstadeltagaren jag 
syftar på i processerna växa och bygga. Den relationella existentiella processen finns, i slutet 
av utdraget, befäster andradeltagaren en annan attityd, som något som existerar relativt 
självständigt från den egentliga av bäraren av denna annorlunda attityd, kvinnorna. Slutligen är 
vi, vilket kan syfta på politiker eller en mer allomfattande referent, förstadeltagare i de 
materiella processerna lyfta och visa.  

Även i detta exempel får immigranter rollen som bärare av attribut som tillskrivs dem av 
en politiker, men därutöver ger Olofsson invandrarkvinnor en röst när hon citerar dem. Att hon 
väljer att ge just kvinnorna en röst är intressant. Jämställdhet var mycket aktuellt i den politiska 
debatten 2010 och fick en egen programpunkt i Slutdebatten. Men stereotyper som beskriver 
immigrerade kvinnor som mindre emanciperade och i högre grad bundna till hemmet än 
svenska kvinnor (jfr Lentin & Titley 2011), riskerar att befästas när den immigrerade kvinnan 
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framställs som stark i direkt eller indirekt kontrast till det som förväntas. Det framstår som 
anmärkningsvärt att hon trots sin omgivning har agens och möjligheter.  

I detta avsnitt framträder sammanfattningsvis två diskurser. En som gör motstånd mot ne-
gativa föreställningar om immigranter och en som handlar om att integration är positivt för att 
immigranter kan bidra till det svenska samhället: eftersom de antas ha fantastiska kunskaper, 
skapar jobb, har en annan attityd och är företagsamma (jfr Boréus 2006b:34). För att immigran-
ternas resurser ska komma till nytta måste de tillvaratas av politiker eller andra i det integre-
rande samhället. Ansvaret för att se till att integrationen är till nytta för Sverige ligger alltså på 
makthavare. Även om det görs med syftet att uppvärdera immigranters egenskaper, särskiljer 
både exempel (12) och (13) mellan ”svenskar” och ”invandrare”, som därigenom framställs 
som inbördes homogena grupper. En motdiskurs till detta är att alla immigranter är olika och 
att man därför inte kan generalisera deras egenskaper. Båda diskurserna behandlar dock 
immigranters egenskaper och kan påverka hur immigranter beskrivs i den offentliga debatten 
och i vardagen.  

6.2.4 Nycklar för minskad segregation är språk och jobb 

I Slutdebatten från 2010 poängterar partiledarna från båda block återkommande att arbete är ett 
mycket viktigt steg i integrationen och i motverkandet av segregation. Diskussionen utgår från 
problemformuleringar om att immigranter ofta inte har arbete, men vad som är anledningen till 
att immigranter står längre från arbetsmarknaden än andra och hur man ska åtgärda detta har 
partiledarna olika åsikter om. Björklund delegitimerar i exempel (14) integrationspolitiken, 
med en hänvisning till att många immigranter inte har jobb. Han använder legitimeringsstrate-
gin mytopoesis i form av en varningsberättelse där han beskriver händelseutvecklingen från att 
människor inte har jobb till att man får en segregation. Efter varningsberättelsen presenterar 
Björklund språket som en nyckel till att fler får arbete och kan integreras. Detta realiseras med 
en målorienterad rationalisering. 

(14) JB: Huvudproblemet med integrationen i Sverige det är ju att så många inte har jobb, så många invandrare 
alltså. Det dröjer så länge. Och när man inte har jobb då har man ingen inkomst, har man ingen 
inkomst då kan man inte köpa en bostad, då kan man inte ta ett lån, man lever på socialbidrag och 
ofta så blir man då hänvisad att bo i kommunala bostadsbolag det är i de hyreshusområdena där 
hyrorna är låga, ofta de här miljonprogramsområdena, så får vi en segregation. Nyckeln är att fler 
får jobb och då är nyckeln i sin tur att man snabbt lär sig svenska och det är svenskundervisning för 
invandrare, det är det och snabbare möjlighet att få jobb, det är där fokus ska ligga i integrationen. 

Många av processerna i exempel (14) har förstadeltagaren man. Av kontexten går det att utläsa 
att man, i varningsberättelsen och rationaliseringen, främst syftar på invandrare. I relationella 
attributiva processer tillskrivs denna deltagare får/få och ha (eller snarare sakna) attribut, som 
jobb och inkomst. Här realiseras en negativ presentation av de Andra genom att immigranter 
beskrivs som arbetslösa. Samma deltagare är med i de materiella processerna köpa, ta, lever 
(på) och bo; den mentala processen lär samt den verbala processen hänvisad. Vem som är 
förstadeltagare i den verbala processen hänvisad förblir dolt. 
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Vi är förstadeltagare i processen får. Det förefaller vara ett inkluderande vi som syftar på 
hela samhället. Flera relationella processer i exemplet är presenteringskonstruktioner6 som det 
är ju att, eller så tillskriver denna processtyp egenskaper till icke-animata ting: hyrorna är låga 
och det dröjer så länge, nyckeln är att m.fl. Björklund fokuserar i sitt argument på problem 
med integrationen. Det integrerande samhället är helt dolt i den utveckling som skildras i var-
ningsberättelsen. Samhället i stort är inte en deltagare förrän utvecklingen nått segregation som 
vi (alla) drabbas av. Ansvaret för integrationen läggs i rationaliseringen på personerna som ska 
integreras genom att andra deltagare, exempelvis de som ska fokusera på svenskundervisning-
ens roll i integrationen, förblir osynliga. Att lära sig svenska framställs som en integrerande 
åtgärd som immigranter främst förväntas göra på egen hand. 

Också Ohly menar i exempel (15) att jobben är viktiga för integrationen och framförallt för 
att minska segregationen. Men han delegitimerar den sittande alliansregeringens politik med en 
målorienterad irrationalisering när han säger att det inte hjälper att alla får söka jobb om det 
inte finns tillräckligt med jobb på arbetsmarknaden. Två abstrakta moraliska delegitimeringar, 
som realiseras med hänvisning till diskriminering och segregation samt en moralisk jämförelse 
mellan ökade skillnader och en allomfattande välfärd bidrar också till delegitimeringen av 
Alliansens politik. 

(15) LO: Det stora problemet, det är ju att det inte finns jobb, det är 407 000 arbetslösa och 42 000 lediga jobb 
i Fredrik Reinfeldts Sverige och med en så hög arbetslöshet så hjälper det inte att alla får söka jobb. 
Dessutom så är den här… diskrimineringen finns ju där, den finns ju där på grund av hudfärg, på 
grund av etnicitet. Men det finns i allra högsta grad en klassmässig segregation. Det är ont om lågav-
lönade i Djursholm, det är väldigt ont om lågavlönade i Stockholms innerstad därför att man har skiljt ut 
de som har mycket från de som har lite och det är er politik förstärkande av. Ni ser ju till att klassklyftorna 
och skillnaderna ökar i stället för att vi får en välfärd som omfattar alla.  

Processerna som förekommer i legitimeringarna i exempel (15) är främst relationella och ma-
teriella. De relationella processerna har i många fall det betydelsesvaga det på förstadeltagarens 
plats och de återfinns ofta som del i presenteringskonstruktioner som problemet, det är ju att. 
När förstadeltagaren diskriminering relateras till den existentiella relationella processen finns 
(ju där), görs diskriminering till något som existerar och alltså inte något som människor gör 
eller utsätts för. Varför den finns förklaras i specificeringen på grund av hudfärg, på grund av 
etnicitet. På liknade sätt upplevs den klassmässiga segregationen som statisk när den knyts till 
en relationell existentiell process. De mänskliga förstadeltagare som förekommer är alla, man 
och ni. Alla syftar på hela samhället och är deltagare i den materiella processen söka och den 
relationella processen omfattar. Deltagarna man och ni syftar på alliansregeringen och ingår i 
de materiella processerna skiljt ut och ser till. Immigranter pekas inte ut som en grupp, Ohly 
talar i stället om andradeltagarna arbetslösa, lågavlönade, de som har mycket och de som har 
lite. Att Ohly nämner klasskillnader i samband med diskriminerande strukturer i detta samman-
hang presupponerar att immigranter är arbetslösa i större utsträckning än andra. I detta exempel 
urskiljs immigranter dock inte som en särskild grupp. Problem med segregation förklaras med 
mer strukturella orsaker som diskriminering och klassklyftor. De diskriminerande strukturerna 
beskrivs som statiska. Ingen beskylls för upprätthållandet eller reproduktionen av dem. Al-
liansen hålls dock ansvarig för upprätthållandet av klassklyftor.  

                                                
6 Innebär att det formella subjektet inte bär på mycket information och att det i stället blir objektet som får innehålla 
den nya informationen (Ekerot 2011:106). 
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Sammanfattningsvis upprepar flera partiledare att integration främjas och segregation mot-
verkas av att alla får arbeta. Björklund och Ohly verkar vara överens om att segregation och 
arbetslöshet är huvudproblemen i integrationen. Det som främst legitimeras i debatten är prak-
tikaspekterna som ingår i praktiken att integrera genom arbete. Man är oense om ifall Alliansens 
politik kan nå detta mål. Båda partiledarna lägger dessutom till varsin mer grundläggande an-
ledning till varför det kan vara svårt att få arbete. Björklund lyfter det svenska språket som en 
avgörande nyckel för att man ska kunna få jobb i Sverige, medan Ohly pekar på diskrimine-
ringen som en underliggande anledning till varför man utestängs från arbetsmarknaden. Detta 
indikerar att man ser på integrationsprocessen från olika perspektiv. Medan ett fokus på 
språkinlärning sätter individen som ska integreras i centrum, sätter påtalandet av diskriminering 
det integrerande samhällets strukturer i fokus. Detta återspeglas också i transitivitetsanalysen, 
när individens ansvar fokuseras blir immigranter förstadeltagare. Utgår problemformuleringen 
i stället från det integrerande samhället är det snarare makthavare som pekas ut som ansvariga 
genom att i processerna framhävas som förstadeltagare. 

6.2.5 Motstridiga diskurser om problemformuleringen angående integration 

I debatten diskuteras vad som ligger bakom Sverigedemokraternas framgångar och vad som 
har orsakat att integration är ett ämne som behöver diskuteras. När Hedenmo ber Reinfeldt och 
Hägglund att förklara varför de tror att Sverigedemokraterna fått så bra siffror i väljarundersök-
ningar menar de båda att problematiken grundar sig i att Sverige har haft en så omhänderta-
gande mentalitet och därigenom har gett människor bidrag i stället för att de i första hand har 
fått möjlighet att söka jobb.  

Reinfeldt beskriver alltså problemen som grundade i en omhändertagande mentalitet, men 
det förblir vagt vem som bär ansvar för denna mentalitet vilket framkommer i citatet: ”[flyk-
tingar och asylsökande] möttes mer av en omhändertagande mentalitet, kom alldeles för tidigt 
i kontakt med det att man skulle lära sig bidragssystem och faktiskt förbjudas att arbeta”. Im-
migranter är de enda tydliga deltagarna. De framställs som drabbade av ett illa fungerande 
system. Vilka som ligger bakom det är dolt. Samtidigt kopplas immigranter här ihop med bi-
dragssystem, en diskurs som kommer att framträda tydligare i valdebatten från 2018. Även i 
Hägglunds svar på Hedenmos fråga, om de etablerade partierna har gjort något fel som skapat 
möjligheten att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, motiveras det med det omhänder-
tagande perspektivet. I exempel (16) realiseras en personlig auktoritetslegitimering som styrker 
debattinläggets legitimitet. Hägglund delegitimerar också det omhändertagande perspektivet 
genom en form av moralisk jämförelse mellan omhändertagandet och praktiken att bygga på 
människors förmåga. 

(16) GH: Ja jag tror att det är väldigt mycket det här att vi har ett omhändertagande perspektiv i stället för att 
bygga på den förmåga som människor faktiskt har som kommer hit och ge möjlighet till att komma in på 
arbetsmarknaden, lära sig språket och komma in på det sättet. 

I exempel (16) inkluderas till att börja med Hägglund själv i deltagarna jag och vi. Vi tillskrivs 
via den relationella processen har, attributet ett omhändertagande perspektiv vilket kan antas 
syfta på människor i Sverige eller mer snävt på politiker. Vi är också förstadeltagare i de mate-
riella processerna ge, som tar möjlighet att komma in på arbetsmarknaden som andradeltagare 
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och bygga, med den förmåga som människor faktiskt har som andradeltagare. Immigranter är 
förstadeltagaren som åsyftas i den relationella processen har som tillskriver dem attributet 
förmågor. Samma deltagare är upplevare i processen lära och aktör i tre materiella processer 
som handlar om att de ska komma hit och in på arbetsmarknaden.  

Vi:et konstrueras som den deltagare som är ansvarig för att minska omhändertagandet och 
därmed kan möjliggöra för människor att exempelvis lära sig svenska. Samtidigt beskriver pro-
cesserna immigranter som den deltagare som har ansvar att genomföra integrerande åtgärder 
som att lära sig språket och att komma in på arbetsmarknaden. Politiken förväntas bara att ge 
möjlighet till detta. 

Liksom Hägglund presenterar Reinfeldt arbete som ett alternativ till den omhändertagande 
mentaliteten (exempel 17). Detta legitimeras genom personliga auktoritetslegitimeringar samt 
en teoretisk rationalisering i form av en förutsägelse om vad som kommer att hända om man 
ger människor möjlighet att stå på egna ben.  

(17) FR: Vi har till och med ett särskilt stöd som vi kallar instegsjobb som vi riktar till den arbetsgivare som tar 
in de som kommer som asylsökande. Därtill har vi öppnat en dörr till in till Sverige, där det bara står arbete. 
Det tror jag över tid kommer verka för att vi får en annan och mer stark grund för människor som 
kommer från andra länder att stå på egna ben via eget arbete. Då tror jag också att vi undanröjer 
populismen och djungeltrummornas felaktiga beskrivningar. 

Exempel (17) innehåller två mentala processer (tror) där Reinfeldt är ensam förstadeltagare och 
den anförda satsen som följer på detta blir andradeltagare. Han är sedan även inkluderad i ett vi 
som tycks syfta på alliansregeringen och är förstadeltagare i de relationella processerna har, får 
den verbala processen kallar och de materiella processerna riktar, öppnat och undanröjer. Ar-
betsgivare är andradeltagare i processen rikta, men förstadeltagare i den materiella processen 
tar in som tar den underordnande satsen de som kommer som asylsökande som andradeltagare. 
Immigranter specificeras två gånger som grupp med hjälp av processen kommer, med männi-
skor som aktör, och med asylsökande och andra länder som andradeltagare. Människor som 
kommer från andra länder är förstadeltagaren i processen stå. 

Processerna i detta exempel visar att alternativet till det omhändertagande perspektivet är 
att främja en självständighet hos de personer som ska integreras. Om de står på egna ben och 
visar att de inte behöver tas hand om, kan populismen undanröjas. Lösningen på de problem 
som uppstått genom den omhändertagande politiken är att insatser riktas dels till arbetsgivare 
som kan ta in immigranter, dels att immigranterna visar att de kan försörja sig själva. Både 
exempel (16) och (17) skiljer mellan det integrerande samhället och människorna som ska in-
tegreras.  

Sahlin och Ohly för in motdiskurser mot föreställningen om att problemet i den svenska 
integrationspolitiken är ett omhändertagande perspektiv. De lyfter fram diskriminerande dis-
kurser från Sverigedemokraternas håll och ökad misstänksamhet mot politiken som en an-
ledning till Sverigedemokraternas växande stöd. Sahlin använder personlig auktoritet som le-
gitimeringsstrategi i inledningen av sitt argument i exempel (18). Hon delegitimerar sedan hela 
diskussionsämnet integration om det förs med grund i Sverigedemokraternas framgångar, ef-
tersom hon menar att de inte bryr sig om hur integrationspolitiken fungerar samt att 
diskussionen inte är lösningen. Det första argumentet är en delegitimering som realiseras genom 
en förklarande teoretisk rationalisering där hon beskriver praktikdeltagares egenskaper. När 
hon beskriver Sverigedemokraternas argumentation realiseras delegitimeringen dessutom som 
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en varningsberättelse som gör motstånd mot negativ presentation av de Andra. I ett sista 
argument delegitimerar Sahlin med en målorienterad irrationalisering att en diskussion om 
integration är lösningen.  

(18) MS: Jag tror inte man ska underskatta Sverigedemokraterna på en punkt. De bryr sig ju inte om hur 
integrationspolitiken fungerar. Om det är så att många av flyktingarna kommer till Sverige och ar-
betar då säger de att då tar de jobben. Är det så att de kommer hit och inte arbetar, titta då tar de 
bidragen. Det här är ett parti som alltid skuldbelägger gruppen invandrare och gärna vill att vi poli-
tiker ska föra en diskussion om integration som om det var det som var lösningen på alla problem. 

I exemplet är ett generiskt man förstadeltagare och Sverigedemokraterna andradeltagare i den 
mentala processen underskatta. De, åsyftande Sverigedemokraterna är förstadeltagare i ytterli-
gare en mental process, bryr och i den verbala processen säger. När Sahlin ger röst åt/citerar 
Sverigedemokraterna syftar de i stället på immigranter som kommer hit, arbetar och tar bidrag. 
Den sista grafiska meningen i exemplet inleds med en presenteringskonstruktion, det här är ett 
parti, som gör att den betydelsebärande informationen kommer i en underordnad sats därefter. 
Den relationella processen är, låter Sahlin befästa en sanning om Sverigedemokraterna, som 
blir del i processerna skuldbelägger och vill. Konstruktionen gör att detta blir svårare att reagera 
på. Vi politiker är deltagare i den verbala processen föra (en diskussion). Även denna process 
ingår i en underordnad sats till den ovan nämnda relationella processen. 

Sahlins uttalande omförhandlar problemformuleringen. I stället för att beskriva Sverigede-
mokraternas framgångar som något som kan bero på integrationspolitiken, eller på dem som 
ska integreras, menar hon att Sverigedemokraterna bidrar till en diskurs där man talar om in-
tegration som ett problem, vilket också har likheter med den kritik som de los Reyes och Kamali 
(2005) framför mot debatten om integration. Den process som är viktigast för argumentet är 
underskatta, eftersom det som följer därpå är argument till varför Sverigedemokraterna inte ska 
underskattas. Att man är förstadeltagare till denna process lägger ansvarsbördan på en odefi-
nierad grupp som kan inkludera både Sahlin själv och åhörarna.  

Ohly lägger i exempel (19) fram misstro som en orsak till Sverigedemokraternas fram-
gångar. Han delegitimerar misstron med en moralisk evaluering (problemet är) och med en 
effekt- och resultatorienterad irrationalisering när han säger att misstron stärks om skatten 
sänks. Han avslutar med att delegitimera Alliansens arbetsmarknadspolitik med hjälp av en 
moralisk jämförelse mellan Alliansens arbetslinje och massarbetslöshet.  

(19) LO: Problemet är ju att vi har en misstro mot ett välfärdssamhälle som håller på att vittra. Och den 
misstron stärks när ni sänker skatten för de som redan har mest och tar bort resurser från den 
välfärd som alla är beroende av. Det är där som klassklyftorna ökar och därigenom också segregationen. 
Vi behöver en politik för välfärden men också en politik för arbete. Det ni kallar arbetslinje det kallar 
jag massarbetslöshet. 

Den moraliska evalueringen realiseras med två relationella processer, är och har, där den förra 
tar förstadeltagaren problemet. Vi är förstadeltagare till har och tillskrivs attributet misstro. Vi 
är också förstadeltagare i den relationella processen behöver. I den andra grafiska meningen 
framkommer irrationaliseringen av Alliansens politik, där misstro är andradeltagare i processen 
stärks. Därefter är ni, i betydelsen alliansregeringen, förstadeltagare i de materiella processerna 
sänker och ta (bort), som har andradeltagarna skatten för de som har mest och resurser från 
den välfärd som alla är beroende av. Förstadeltagaren klassklyftorna i processen ökar befästs 
liksom i exempel (18) som en sanning genom presenteringskonstruktionen. Konstruktionen ger 
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ett naturligt utrymme att reagera på det är där, inte på att klassklyftorna ökar. I den sista grafiska 
meningen i stycket realiseras den moraliska jämförelsen med den verbala processen kallar, som 
förekommer två gånger, men med två olika förstadeltagare, ni (Alliansen) och jag (Ohly). 

Med legitimerings- och transitivitetsanalysen kan man visa att Ohly gör en problembe-
skrivning på en mer samhällelig nivå, när han tillskriver attributet misstro till alla. Sedan håller 
han alliansregeringen ansvarig för att öka på denna misstro genom skattesänkningar. Han ställer 
ett vi som verkar omfatta hela samhället mot ett ni som syftar på Alliansen. Immigranter är i 
hans uttalande helt utelämnade från problembeskrivningen.  

Sammanfattningsvis förekommer både legitimeringar och delegitimeringar av integ-
rationsdebatten. Medan Reinfeldt och Hägglund legitimerar integration som ett relevant de-
battämne genom att gå med på att det finns en problematik i den omhändertagande politiken 
som minskar möjligheten för människor att stå på egna ben och försörja sig själva och därige-
nom visa att de bidrar till samhället, menar Sahlin att man inte ska gå in i integrationsdebatten 
på Sverigedemokraternas villkor. Ohly talar under debatten bara om integration på en mer 
strukturell nivå. I både exempel (15) och (19) talar han om skattepolitik och i förlängningen 
klassklyftor som den primära anledningen till segregation, och han utelämnar immigranter från 
sin problembeskrivning.  

6.2.6 Sammanfattning och diskussion 

Debatten om integration förs år 2010 på flera olika nivåer. Allianspartierna lyfter fram konkreta 
åtgärder som kan fungera integrerande. Diskursen här utgår från att åtgärder måste riktas mot 
den som ska integreras, till exempel att människor behöver lära sig svenska för att kunna få 
jobb. I diskurserna som lägger fokus på individen som ska integreras tenderar denne också att 
vara (del i) förstadeltagaren till processerna. Här får alltså migranten handlingsutrymme, men 
blir samtidigt också själv mer ansvarig för sin egen integration. 

En nyttodiskurs framförs från flera håll. Det behöver inte nödvändigtvis vara diskrimine-
rande, men nyttodiskurser där en viss grupp pekas ut och tillskrivs vara på ett visst sätt eller 
inneha vissa egenskaper riskerar att bli begränsande. En sådan diskurs kan dessutom leda till 
en uppfattning om att beslut att låta flyktingar stanna i Sverige ska baseras på om det gynnar 
”svenska” intressen eller inte (jfr Boréus 2006b:34). Transitivitetsanalysen visar också att nyt-
todiskursen förutom att tillskriva människor inneboende egenskaper, också minskar deras egna 
ansvar för dessa egenskaper, det blir snarare politikers uppdrag att tillvarata eller använda im-
migranters förmågor.  

När man talar om integrerande praktikaspekter framställs åtgärder som till exempel att lära 
sig språket eller att bestämma var man ska bo som något som immigranter förväntas genomföra 
självständigt. I sådana sammanhang pekas immigranter ut specifikt som invandare eller med 
fraser som de som kommer hit, till skillnad från när politiska åtgärder eller andra typer av insat-
ser föreslås, då deltagare i högre grad göms undan med hjälp av passivformer, eller att man 
talar om den ansvariga deltagaren i vaga termer. Diskursen om integration samspelar också med 
en diskurs om diskriminering. När Ohly talar om att det finns en diskriminering som en exi-
stentiell process, blir deltagarna vaga, eftersom detta varken belyser vilka som diskriminerar 
eller vilka som diskrimineras. I debatten från 2010 behandlar eller problematiserar heller ingen 
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annan politiker diskriminering som ett strukturellt fenomen även om Sahlin delegitimerar 
generaliseringar av immigranter som en grupp. 

6.3 Valet 2014 
Valåret 2014 kallades också supervalåret i medierna, eftersom det under detta år hölls Europa-
parlamentsval i maj och riksdagsval i september. Under mandatperioden 2010–2014 styrdes 
Sverige av en alliansregering, som dock saknade egen majoritet.  

Efter valet 2010 hade också Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Enligt statistik 
från Svenska Valforskningsprogrammet (2018) fick frågor om invandring/flyktingar ett 
påtagligt uppsving i väljarnas viktigaste frågor under detta valår. Temat var under valrörelsen 
år 2010 viktigt för 9 procent av de tillfrågade väljarna, men ökade sedan år 2014 till 23 procent, 
vilket gjorde invandring/flyktingar till den fjärde viktigaste frågan under det aktuella valåret 
(Svenska Valforskningsprogrammet 2018). Under sitt sommartal hade Reinfeldt varnat för att 
växande flyktingströmmar riskerade att skapa spänningar i det svenska samhället, därför bad 
han det svenska folket att vara solidariskt med världen utanför och att ”öppna sina hjärtan” 
(Eriksson & Karlsson 2014). Flera av partiledarna refererar till sommartalet under Slutdebatten. 
Teman som var viktiga i den allmänna debatten om invandring var enligt en väljarundersökning 
gjord av SVT: integration, arbete och att lära sig svenska (Heppling 2014).  

6.3.1 Generella drag i debatten  

I Slutdebatten i SVT 2014 domineras diskussionen om integration av frågor om Sveriges öp-
penhet i förhållande till hur mycket det kostar samhället att låta människor få komma till landet. 
Hur själva integrationen ska gå till diskuteras i mindre utsträckning än om man ska låta flyk-
tingar komma. Alliansen och de rödgröna är överens om att Sverige ska stå öppet för människor 
på flykt. Åkesson argumenterar för alternativa sätt att hjälpa flyktingar, nämligen att i stället 
lägga resurser på bistånd till länder i konfliktzoner och närområden, något som de andra parti-
erna tar avstånd från. Attityderna till migration används av de etablerade partierna som en form 
av positionering (Hagren Idevall 2016a) som syftar till att ta avstånd från Sverigedemokraterna. 
Sådana positioneringar förekommer flera gånger i debatten, från både höger- och vänsterhåll 
och dessa ställningstaganden görs framförallt genom moraliska (de)legitimeringar som fram-
ställer den egna öppenheten som det moraliskt goda och Sverigedemokraternas förslag som 
omoraliska. Fridolin kommenterar exempelvis att man inte ska rösta på Sverigedemokraterna 
om man inte är beredd på att det innebär att skicka tillbaka ensamkommande barn till ”det 
helvete som man har flytt ifrån”. Björklund målar upp en detaljerad bild av en humanitär kata-
strof som människor flyr ifrån. Sådana inlägg verkar ha funktionen att förmedla att något annat 
än att låta människor komma till Sverige är ohållbart. Över lag ägnar man under denna debatt 
alltså mer tid åt att diskutera invandring än integration. Därmed blir också de integrerande 
åtgärderna prioriterade i andra hand. Som i debatten 2010 används legitimeringsstrategierna, 
bortsett från mytopoesis, som är ovanlig, ungefär lika mycket, för att legitimera integrerande 
åtgärder. 
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Debattdeltagare är i Slutdebatten 2014: Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (MP), Jonas 
Sjöstedt (V), Jimmie Åkesson (SD), Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C), Jan Björklund 
(FP) och Fredrik Reinfeldt (M). Programledare är Anna Hedenmo och Mats Knutsson. 

6.3.2 Kommuner och allmänhet bör samverka kring integrationen 

Flera av partiledarna legitimerar under debatten åtgärdsförslag som går ut på att stimulera kom-
muner att hjälpa till med integrationsåtgärder. Till skillnad från debatten 2010 där det rådde 
konsensus om att alla kommuner bör hjälpa till betonas här kommunernas frihet i frågan, även 
om mottagande fortfarande uppmuntras. Lööf delegitimerar i exempel (20) att alla kommuner 
måste ta emot flyktingar med hjälp av en moralisk abstraktion. Hon kopplar frågan till tvångs-
förflyttning, vilket strider mot människans frihet, vilken är ett grundläggande värde för liberal-
ismen. Här gör Lööf motstånd mot en exkludering som skulle innebära att vissa människor inte 
får bo där de önskar. Sedan uppmärksammar hon dock att vissa kommuner tar emot färre män-
niskor, det är alltså ändå inte helt valfritt var man får bo. För att lösa detta föreslås en ekonomisk 
stimulans. Legitimeringstypen är en instrumentell medelorienterad rationalisering. Genom att 
stimulera kommunerna att ta emot flyktingar främjas att fler får bostäder och arbete. 

(20) MK: Annie Lööf bör man tvinga landets kommuner att ta emot flyktingar? 
AL: Nej, det tycker inte vi från Alliansens sida och anledningen till det är ganska enkel vi vill inte ha 
tvångsförflyttning av människor, vi tror på frivillighet. Däremot så ser vi att det finns en del kommuner 
som inte tar lika stort ansvar som andra. Därför så har vi nu sett till att vi ska ha en peng som man får 
om man tar emot mer flyktingar än sin andel av befolkning då ska man få en ekonomisk stimulans 
och på det sättet få en morot att faktiskt hjälpa fler både in i bostäder och in i arbete. 

Processerna i den moraliska abstraktionen inleds med att vi (Alliansen), är förstadeltagaren i 
den mentala processen tycker. Vi är också förstadeltagare i den relationella processen ha, som 
tar andradeltagaren tvångsförflyttning av människor, och i den mentala processen tror, som tar 
frivillighet som andradeltagare. Även i den medelorienterade rationaliseringen är vi förstadel-
tagare i flera processer (ser, sett till, ha) vilket ger Alliansen ansvar för åtgärderna. Att Allian-
sen i Lööfs retorik, bär en stor del i ansvaret kan bero på att hon vill rättfärdiga alliansregering-
ens politik. I underordnade satser framkommer de åtgärder som Alliansen faktiskt har genom-
fört. I dessa är förstadeltagaren undantagslöst man, i betydelsen kommunerna. Man ingår i pro-
cesser som får/få (andradeltagare peng, ekonomisk stimulans, morot), tar (andradeltagare: flyk-
tingar), hjälpa (andradeltagare: fler).  

I exempel (20) ges främst alliansregeringen, förstadeltagare i de överordnade satserna, 
agens i ekonomiska frågor kring integrationspolitiken. Genom legitimeringsanalysen kan vi se 
att detta ansvar grundas i ideologi. Kommunerna är i högsta grad inkluderade som aktiva med-
hjälpare i integrationsarbetet. Personerna som ska integreras konstrueras däremot inte som ak-
tiva deltagare i integrationsprocessen.  

Både Sjöstedt och Hägglund bekräftar att ansvarsdelningen mellan kommunerna måste bli 
mer jämlik. Hägglund föreslår i exempel (21) att kommuner ska stimuleras till ansvarstagande, 
bland annat genom dialog med kommuner och medborgare. Han legitimerar krav på kommu-
ners ökade ansvarstagande med en moralisk abstraktion när han säger att det är ojämnt fördelat. 
Dessutom legitimerar han en känsla av oro inför de åtgärder som måste genomföras, när han 
säger att man är naiv om man tror att det kommer att gå helt smärtfritt. Detta realiseras med en 
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personlig auktoritetslegitimering och teoretisk irrationalisering. Han använder dessutom myto-
poesis i form av en moralisk framgångsberättelse om att Sverige har gynnats av sin öppenhet. 
Därigenom legitimeras att man bör fortsätta hålla samhället öppet. Argumentet avslutas med en 
personlig auktoritetslegitimering. 

(21) GH: Nej men man kan stimulera kommunerna att ta ett större ansvar för att det är ju som sägs att det är 
ganska ojämnt fördelat. Så vi behöver ett samarbete, en bättre dialog med kommunerna. För jag tycker 
att man sticker huvudet i sanden om man säger att det här kommer att gå alldeles smärtfritt. Alltså 
vi behöver ha en dialog med medborgarna, det som Fredrik Reinfeldt öppnade för i sitt sommartal det var 
nåt som var alldeles utmärkt vi har fått en diskussion om hur vi kan bli bättre på det här. Sverige är fram-
gångsrika idag, alltså 700 000 personer som är födda i andra länder cyklar eller åker till jobbet varje 
dag och bidrar till att göra det här landet så fantastiskt. Det här är en del av det svenska att vi har 
en öppenhet, att vi tar nya intryck. Det är ju det som gör att vi utvecklas och så vill jag att Sverige 
ska vara också fortsättningsvis. 

I exempel (21) syftar man och vi på en relativt ospecificerad deltagare. Troligen är referent-
gruppen bredare än bara politiker. Man är förstadeltagare i de materiella och verbala proces-
serna, stimulera, sticker, säger. Vi är deltagare i behöver, ha, fått och bli (relationella). Kom-
muner är förstadeltagare i den materiella processen ta i en underordnad sats. Även Reinfeldt får 
agens när han är förstadeltagare i processen öppnade. I den moraliska berättelsen är Sverige 
förstadeltagare i den attributiva processen är som knyter attributet framgångsrika till deltaga-
ren. Därpå följer en underordnad sats som tar 700 000 personer som förstadeltagare och andra 
länder som andradeltagare i den relationella processen födda. Hela den underordnade satsen 
som syftar på immigranter är förstadeltagare i de fyra materiella processerna cyklar, åker, bi-
drar och göra. I de sista grafiska meningarna fästs ett antal attribut vid det svenska och ett vi 
genom de relationella processerna är, har och vara samt den materiella processen tar och den 
mentala processen utvecklas. De egenskaper som beskrivs är att förstadeltagaren vi, har en 
öppenhet, tar in nya intryck och utvecklas. Legitimeringarna tillsammans med processerna 
konstruerar det svenska/vi:et som något gott och positivt som bör bevaras. Det kan därav tolkas 
som att något som eventuellt kan komma försvåra integrationsprocessen är en förändrad 
svenskhet som inte längre bygger på öppenhet. Öppenheten som tillskrivs svenskheten i 
exemplet har vissa paralleller till en toleransdiskurs som konstruerar en föreställning av Andra 
som behöver ”tolereras” och hanteras av en godhjärtad integrerande nation (jfr Hagren Idevall 
2016a). Trots att detta kan sägas med en välvillig intention, reproduceras antaganden om en 
nationell homogenitet, vilket av främlingsfientliga röster kan användas för att argumentera för 
exkludering av de Andra (jfr Blommaert och Verschueren 2002:191–192). 

Ansvaret för integration ligger i exempel (21) på politiker och på kommuner som måste 
diskutera hur man integrerar på bästa sätt. Hägglunds argument lägger också ett integrerande 
ansvar på väljarna, det är de som behöver öppna sina hjärtan. Immigranter tillskrivs inget 
särskilt ansvar i uttalandet, men de kopplas till positiva effekter av Sveriges framgång, när 
Hägglund säger att de bidrar till att göra landet fantastiskt. 

Sammanfattningsvis uppmuntrar partiledarna i debatten 2014 kommuners ansvarstagande, 
men framförallt bland allianspartierna betonas frivillighet. Kommunerna ska belönas med eko-
nomiskt stöd om de tar emot flyktingar. Även deltagaren vi återkommer i partiledarnas argu-
mentation. I fall där vi:et syftar på fler än bara politiker verkar det inkludera medborgare i all-
mänhet som då också får ett visst integrerande ansvar. Framförallt i Hägglunds uttalande får 
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medborgare ansvar att tillsammans med politiker och kommuner bevara en öppenhet som ses 
som ett viktigt drag i svenskheten. 

6.3.3 Vägar in i samhället går via språk och jobb  

Som i debatten 2010 legitimerar partiledarna återkommande språkinlärning och arbete som ef-
fektiva integrationsåtgärder. Reinfeldt legitimerar i exempel (22) en väg till integration. Med 
hjälp av en effekt- och resultatorienterad rationalisering förklarar han att en bra integrations-
process från början, där människor känner trygghet, kan motivera dem att delta i andra integre-
rande åtgärder som språkinlärning och arbetssökande.  

(22) FR: […] Sverige ger permanenta uppehållstillstånd, det blir början på en bra integrationsprocess. Då vet 
människor att de kan vara trygga med att i det här landet kommer jag att få stanna. Då kommer moti-
vationen att lära sig svenska språket, då kommer motivationen att försöka få ett arbete och ta sig in 
i det här samhället.  

Två viktiga deltagare i exempel (22) är Sverige, som är förstadeltagare i den materiella proces-
sen ger, och immigranter, som åsyftas i förstadeltagarna människor, de och jag. Människor är 
förstadeltagare i den mentala processen vet, andradeltagare är den anförda satsen, som i sig 
innehåller förstadeltagarna de och jag, i de relationella processerna vara, med attributet trygga 
och stanna. Här ges immigranter en röst vilket kan ses som inkluderande. I nästa mening reali-
seras den effekt- och resultatorienterade rationaliseringen med motivationen som 
förstadeltagare i den materiella processen kommer. Till dessa processer knyts underordnade 
satser, med processerna lära, få och ta, där sig är förstadeltagare. Sig syftar på personer som 
har fått permanent uppehållstillstånd. De får ansvar att lära sig svenska, försöka få ett arbete 
och ta sig in i det här samhället. I exemplet är i första hand Sverige/politiken ansvarig för 
integrationen, eftersom det är denna deltagare som måste möjliggöra grunden för en bra 
integration genom permanenta uppehållstillstånd. Men här slutar också politikens ansvar. I de 
därpå följande processerna kräver integrationen i stället en självtransformation från 
människorna som ska försöka ta sig in i samhället. Immigranter får alltså till stor del själva 
sörja för sin framtid i Sverige. 

I exempel (23) legitimerar Sjöstedt nödvändigheten i att lära sig svenska, att ta tillvara på 
människors yrkeskunskaper och att kommuner bör ha hand om etableringen. Kommentaren om 
att det slösas med människors yrkeskunskaper är en moralisk abstraktion med anspelning på en 
nyttodiskurs som delegitimerar den aktuella politiken (jfr Boréus 2006b:34). Kommunernas 
ansvar legitimeras med en personlig auktoritetslegitimering och en rationaliserande definition 
som beskriver vad etableringen innebär. Därutöver förekommer inga fler 
legitimeringsstrategier som uppenbart liknar dem som van Leeuwen (2008) och Westberg 
(2016) beskriver. Sjöstedt föreslår en rad integrerande åtgärder, men dessa praktiker legitimeras 
enbart implicit genom att hänvisa till en nödvändighet som framkommer genom 
modalitetsmarkörer som uttrycker förpliktelse: ska, kan och måste. Beroende på vem som 
berörs av den process som det uttrycks förpliktelse om, kan förpliktelsemodaliteten tolkas som 
att den appellerar till en moralisk skyldighet att genomföra de förslag som Sjöstedt ger i 
exemplet. Om något ska/kan/måste göras för samhällets skull förefaller det uttrycka att det är 
det mest rationella, men om samhället ska/kan/måste göra något för individer tycks det uttrycka 
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en slags moralisk förpliktelse. Därför analyserar jag vissa av åtgärdsförslagen med 
förpliktelsemodalitet som legitimerade genom moralisk abstraktion. När man uppmanas att läsa 
svenska med förpliktelsemodalitet tolkar jag det dock som en rationalisering, eftersom det för 
individen snarare är mer rationellt att lära sig svenska för att komma in i samhället, än för att 
det är moraliskt gott. 

(23) JS: […] Man ska läsa svenska från första dagen när man kommer hit. Vi kan bli bättre på att ta 
tillvara människors yrkeskunskaper, vi slösar med dem idag. Jag tror kommunerna måste ha hand 
om etableringen därför att ofta är det kommunala frågor det handlar om. Så visst mycket kan bli 
bättre här, men det är sånt man kan lösa tillsammans och det är samma saker som vi måste göra i sam-
hället i stort vi måste bygga fler bostäder. Vi måste ha bättre utbildningar. Vi måste se till att fler 
människor får ett arbete och det kan vi göra tillsammans.  

Processerna i exempel (23) inkluderar nästan alla Sjöstedt själv i förstadeltagaren. Han är ensam 
förstadeltagare i den mentala processen tror, som har en anföring med åtgärdsförslag som 
andradeltagare. I huvudparten av de resterande processerna är vi eller ett vagare generiskt man 
förstadeltagare. Vi är framförallt förstadeltagare i materiella processer som ta, slösar, bygga, se 
(till) och göra. Dessa processer ger vi:et ett tydligt ansvar och en materiell handlingskraft i 
åtgärderna som föreslås. Vi är också förstadeltagare i relationella processer som ha och bli som 
förkommer med bättre, vilket indikerar att Sjöstedt utgår från att det finns en brist hos vi:ets 
handlingar/attribut, något som borde ändras.  

Deltagaren man refererar också mer avgränsat till immigranter. Då är man förstadeltagare 
i den mentala processen läsa och den materiella processen kommer. Här uppmanas immigranter 
med förpliktelseverbet ska, att genomföra en integrerande åtgärd. Det är troligen också im-
migranter som åsyftas i andradeltagaren människors yrkeskunskaper i den materiella processen 
ta tillvara, som tar vi som förstadeltagare. Kommunerna är förstadeltagare i materiella och re-
lationella processer i exempel (23): ta (emot), ha (hand om). Dessa hör till legitimeringen i 
vilken Sjöstedt menar att det är nödvändigt att ge ansvar för etablering till kommuner. Även 
om Sjöstedt tydliggör att det främst handlar om ett gemensamt samhälleligt ansvar, konstrueras 
kommuner som den aktör som bör stå för genomförandet av integrationen. 

Sammanfattningsvis legitimerar Sjöstedt genom det frekventa bruket av moraliska legiti-
meringar uttryckt genom förpliktelseverb, en integrationspolitik där ansvarsfrågan skiftar. För 
en fungerande integration verkar både ett gemensamt, ett kommunalt och ett individuellt an-
svarstagande krävas. Immigranter är inkluderade i processen genom att de förväntas lära sig 
svenska och kommuner konstrueras i några processer som den aktör som ska genomföra åtgär-
derna som föreslås.  

I exempel (24) legitimerar Åkesson med hjälp av en medelorienterad rationalisering att en 
välskött invandringspolitik kombinerat med svenskundervisning och samhällsorientering är 
åtgärder som i förlängningen kan leda till integration. Därefter använder Åkesson en effekt- 
och resultatorienterad och en medelorienterad rationalisering för att legitimera att det inte be-
hövs en särskild integrationspolitik om man sköter invandringspolitiken och tillvaratar immi-
granters resurser. I exemplet finns dessutom en teoretisk rationalisering i form av en definition 
av vad det har inneburit att ha invandring utan integrationspolitik förr. Åkesson delegitimerar 
sedan den aktuella politiken när han säger att de integrationsåtgärder som föreslås inte fungerar. 
Det är en effekt- och resultatorienterad irrationalisering. I slutet av uttalandet finns en mål-
orienterad rationalisering där målet med den föreslagna invandringspolitiken beskrivs. 
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(24) JÅ: Ja min utgångspunkt är att om man sköter invandringspolitiken då behövs det ingen särskild in-
tegrationspolitik då räcker det med att vi erbjuder svenskundervisning, vi erbjuder samhällsorien-
tering. Vi ska precis som Jonas sa nu bli bättre på att ta tillvara den kompetens som de här männi-
skorna har. Det ska räcka om man sköter invandringspolitiken. Vi har haft invandring till Sverige 
förr, det har fungerat alldeles utmärkt utan integrationspolitik. Det vi ser nu är att vi har en väldigt 
omfattande invandring, massor med integrationsåtgärder som inte fungerar. Låt oss sköta invandrings-
politiken i stället så kommer de människor som kommer till vårt land att också kunna bli en del av 
det svenska samhället. 

Exempel (24) innehåller i huvudsak processer där vi, man och oss, är förstadeltagare, vilket 
tycks syfta på politiker och på samhället i stort. Återkommande är den materiella processen 
sköter, med invandringspolitiken som andradeltagare. I dessa fall är förstadeltagaren främst 
politiken. Detsamma gäller när vi är del i de verbala processerna erbjuder, som tar 
svenskundervisning och samhällsorientering som andradeltagare. I dessa processer är det tyd-
ligt att ansvaret för de åtgärder som föreslås kommer från politiskt håll, samt att språket och 
kunskap om det svenska samhället är ett villkor för att bli en del av det svenska samhället. 
Sedan är vi förstadeltagare, i den relationella processen bli och i den materiella processen ta 
(tillvara). Andradeltagare till den senare är den kompetens som de här människorna har. 
Inbäddad i andradeltagaren är en relationell attributiv process, har, som tillskriver de här män-
niskorna attributet kompetens. Vi, i betydelsen det svenska samhället, är förstadeltagare i de 
relationella processerna haft, har som tar (en väldigt omfattande) invandring och integrations-
åtgärder som inte fungerar som andradeltagare. Slutligen inkluderas immigranter i de 
föreslagna åtgärderna. Dels i en underordnad sats, genom förstadeltagaren människor i 
processen kommer, med andradeltagaren vårt land, dels i den relationella processen bli, med 
attributet en del av det svenska samhället.  

Legitimeringarna och processerna visar här att ansvaret för förändring ligger på en första-
deltagare som tydligt inkluderar Åkesson själv, vilket kan tolkas som ett sätt att göra frågan till 
sin och att kontrollera integrationen en strategi som flera partiledare använder. Han föreslår 
handlingar och erbjudanden, som ska leda till en framgångsrik invandringspolitik. Människorna 
som ska integreras får inte särskilt stort handlingsutrymme. Exempel (24) innehåller även en 
nyttodiskurs som uppvärderar tillvaratagandet av immigranters kompetenser. I det avslutande 
argumentet tydliggörs en strävan efter att människor som kommer till vårt land, ska bli en del 
av samhället. Uppdelningen mellan de människor som kommer hit och vi/vårt land visar att det 
finns en föreställning om Andra som kommer utifrån, vilka skiljer sig från ett föreställt Vi, och 
vilka kan ställa till med problem om invandringen inte begränsas eller anpassning till 
majoritetssamhället sker (jfr de los Reyes & Kamali 2005). Det senare gör att uttalandet leder 
till en negativ presentation av de Andra, eftersom det presupponerar att immigranter i sig är, 
eller för med sig, något som vi inte bör ha för mycket av i Sverige. 

Avsnittet visar hur man tillskriver språket och arbete viktiga roller i integrationen. Men 
diskurser om språket och yrkets vikt samkonstrueras med andra diskurser. Reinfeldt menar att 
trygghet genom uppehållstillstånd är grundläggande för att människor ens ska kunna motiveras 
att lära sig språk och söka arbete. Sjöstedt menar att det är ett gemensamt projekt att människor 
lär sig svenska språket och får de yrkeskunskaper som krävs. I hans argument är både immi-
granter, politiker och kommuner involverade i dessa integrationsinsatser. I Åkessons argument 
är inte integrationspolitiken utan en ökad invandring grunden till problemen. Lösningen för att 
få en fungerande introduktion till språk, arbete och samhälle är att begränsa invandringen.  
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6.3.4 Motsättningar mellan välfärds- och integrationspolitik 

Flera gånger i debatten vägs välfärdspolitik mot integrationspolitik. En diskurs som framkom-
mer handlar om att om man lägger för mycket resurser på annan politik, särskilt på integrations-
politik så begränsas möjligheten att göra satsningar på välfärden i Sverige. En motdiskurs mot 
detta är att det inte är integrationspolitik utan skattepolitik som står i vägen för välfärdspolitik.  

Åkesson ägnar sig i exempel (25) främst åt att irrationalisera den politik som förts av 
alliansregeringen under de föregående två mandatperioderna, en politik som han menar bygger 
på segregationen. Åkesson delegitimerar också genom en effekt- och resultatorienterad ir-
rationalisering när han menar att fler människor lever i utanförskapsområden. Slutligen legiti-
merar han sina egna åtgärdsförslag genom att invandring i en moralisk jämförelse ställs mot 
välfärden och insatser för de äldre. Denna jämförelse kan ses som en negativ presentation av 
de Andra, eftersom det antyds att immigranter kostar samhället resurser som hade kunnat an-
vändas till andra oerhört viktiga satsningar.  

(25) JÅ: […] man missköter den här politiken så till den milda grad att vi idag bygger på segregationen. Ni 
skulle fixa utanförskapet sa ni, det har också ökat. Vi har fler människor som lever i utanförskapsom-
råden idag än vad vi hade 2006 när ni tillträdde. Min utgångspunkt i det här det är att vi ska hjälpa så 
många flyktingar som möjligt. Det gör man genom att man riktar resurserna till de områden där flyktingarna 
finns i närområdet, i grannländer framförallt kring de här oroshärdarna och då kan vi samtidigt ha råd att 
göra de här oerhört viktiga satsningarna i välfärden så de äldre i vårt land kan få pensioner som det 
går att leva på. 

En återkommande deltagare i exempel (25) är man vilket till en början verkar syfta på allians-
regeringen som också åsyftas med ni. Man och ni i denna betydelse är deltagare i missköter, 
fixa, sa och tillträdde. Dessa deltagare är del i materiella och mentala processer där en negativ 
förändring sker eller förslag misslyckas. Det förstärker irrationaliseringen av åtgärder som har 
genomförts eller inte har genomförts av de andra politikerna. Vi:et vars syftning inte är helt 
tydlig, men som Åkesson är del i, är däremot inte inkluderat i dessa handlingar utan drabbas 
snarare av dem, eftersom vi är deltagare i de relationella processerna har/hade, som beskriver 
hur något är. Vi och ett generiskt man förekommer även i åtgärdsförslag. Vi är förstadeltagare i 
de materiella processerna hjälpa och göra. Det generiska man är förstadeltagare i gör, finner 
och riktar. Immigranter åsyftas troligen i andradeltagaren människor som lever i 
utanförskapsområden som är knuten till vi:et genom den relationella processen har. Flyktingar 
är sedan deltagare i processerna hjälpa och finns, men inte heller här får de handlingsutrymme. 
Immigranter är därmed inte inkluderade som aktiva deltagare i de (de)legitimerade åtgärderna. 
Till sist är de äldre i vårt land förstadeltagare i den relationella processen få, med pensioner 
som det går att leva på som andradeltagare.  

I den moraliska legitimeringen läggs genom processerna ett ansvar på vi:et som inkluderar 
Åkesson själv. Ansvaret är dock inte fäst vid vi:et, eftersom de konkreta åtgärderna, är knutna 
till den mer vaga förstadeltagaren man. Immigranter är i Åkessons argument bara inkluderade 
som del i problemformuleringen. När flyktingar är förstadeltagare, är de del i relationella 
processer som beskriver var de befinner sig. I exemplet nämns visserligen en önskan att hjälpa 
så många som möjligt, men, eftersom det är vi:et och de äldre som beskrivs som drabbade av 
den misslyckade integrationspolitiken, går det att fråga sig vem integrationen egentligen ska 
vara bra för. 
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I exempel (26) delegitimerar Sjöstedt Åkessons argument med en effekt- och resultat-
orienterad irrationalisering när han beskriver politiken som Sverigedemokraterna röstar för och 
vilka konsekvenser det får för välfärden. Denna irrationaliserande delegitimering förstärks 
sedan med en moralisk evaluering som realiseras med formuleringen det är inte snyggt gjort.  

(26) JS: Jimmie Åkesson älskar ju att sätta välfärd mot asylsökande. Jag sitter ju i riksdagen och ser hur ni röstar 
Jimmie Åkesson. Ni röstar för sänkt bolagsskatt så att bankerna tjänar mycket mer pengar sen att 
säga att ni ska höja skatten för bankerna, genomför det femte jobbskatteavdraget så att det blir ett 
stort hål i statskassan och sen ställer du dig och pekar finger åt de asylsökande. Du har varit med 
och fört en högerpolitik som innebär att pengar inte räcker till välfärden och sen skyller du på nån 
annan. Det är inte snyggt gjort. 

I detta exempel är processerna i irrationaliseringen i första hand verbala och materiella (röstar, 
höja, genomför), och tar ni, i betydelse Sverigedemokraterna, som förstadeltagare. Andradelta-
gare i dessa processer är i alla tre fall skatten på ett eller annat sätt. Jimmie Åkesson/du är 
förstadeltagare i den materiella processen pekar som tar asylsökande som andradeltagare. Du 
är också förstadeltagare i den materiella processen fört och den verbala processen skyller som 
har andradeltagaren nån annan. Samtidigt finns det i irrationaliseringen processer i underord-
nade satser som beskriver själva konsekvenserna av dessa materiella processer. Här är banker 
och statskassan del i relationella processer som tjänar och blir. I en underordnad sats är höger-
politik förstadeltagare i den relationella processen innebär. I ytterligare en underordnad sats är 
pengar förstadeltagare i den materiella processen räcker till. Den moraliska delegitimeringen 
innehåller en presenteringskonstruktion med den relationella attributiva processen är och en 
materiell process, gjort.  

Processerna tillskriver ett tydligt ansvar till Åkesson och Sverigedemokraterna. Andra po-
litiker framstår inte som involverade, även om man kan läsa in att fler partier har varit med i 
genomförandet av en högerpolitik. Problemformuleringen utgår alltså från att Åkesson inte 
handlar som han säger och att det påverkar välfärdspolitiken. Integrationsproblem är inte det 
som diskuteras i första hand, utan det handlar om välfärdsproblem. Sjöstedt gör motstånd mot 
en negativ beskrivning av de Andra när han delegitimerar kopplingen mellan immigranter och 
välfärdsproblemen. I stället försöker han omförhandla vad som är orsaken till dessa problem (i 
Sjöstedts analys: skattesänkningar). 

Löfven delegitimerar i exempel (27) först ett tidigare argument från Åkesson om att flyk-
tingmottagande kostar välfärden för mycket och gör därmed, liksom Sjöstedt, motstånd mot en 
negativ presentation av de Andra. Delegitimeringen realiseras med en irrationaliserande förkla-
ring som framställer det Åkesson säger som felaktigt, eftersom han inte räknar med att männi-
skor som kommer i arbete också betalar skatt och att de tillför erfarenheter och kulturer som 
kan vara användbara för Sverige. Irrationaliseringen av Åkessons argument är därmed samtidigt 
ett nyttoargument. Det förstärks när Löfven appellerar till åhörarnas tacksamhet i en moralisk 
abstraktion. Samtidigt som detta argument på ytan främst syftar till att övertyga väljare om att 
det är bra att människor får komma till Sverige visar det också hur man konstruerar immigranter 
som en grupp som kulturellt och erfarenhetsmässigt skiljer sig från ”svenskar”.  

(27) SL: […] det är där du går fel Åkesson, därför att du pekar på nån bruttokostnad, så här mycket 
kostar det, människor kommer hit och gör jobb, betalar skatt. De tillför andra erfarenheter, andra 
kulturer allt det som vi behöver i en global marknad det är ju så det fungerar nu. Vi ska vara oerhört 
tacksamma för att de här människorna kommer hit […] 
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Uttalandet innehåller flera deltagare som får olika ansvar i integrationsprocessen. I inledningen 
är Åkesson förstadeltagare i processerna går och pekar. Dessa skulle vanligtvis klassificeras 
som materiella processer, men av kontexten går det att uttolka att de syftar på en mental och en 
verbal process som båda uppstår i Åkessons argumentation. Därefter kopplas den relationella 
processen kostar till den betydelsevaga förstadeltagaren det, som troligen syftar på invand-
ringen. Irrationaliseringen som bygger på en förklaring av vad immigranter gör i Sverige, tar 
människor och de som förstadeltagare i de materiella processerna: kommer, gör, betalar och 
tillför. I en underordnad sats kommer därefter processen behöver med förstadeltagaren vi. Vi 
attribueras dessutom tacksamhet i den relationella processen vara. Tillsammans inkluderar pro-
cesserna i irrationaliseringen immigranter i integrationsprocessen genom att de får agens, de 
tillför något som vi:et behöver och vi:et ska vara tacksamt för. Det realiserar ett nyttoargument.  

Legitimeringsanalysen tillsammans med processanalysen visar här hur Löfven främst hän-
visar till immigranters nytta i samhället för att legitimera att de borde få komma till Sverige. I 
detta konstrueras en bild av att de är annorlunda än vi, vilket kan riskera att befästa uppfatt-
ningar om att det finns en homogen kultur i Sverige som delas av vi:et och att avvikande kul-
turer finns bland de Andra. Denna typ av positivt inställda kommentarer verkar inkludera och 
samtidigt särskilja. Mångfaldsdiskurser som bygger på föreställningar om att skilda kulturer 
kan samexistera och att de Andra på vissa villkor kan bli del av det svenska samhället, 
samspelar ofta med tankar om att de Andras ”otherness” på ett eller annat sätt måste hanteras 
av majoritetssamhället för att de ska kunna ”tolereras”, ofta genom att man kräver att de Andra 
anpassar sig till värdlandets kultur och värderingar (jfr Lentin & Titley 2011:200 och 
Blommaert & Verschueren 1998:191–192).  

Detta avsnitt synliggör hur integrationspolitik kopplas ihop med välfärdspolitik. Åkesson 
knyter kostnaden för integrationen med andra välfärdsinsatser i ett argument som går ut på att 
pensionerna blir lägre på grund av integrationspolitikens kostnader. Han lägger ansvaret för det 
icke-fungerande systemet på den tidigare förda politiken. Både Sjöstedt och Löfven gör 
motstånd mot negativa presentationer av de Andra när de delegitimerar Åkessons argumen-
tation. I Löfvens fall uppvärderas också immigranter med hänvisningar till att de är av nytta för 
samhället och bidrar till välfärden genom att betala skatt. 

6.3.5 Sammanfattning och diskussion 

I debatten 2014 rättfärdigar partiledarna sin integrationspolitik genom både moraliska legitime-
ringar, auktoritetslegitimeringar och rationaliseringar. Mytopoesis förekommer sällan i åtgärds-
förslag som berör integrationsfrågor. Att det finns förhållandevis många moraliska (de)legiti-
meringar kan troligen härledas till att flyktingmottagandet ofta legitimeras med moralisk 
förpliktelse i debatten. Det kan också vara kopplat till att partiledarna från de etablerade parti-
erna i hög grad är upptagna med att positionera sig som moraliskt ”goda” i förhållande till 
Sverigedemokraterna (jfr Hagren Idevall 2016a). Rationaliseringar och framförallt irrational-
iseringar av olika inriktningar på politiken förekommer när Åkesson irrationaliserar 
invandrings- och integrationspolitiken som den såg ut för tillfället, medan övriga politiker 
delegitimerar Åkessons förslag, vilket samtidigt uttrycker motstånd mot negativa framställ-
ningar av de Andra. Rationaliseringar används detta år också för att tillskriva kommuner ansvar. 
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Även ”svenskar”/det svenska samhället förväntas bli delaktiga i integrationen när man appelle-
rar till känslor som tacksamhet och generositet. Detta kopplas från Alliansens håll ofta ihop 
med Reinfelds sommartal där allmänheten uppmuntras att ”öppna sina hjärtan” (Eriksson & 
Karlsson 2014). Sammanlänkat med detta är nytto- och framgångsdiskurser där man talar om 
vad immigranter redan har bidragit med till det svenska samhället, eller hur framgångsrik den 
aktuella politiken har varit med att sätta människor i arbete. Problemet med nyttodiskurser är 
att man riskerar att reducera människor till en resurs eller ett användbart redskap för samhället 
(jfr Boréus 2006b:30,34). Till framgångsdiskurser kopplas även en mångfaldsdiskurs och en 
toleransdiskurs, där kulturer särskiljs och samtidigt beskrivs som samexisterande och integre-
rade i det svenska samhället. Diskurser som bygger på att konstruera grupperna Vi och de 
Andra, kan trots att de i detta fall används för att uppvärdera de Andras ”otherness”, öppna upp 
för diskurser som på grund av naturaliserade skillnader argumenterar för en exkludering av de 
Andra (jfr Blommaert & Verschueren 1998, Lentin & Titley 2011).  

6.4 Valet 2018 
Valrörelsen under 2018 har i hög grad präglats av frågor om integration. Sverige gick under 
mandatperioden 2014–2018 från att år 2015 ha EU:s mest generösa asyllagstiftning till att en-
bart uppfylla EU:s miniminivå sedan år 2016. Invandringen under 2015 har, både i media och 
av migrationsverket, kallats för ”flyktingkrisen”, vilket beskriver en situation då 162 877 per-
soner hade sökt asyl i Sverige under året (Migrationsverket 2019). Den socialdemokratiska re-
geringens reaktion på detta var en åtstramad migrationspolitik som inneburit ökade gränskon-
troller, en tillfällig övergång från att ge permanenta till att ge tillfälliga uppehållstillstånd, 
begränsade möjligheter till familjeåterförening och skärpta åtgärder mot personer som inte 
beviljats uppehållstillstånd, men inte lämnar landet frivilligt (Migrationsverket 2019). 

Flera partier diskuterade integration som en av de viktigaste frågorna i valrörelsen, och det 
betonas upprepat att kunskaper i svenska måste bli ett krav för alla som lever i Sverige. 
Alliansen presenterade exempelvis ett reformpaket för integrationen där man bland annat före-
slog att införa en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn i 3–6 årsåldern och att man 
skulle möjliggöra för immigranter att arbeta under asylprocessen (Grosshög 2018). Kristersson 
beskrev integrationen som ”en av Sveriges ödesfrågor” både i valrörelsen (se t.ex. Kristersson 
2018) och i Slutdebatten. Ämnet ges förhållandevis stort utrymme i flera valdebatter detta år, 
så även i Slutdebatten i SVT.  

6.4.1 Generella drag i debatten 

I Slutdebatten 2018 diskuterar partiledarna språkkunskaper, gängkriminalitet, hedersbrott, ut-
anförskap, arbetsmarknad och bidragsberoende. Programledarna styr i högre grad än i tidigare 
debatter genom att inte bara fördela ordet utan även i större utsträckning introducera ämnen, 
som till exempel vad som ska göras åt fattigdom, arbetslöshet och låga skolresultat bland 
immigranter, om en anpassning till svenska värderingar är nödvändig och hur man ska åtgärda 
gängkriminalitet i så kallade särskilt utsatta områden. 
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Man talar i avsevärt mindre utsträckning om invandring jämfört med 2014. Ingen av de 
ämnesintroducerande frågorna berör flyktingar och invandring, utan fokus ligger på åtgärder 
som ska sättas in mot problem som framställs vara en följd av den ökade invandringen tidigare 
under mandatperioden och även politikerna själva håller sig till att föra resonemang om inte-
grerande åtgärder och inte invandringspolitiska frågor. Till skillnad från de tidigare debatterna 
realiseras legitimeringar i betydligt högre grad än tidigare genom mytopoesis och rational-
iseringar, än resterande legitimeringsstrategier. 

Debatten om integration i detta program är den längsta av de fyra undersökta och pågår i 
cirka 30 minuter. Medverkande i programmet är: Isabella Lövin (MP), Stefan Löfven (S), Jonas 
Sjöstedt (V), Ebba Busch Thor (KD), Ulf Kristersson (M), Jan Björklund (L), Annie Lööf (C) 
och Jimmie Åkesson (SD). Programledare är Anders Holmberg och Camilla Kvarntoft. I början 
av debatten ombeds enbart Kristersson och Lövin att debattera, efter några minuter släpps resten 
av partiledarna in i samtalet.  

6.4.2 Krav på förbättrade svenskkunskaper  

Precis som i tidigare debatter är språkkunskaper ett av de problemområden som nästan samtliga 
partiledare lyfter fram. När ämnet kommer upp understryks framförallt brister i immigranters 
svenskkunskaper och att detta måste åtgärdas. Kristersson upprepar detta flera gånger i debatten 
och får medhåll från Sjöstedt, Lövin och Löfven i direkt efterföljande repliker. Av dessa 
partiledare beskrivs svenskkunskaper som en av de viktigaste kompetenserna för att kunna 
komma in i samhället – och framförallt för att kunna få jobb. Kristersson skiljer sig från de 
andra debattdeltagarna genom att upprepat peka på problem som brister i svenskkunskaper har 
lett till. Främst beskriver han bristande språkkunskaper som ett politiskt misslyckande och det 
är därmed en delegitimering av den sittande regeringen. Svenskkunskaper ses inte bara som 
avgörande för att komma in i arbetslivet (särskilt för kvinnor), utan också för att barn ska lyckas 
i skolan och för att människor ska känna till sina rättigheter och skyldigheter. I exempel (28) 
ger Kristersson exempel på vad bristande språkkunskaper leder till och delegitimerar den 
nuvarande situationen med en varningsberättelse. Även en målorienterad irrationalisering av 
att de önskade skolresultaten inte uppnås idag realiseras. Ytterligare en irrationalisering av detta 
slag kopplar bristande svenskkunskaper till misslyckanden på en mer samhällelig nivå där 
människor inte respekterar Sveriges lagar och inte blir en resurs för det svenska samhället.  

(28) UK: […] då kan vi inte ha ett läge där svenskfödda invandrarbarn inte lär sig bra svenska, misslyckas 
i skolan så till den grad att var femte eller var sjätte elev lämnar nionde klass, som Jan Björklund 
brukar säga, utan att kunna komma vidare till gymnasiet. Det här är ett kapitalt misslyckande. Det 
är inte deras fel. Vi borde ha lagt om politiken för länge sen och sett till att människor som finns i vårt 
land kommer in i det svenska samhället, förstår hur vårt land fungerar, lär sig respektera vårt lands 
lagar och blir den resurs som du pratar om. Det blir de inte idag. 

Deltagarna i exempel (28) är i första hand svenskfödda invandrarbarn. Det är de som är första-
deltagare i processerna lär (mental), misslyckas (relationell), lämnar och komma (materiella). 
En annan viktig deltagare är vi i den relationella processen ha och den materiella processen 
lagt. Även om uttalandet ramas in av premissen att vi har detta läge och vi därför kanske borde 
ha mer ansvar för det, så framstår det som att det är barnen som gör fel. Detta tar Kristersson 
dock avstånd från när han säger att det inte är deras fel och menar att vi borde ha lagt om 



 50 

politiken. Men i slutet av citatet syftar människor på immigranter igen, vilka är deltagare i 
processerna komma, förstår, lär, respektera och bli, händelser som framstår som att de ännu 
inte är lyckade. Trots att Kristersson avsäger sig diskriminering genom att påpeka att det inte 
är immigranternas fel eller ansvar, är det denna deltagare som ingår i beskrivningarna av de 
misslyckade processerna. Det är alltså ändå en negativ framställning av de Andra. Själva 
uttrycket svenskfödda invandrarbarn är också anmärkningsvärt, eftersom det är en explicit mar-
kör för en föreställning om att invandrarskap är något inneboende som kan gå i arv. de los 
Reyes och Kamali (2005) ifrågasätter integrationens mål att få de Andra att bli som Vi, eftersom 
svenskhet är en position som är omöjlig att nå för de Andra, vilket Kristerssons uttalande be-
kräftar. Trots att barnen i hela sitt liv har bott i Sverige ses de som invandrarbarn. Denna 
kategorisering tillskrivs dessutom negativa egenskaper som dåliga skolresultat som i förläng-
ningen leder till en oförståelse och respektlöshet för svensk lag samt till att de inte bidrar till 
samhället. 

Flera av de andra politikerna i debatten bekräftar uttalanden som det i exempel (28). 
Sjöstedt använder en rationalisering när han menar att svenska språket (och arbete) är ”helt 
avgörande för att komma in i det svenska samhället” och Löfven ger också sitt medhåll några 
repliker senare och rationaliserar sitt förslag om att språkutbildning ska vara ett krav för att få 
ersättning. Även Lövin, Björklund, Busch Thor och Åkesson kommenterar språkets betydelse 
någon gång under debatten. Det finns alltså en bred politisk enighet angående denna pro-
blemformulering och den andrafiering som förekommer i Kristerssons uttalanden förblir 
oifrågasatta. Lövin kritiserar vad hon kallar ”ett hårdnat samhällsklimat”, men gör ändå inte 
direkt motstånd mot de negativa representationerna av de Andra som framkommer. 

6.4.3 Anpassning till värderingar som integrationsåtgärd 

Flera gånger under debatten problematiseras immigranters kunskap om svenska värderingar, 
seder och traditioner. Man menar att det finns ett behov att undervisa immigranter i detta genom 
samhällsorientering. I exempel (29) på nästa sida delegitimerar Åkesson svensk integrations-
politik med hjälp av en moralisk legitimering när han talar om den självklara principen, vilket 
naturaliserar ett beteende där man anpassar sig till svenska traditioner, samtidigt som motsatsen, 
det vill säga att inte anpassa sig, framstår som omoraliskt och fel. Detta förstärks med en 
varningsberättelse där Åkesson räknar upp krav som inte får ställas från immigranters håll. 
Eftersom han i den moraliska delegitimeringen menar att Sverige har saknat sådana krav 
framstår det som att varningsberättelsen beskriver den nuvarande situationen. Löfven ombeds 
kommentera detta uttalande och han går med på problemformuleringen som beskriver 
integrationsproblem som ”invandrarproblem”, när han presenterar det faktum att människor har 
återvänt som en lösning. Därmed antyds att integrationsproblemen minskar om immigranter 
lämnar landet. Han bekräftar även Åkesson i påståendet om att man inte kan vägra ta i hand7. 
Den negativa presentationen av de Andra vilken framställer immigranter krävande blir här alltså 
inte ifrågasatt utan bekräftas, och Löfven för dessutom in en diskurs om att återvandring är en 
lösning.  

                                                
7 Detta är en referens till att Yasri Khan (MP) vägrade ta kvinnor i hand, vilket kritiserades internt och externt och 
ledde till att han lämnade alla sina politiska uppdrag inom Miljöpartiet (Sundberg 2016). 
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(29) JÅ: Det finns en sak som har saknats i den svenska integrationspolitiken i 25–30 år. Och det är den själv-
klara principen om att man tar seden dit man kommer. Man kommer till Sverige, man anpassar sig, 
man ställer framförallt inte krav på vårt land att vi ska anpassa oss efter hur det såg ut i deras 
hemland. Man kan inte ställa krav på att man ska slippa ta chefen i hand. Jag kan inte tvinga nån 
att ta nån i hand men man kan inte heller räkna med att få ett jobb om man inte tar chefen i hand. 
Man kan inte ställa krav att man ska bygga storskaliga moskékomplex med höga minareter och sen 
ska man minsann ha böneutrop. Man kan inte ställa krav på att svenska domstolar ska ta hänsyn till 
sharialagstiftning och så vidare. […]  
CK: Vad säger du om det här Stefan Löfven?  
SL: Alltså vi har lagt om migrationspolitiken, det är färre som kommer hit nu, det är faktiskt 65 000 som 
också har återvänt på, tror jag fem år. […] Här i Sverige gäller exempelvis jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Ja det är viktigt. De arbetsgivare som menar att man bör ta i hand, det tycker jag att de har rätt att 
kräva också. 

I Åkessons delegitimering av den svenska integrationspolitiken är förstadeltagaren nästan ute-
slutande man, vars referent är immigranter som kommer till Sverige. I den tredje grafiska me-
ningen ställs detta man mot ett vi och vårt land. Åkesson vill inte att det ska vara möjligt att 
ställa krav på att vi ska anpassa oss efter hur det såg ut i deras land. Här är immigranterna i 
stället andradeltagare. Man som alltså i huvudsak syftar på immigranter, är förstadeltagare i de 
materiella processerna kommer, ta, bygga, de mentala processerna anpassa och räkna (med), 
de verbala processerna ställa (krav) och de relationella processerna ha och få. Det är denna 
deltagares beteende som kritiseras. Ansvaret för integrationsproblemen läggs därmed på 
immigranterna själva. Det är de som måste sluta ställa krav om problemen ska lösas. Denna 
ansvarsfördelning bekräftas av Löfven när han säger vad som gäller i Sverige. Han bekräftar 
också att problemet kommer från immigranters håll när den lösning som han presenterar som 
redan utfärdad och lyckad är att man har lagt om politiken med konsekvensen att färre kommer 
till Sverige och många har återvänt. Exemplet skiljer vi:et från ett annorlunda och avvikande 
man. Uppräkningen av alla de sätt som man inte ska få bete sig på i Sverige presupponerar i 
denna kontext att detta är beteende som återfinns hos en föreställd homogen grupp immigranter 
och att personer som ingår i vi:et inte kan identifiera sig med sådana beteenden. 

Även Busch Thor diskuterar värderingar i debatten. Hon menar i exempel (30) att en dis-
kussion om värderingar är viktig för att skapa ett större vi. Den rådande situationen där man 
enligt Busch Thor inte har visat vilka värderingar som är viktiga och gäller i Sverige delegiti-
meras med en varningsberättelse, där avsaknaden av tydliga värderingar kopplas till ett ökat 
hedersförtryck. Det är ett exempel på en negativ framställning av de Andra, där man förutsätter 
att kvinnor hedersförtrycks om man inte lär ut ”svenska” värderingar. Sedan föreslår Busch 
Thor bland annat samhällsorientering, vilket legitimeras med en målorienterad rationalisering 
där målet är att befästa vissa värderingar. Att föreslå samhällsorientering presupponerar att 
immigranter har värderingar som är dåliga eller åtminstone inte kompatibla med det svenska 
samhället (jfr Boréus 2010:8). Efter citatet som visas i exempel (30) föreslår Busch Thor nya 
brottsrubriceringar och större satsningar på polisen som åtgärder. 

(30) EBT: Vilka värderingar måste gälla alla i Sverige om vi ska kunna skapa ett större vi? Och att vi ska kunna 
få bort det faktum att debatten många gånger har blivit så kylig. För det som har hänt nu när vi inte har 
varit tydliga med vilka värderingar som gäller det är att hedersförtrycket har tillåtits att växa. […] 
vi behöver också se till att integrationen börjar redan från dag ett i Sverige, med svenskundervisning, för-
väntan på det, men också samhällsorientering, så att det blir tydligt vilka värderingar som aldrig kan 
vara valbara utan som måste gälla alla.  



 52 

Den återkommande deltagaren i exemplet är vi som refererar till politiker, men troligen också 
till samhället ur ett större perspektiv. Det är vi som i materiella processer framställs som de som 
ska förändra situationen, skapa, få (bort), göra, se (till) och det är denna deltagare som fram-
ställs som den som inte har varit (relationell process) tydlig när värderingar har kommunicerats. 
Värderingar är förstadeltagare i de relationella processerna gäller/gälla och vara. Hedersför-
trycket är andradeltagare i den verbala processen tillåts, förstadeltagaren, alltså den som tillåter, 
förblir dold. Nominaliseringen av hedersförtryck gör att själva handlingen och de som för-
trycker också döljs för åhörarna. Inbyggt i utsagan finns därför ett antagande om att förtryckaren 
är underförstådd, eller oviktig. Det uttrycks inte heller explicit vilka som anses ha fel värde-
ringar, men implicit, genom kontexten och kopplingen till integration och svenskundervisning, 
framkommer det att det handlar om immigranter. 

Sammantaget säger detta att värderingar ses som avgörande för det svenska samhället och 
för att förhindra hedersförtryck. Vissa värderingar ska gälla alla och inte vara valbara. Med 
andra ord är det som föreslås att dessa värderingar blir ett krav i Sverige. Här presupponeras 
också att personer födda i Sverige har dessa värderingar och därmed inte behöver lära sig dem. 
Förutom att den moraliska delegitimeringen realiserar en negativ bild av de Andra, kan tanken 
av att bara vissa värderingar ska gälla i Sverige, potentiellt bli exkluderande för många typer 
av värderingar som inte är normaliserade i Sverige idag. Det är också intressant att det inte 
explicit förklaras vilka värderingar det handlar om, men eftersom Busch Thor nämner 
hedersförtryck anar man att det handlar om jämställdhetsfrågor. Detta innebär att hon förutsätter 
att personer som kommer till Sverige inte är jämställda eller åtminstone inte bryr sig om 
jämställdhet (och att de som är födda i Sverige tvärtom gör det). Kristersson delar oron för 
hedersförtryck och menar att ”Alla ska vara lika inför lagen. Det ska inte gälla vissa lagar för 
flickor med invandrarbakgrund som hedersförtrycks därför att socialtjänsten inte når fram.”. 
Perspektivet skiljer sig från Busch Thors, eftersom det som fokuseras inte handlar om att vissa 
har ”fel” värderingar, utan att flickorna drabbas. Eftersom orsaken till att socialtjänsten inte når 
fram inte specificeras, är exemplet inte heller andrafierande i lika hög grad som exempel (29 
och 30). Sjöstedt bekräftar Busch Thors argument om att vissa värderingar behöver läras ut. De 
värderingar som Sjöstedt exemplifierar med handlar om hbtq-personers rättigheter. Även detta 
uttalande skapar en bild som förutsätter att det bland immigranter finns ett större förtryck mot 
hbtq-personer än bland ”svenskar”, vilket är ytterligare ett fall av en negativ representation av 
de Andra.  

Björklund deltar också i värderingsdiskussionen. Han problematiserar att det dröjt så länge 
innan den började föras och delegitimerar det med två personliga auktoritetslegitimeringar och 
med en varningsberättelse om religiös extremism. 

(31) JB: Jag tycker att den här värderingsdiskussionen är viktig och vi ska erkänna här många tycker 
jag, att det dröjde för länge innan vi började föra den. En sak som jag är orolig för är den religiösa 
extremismen i våra förorter. Och jag har varit för att man ska ha också religiösa friskolor, men jag 
ska säga att jag har tänkt om. Jag ser nu till exempel den här som är på väg att etableras i Borås, 
med islamistiska värderingar. Grundaren till den har gjort en intervju där han säger att en man kan 
ha fyra hustrur och de ska uppfostras genom att man slår dom. Och han vill ha sharialagar. Han har 
fått tillstånd nu. Det är helt orimligt. 

De huvudsakliga deltagarna i exempel (31) är tre. Det är Björklund själv, i jag och som del i 
deltagaren vi, det är grundaren till en religiös friskola, och det är man i underordnade satser. 
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Jag är förstadeltagare i mentala och verbala processer. Det uttrycker främst vad Björklund 
känner, säger och tycker. Vi är del i de verbala processerna erkänna och föra (debatt). 
Grundaren är del i materiella, verbala och relationella processer som göra, säga och ha. I 
meningarna där grundarens utsagor återberättas är ett generiskt man förstadeltagare i 
relationella och materiella processer som ha och slår. Hustrur är andradeltagare i både ha, slå 
och även i uppfostras som på grund av den passiva formen inte har en förstadeltagare.  

Den religiösa extremismen som Björklund ser i samhället har alltså fått honom att byta 
åsikt och han anser nu att värderingsdiskussioner är viktiga, kanske för att kunna undvika att 
friskolor som den i varningsberättelsen ska kunna startas. Att värderingsdiskussionen knyts till 
religiös extremism är också intressant, eftersom det presupponerar att ett samhälle utan en dis-
kussion om värderingar kan leda till att religiös extremism sprider sig.  

Sammantaget framstår det i debatten som att bevarandet av, via undervisning i, vissa 
värderingar ses som ytterst viktigt för att bland annat kvinnoförtryck ska minska. Detta har ett 
patroniserande drag och förutsätter att Andra kulturer, som har dolts för åhöraren i alla 
uttalanden utom Björklunds, för med sig värderingar där hedersförtryck accepteras. Svenska 
värderingar framställs som betydligt mer eftersträvansvärda och oproblematiska än andra, och 
de verkar nästan uteslutande innebära en jämställd kvinnosyn med undantag för Sjöstedts 
yttrande om hbtq- personer. Alla diskussioner om värderingar i debatten har paralleller till det 
som både Fekete (2008) och Lentin & Titley (2011) skriver om: att integrationstänkandet för 
med sig tankar om kulturell homogenitet och ett behov av att förmedla värderingar för att kunna 
hantera de Andras ”otherness”. Sådana diskurser bygger på föreställningar om att västerländska 
värderingar är moraliskt överlägsna. Detta blir tydligt i ovanstående exempel som alla låter de 
Andras kultur framstå som bristfälliga i jämförelse med det som anses vara svensk kultur eller 
värderingar. Både behovet av att lära de Andra om jämställdhet och tolerans mot hbtq-personer 
återspeglas i flera andra europeiska länders integrationsdebatter och är problematiskt dels 
eftersom man framställer den egna kulturen som framgångsrik och färdigutvecklad i dessa 
frågor, dels eftersom man tillskriver de Andra illiberala värderingar som inte är kompatibla med 
västerlandet (Lentin och Titley 2011:210–226).  

6.4.4 Kopplingar mellan bidragsberoende, utanförskap och gängkriminalitet  

Flera gånger skapar partiledarna i debatten samband mellan bidragsberoende, utanförskap och 
gängkriminalitet. Dessa problem tillskrivs inte immigranter som en specifikt utpekad grupp, i 
stället kopplas de ihop med specifika platser som förorter eller svikna stadsdelar. Vid ett till-
fälle talar Kristerson om förorten som en plats med egna lagar där barn växer upp i ”långvariga 
bidragsfamiljer, isolerade, segregerade, utan det svenska språket”. I exempel (32) delegitimerar 
han den tidigare förda integrationspolitiken och dess konsekvenser. Problemformuleringen le-
gitimeras med en auktoritetslegitimering av konformitetstypen: många svenskar ser samma 
problem som Kristersson själv. När integrationspolitiken beskrivs som ineffektiv och olämplig, 
realiseras en effekt- och resultatorienterad irrationalisering. Här kopplas integrationspolitiken 
ihop med gängkriminalitet och bidragsberoende. Därefter irrationaliseras politiken förd av det 
rödgröna blocket. När Kristersson förställer rösten för att härma Löfven och säger Vi har löst 
problemen, gör han en delegitimering med ironi. Detta räknar Gustafsson (2009:54) emellertid 
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som en egen delegitimeringsstrategi, eftersom den varken går att kategorisera som irrational-
isering eller som moralisk värdering. Dessutom använder Kristersson en effekt- och 
resultatorienterad irrationalisering, där den nuvarande politiken beskrivs som inkapabel att 
stoppa skjutningarna i förorterna.  

(32) UK: […] Sverige är inget rasistiskt land, men väldigt många svenskar ser en integrationspolitik som 
inte funkar, med gängkriminalitet och bidragsberoende som konsekvens. […] Stefan Löfven han är 
nöjd som det är. Vi har löst problemen. Titta i våra förorter. Titta vad som händer med skjutningar, 
320 stycken förra året. 32 döda hittills i år. Vi har inte löst problemen med integrationsproblemen. 

Delegitimeringen i exempel (32) har tre förstadeltagare: Sverige, svenskar och integrationspoli-
tik. Sverige tillskrivs egenskapen inte rasistiskt med den attributiva processen är. Svenskar är 
förstadeltagare i en mental process och det fenomen som de upplever (ser) är en icke-funge-
rande integrationspolitik. Integrationspolitik är förstadeltagare i en underordnad sats, i den re-
lationella processen funkar. Att inleda uttalandet med att förneka rasism på en samhällelig nivå, 
för att sedan uttala sig kritiskt mot vissa grupper (vilket här sker implicit när immigranter kopp-
las ihop med gängkriminaliteten och bidragsberoende) är en variant av positiv självpresentation 
och negativ framställning av de Andra, som av van Dijk (1992) och Wodak (2011) behandlas 
som en särskild strategi som möjliggör att man kan uttala sig kritisk om en grupp utan att möta 
de sociala konsekvenser som explicit rasistiska eller diskriminerande uttalanden leder till (van 
Dijk 1992). I irrationaliseringen av den rödgröna regeringens politik placeras Löfven dels som 
förstadeltagare i den relationella processen är, vilken tillskriver honom attributet nöjd, dels som 
del i förstadeltagaren i den mentala processen löst. I den tredje grafiska meningen förställer 
Kristerson rösten för att citera Löfven, vi syftar därmed också främst på den sittande regeringen. 
Sedan uppmanas Löfven (och åhöraren) att titta i förorter och se de problem som Kristersson 
beskriver. Vi i den sista grafiska meningen i irrationaliseringen verkar inkludera politiken i stort. 
Politiken tillskrivs därmed ansvar att se till att det sker en förändring. I första delen av citatet 
framstår det som att det är integrationspolitiken som har orsakat de negativa konsekvenserna. I 
den andra delen är de politiska orsakerna inte lika synliga. Skjutningarna har ingen aktör, ef-
tersom de beskrivs som något som händer, men de kopplas till förorten och gängkriminalitet. 
Det är inte helt tydligt vilka Sverige, svenskar och vi syftar på, och eftersom förorten beskrivs 
som vår, är det inte ett tydligt särskiljande mellan Vi och de Andra, men formuleringen öppnar 
för tolkningen att det finns ett visst avstånd mellan dem som uppmuntras titta i förorten och 
dem som upplever gängkriminaliteten.  

Sjöstedt gör till viss del motstånd mot kopplingarna mellan gängkriminalitet och personer 
som lever i förorten genom att påpeka att man behöver ta hänsyn till sociala orsaker som en 
ojämlikhet och svikna stadsdelar som enligt honom ligger till grund för brottsligheten. När han 
beskriver den ojämlika situationen använder han återkommande modalitetsmarkören måste vil-
ket markerar att det finns moraliska anledningar att ta hänsyn till de sociala orsakerna. Han 
räknar dock även upp ett antal förslag på hur kriminaliteten i förorten ska hanteras och dessa 
liknar i hög utsträckning sådant som tidigare har presenterats av bland andra Kristersson och 
Löfven, till exempel fler poliser och hårdare straff. 

Åkesson inleder exempel (33) med att beskriva en problematisk situation som finns i vissa 
områden i Sverige och drabbar dem som bor där. Problemformuleringen, som realiserar en 
varningsberättelse, får en legitimerande funktion för de åtgärder som föreslås: att straffa 
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gängkriminalitet hårt samt att sätta in sociala insatser och repressiva åtgärder. De hårdare 
straffen legitimeras med en effekt- och resultatorienterad, samt en målorienterad rational-
isering. 

(33) JÅ: Jag skulle vilja säga att väldigt många människor med invandrarbakgrund är väldigt oroliga. 
För det är de som lever i de här områdena. Det är de som får sina bilar uppbrända, det är de som 
får sina barns skolor vandaliserade. […] Det är klart att vi behöver en kombination av sociala insatser 
och repressiva åtgärder. Men jag menar ska sociala insatser få nån som helst effekt då måste vi först gå 
in rent fysiskt i de här områdena, ta de här gängkriminella sätta dem i fängelse och låta dem sitta där, helst 
så ska man kasta bort nyckeln, inte bokstavligt talat. Men de ska sitta där väldigt länge. Så att vi kan, för 
en gångs skull, få en möjlighet att reda upp situationen i de här områdena. 

I varningsberättelsen i exempel (33) är det människor med invandrarbakgrund/de som i re-
lationella processer tillskrivs attributet oroliga, som är förstadeltagare i processen lever, och 
som är upplevare av att bilar bränns upp och skolor vandaliseras. I detta exempel är det liksom 
i Sjöstedts tidigare nämnda uttalande människor i de utsatta områdena som beskrivs som 
drabbade av integrationspolitikens konsekvenser. Sedan är vi, vilket syftar på politiker och 
kanske även en bredare referentgrupp, förstadeltagare i både den mentala processen behöver, 
och de materiella processerna där de olika åtgärderna beskrivs: gå in, ta, sätta och kasta. Vi:et 
är sedan ansvarig för att reda upp situationen och genomföra integrerande åtgärder. I citatet är 
även gängkriminella deltagare, både som förstadeltagare och som andradeltagare i processer 
där de tas, sätts eller sitter i fängelse. I exemplet pekas människor med invandrarbakgrund ut 
som en grupp som delar känslor och erfarenheter, på så vis homogeniserar Åkesson 
immigranter inomgruppsligt. I detta uttalande framstår integrationspolitik som en politik för de 
Andra, det vill säga att man först har åtskilt Vi och de Andra och sedan skapar en politik för att 
De ska kunna integreras. Problemets kärna beskrivs här vara gängkriminaliteten, och de 
deltagare som kan förbättra situationen är politiker. 

Även Busch Thor använder varningsberättelser för att legitimera kriminalitetshämmande 
åtgärder i exempel (34). Varningsberättelsen går ut på att flera småföretagare i Husby ofrivilligt 
har blivit del i narkotikahandel, vilket påverkar familjer och barn i området. De åtgärder som 
föreslås är större satsningar på polisen och vistelseförbud. 

(34) EBT: När vi besökte Husby för inte alldeles så länge sen så var det flera av de lokala handlarna där 
som berättade att deras butiker hade använts för att gömma knark i, hade tagits över utav krimi-
nella. Och det gör ju att handlare, vanliga människor som försöker bo med sin familj och sina barn 
i de här områdena, bedriva affärsverksamhet, flyttar därifrån och inte vill bo där längre. Och många 
människor har inget val utan tvingas bo i den här situationen. Och därför har vi gemensamt föreslagit 
flera åtgärder, bland annat fler poliser, och förbättringar för dom. Men också en sån konkret sak som att om 
man återkommande begår den här typen av brott i ett område, då ska man också kunna dömas till vistelse-
förbud. Så att man inte kan komma tillbaka och sprida skräck i området. 

Liksom i tidigare uttalanden beskrivs de som bor i utsatta områden som offren för gängkrimi-
naliteten även av Busch Thor. Som i exempel (34) är de förstadeltagare i varningsberättelsen, 
med skillnaden att invånare, de lokala handlarna, också ges en röst när deras berättelser 
refereras. Handlarna är därmed förstadeltagare i processen berätta och deras butiker blir andra-
deltagare i använts och gömma. De två senare processernas förstadeltagare förblir dolda. Hand-
lare och vanliga människor är också förstadeltagare i flera andra processer där konsekvensen 
för de kriminella handlingarna beskrivs: bo, bedriva och flyttar (materiella). Åtgärder som ett 
politiskt vi har föreslagit (verbal) drabbar de kriminella som ingår i processerna dömas, komma 
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och sprida. Politikerna verkar vara överens om att en viktig åtgärd för att minska gängkrimina-
litet är just satsningar på polisen, förslaget tas upp av flera olika partiledare: Busch Thor, 
Sjöstedt, Löfven och Kristersson tar upp det som ett åtgärdsförslag i debatten. 

I detta avsnitt visas hur partiledarna återkommande konstruerar starka kopplingar mellan 
en misslyckad integrationspolitik, förorten eller så kallade ”utsatta områden” och gängkrimina-
litet. Problemet förstärks med varningsberätteser som målar upp en bild av förorten som en 
plats med mycket kriminalitet och som farlig för ”vanliga människor”. Sedan finns det motstri-
diga diskurser som beskriver anledningar och lösningar på problemet: å ena sidan framförs 
bidragsberoende som en anledning till att problemen uppstått, å andra sidan föreslås sociala 
insatser för att lösa situationen. Ytterligare en lösning som framkommer i diskursen kring gäng-
kriminalitet är högre straff och satsningar på polisen.  

Dahlstedt & Lozic (2017) menar att det inbäddat i beskrivningar av miljonprogramsområ-
den och förorter som parallella samhällen och ”utanförskapsområden” med egna normer och 
regler, finns en osynliggjord rasism, som bygger på föreställningar om att segregation är något 
naturligt, som kan förklaras med marknadskrafter och med hänvisning till immigranters 
”kultur”, exempelvis antas personer med samma bakgrund vilja bo nära varandra. Problemen i 
förorten förklaras återkommande med hänvisning till invandrarskap och att det finns en (för) 
hög koncentration av immigranter i dessa områden (Dahlstedt & Lozic 2017:215–234).  

6.4.5 Integration genom arbetsmarknadsreformer 

Liksom i debatter från tidigare år diskuterar partiledarna förslag på arbetsmarknadsåtgärder 
som kan bidra till att fler kan få jobb, och att människor därigenom integreras i samhället. Till 
skillnad från tidigare år är inramningen dock mer problemorienterad i Slutdebatten 2018. Både 
Kristersson och Löfven delegitimerar varandras åtgärder och beskyller varandra för att ha fört 
en politik som gör att det tar åtta år för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Politikerna 
föreslår olika orsaker som anses ligga till grund för problemen, och lösningar på dem. I exempel 
(35) föreslår Kristersson arbetsmarknadsåtgärder som ska underlätta för immigranter att få 
arbete. Problemformuleringen genom vilken dessa åtgärdsförslag legitimeras är att den 
nuvarande politiken misslyckas och att integrationspolitik är en ödesfråga. Kristerssons 
åtgärdsförslag bygger därmed på en irrationalisering, en moralisk delegitimering av den 
nuvarande politiken och en personlig auktoritetslegitimering. 

(35) UK: Får man stanna i Sverige ska man komma in i samhället, lära sig svenska språket, få ett jobb, försörja 
sig själv, lära sig sina rättigheter och skyldigheter i vårt land. Idag misslyckas Sverige med båda de sa-
kerna. Jag tror att integrationen är en av Sveriges absolut stora ödesfrågor just nu. Det kräver kon-
kreta reformer på tre områden. Jobben: man ska komma in på arbete, lägre skatt på låga inkomster och 
ett bidragstak som gör att man aldrig kan leva på bidrag om man kan jobba […]. 

I exempel (35) specificeras referenterna som åsyftas med deltagaren man, i den första grafiska 
meningen genom att referentgruppen får tillåtelse att stanna vilket förutsätter att man syftar på 
immigranter. Sedan tillskriver Kristersson dem som ska integreras ansvar genom att de är 
förstadeltagare i processerna komma, försörja och jobba (materiella), lära (mental), samt få och 
leva (relationella). Sedan är Sverige deltagaren som tillskrivs den relationella processen miss-
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lyckas. Sverige är också andradeltagare i den identifierande processen där integrationen till-
skrivs ett värde, att det är en ödesfråga för landet. I exemplet betonar processerna immigranters 
ansvar att självtransformeras i en fråga som dock framställs som viktig för hela samhället.  

Lövin, som debatterar mot Kristersson i denna fråga aktualiserar några repliker senare en 
nyttodiskurs när hon säger att man måste se människor som den resurs de är (exempel 36). Det 
är en reaktion på att immigranter i Kristerssons uttalande kan upplevas som en belastning. Lövin 
menar att det finns ett behov av människor i vården och att detta behov redan nu tillgodoses av 
immigranter. Detta uttalande är en mytopoesis i form av en moralisk berättelse som legitimerar 
åtgärden som är kopplad till nyttodiskursen: att satsa på landsbygden och förorten. Åtgärdsför-
slaget legitimeras dessutom med en målorienterad rationalisering. Att Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) lyfts in kan dessutom vara en typ av expertlegitimering. 

(36) IL: Vi måste ju också se människor som den resurs som de är. Sveriges kommuner och landsting säger 
att de kommer behöva en halv miljon fler människor anställda i välfärden i mitten av 2020-talet. Det 
är precis som vi sa tidigare, gå in på ett sjukhus eller en vårdcentral, det är människor som kanske 
inte är födda i Sverige som bidrar till det svenska samhället. Och genom att satsa på både landsbygden 
och förorten så kan vi ge dessa människor bättre förutsättningar. 

Här finns tre deltagare: människor, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och vi. Den först-
nämnda är deltagare i processerna är, anställda och födda (relationella) och bidrar (materiell). 
SKL är förstadeltagare i säger (verbal) och behöver (mental). Vi verkar syfta på den sittande 
regeringen i den verbala processen sa och eventuellt på en bredare referentgrupp i se (mental), 
satsa och ge (materiella). Uttalandet försöker omförhandla upplevelsen av immigranter som en 
belastning med nyttoargument som förknippar immigranter med attributet resurs. Detta ger 
dem agens i processer som beskriver en positiv utveckling, exempelvis bidrar. Vi:et får dels 
ansvar att omvärdera sin upplevelse, dels ansvar att ta till åtgärder för att förbättra situationen 
(som i exemplet inte har beskrivits som problematisk). En nyttodiskurs behöver inte vara diskri-
minerande, men kan vara vansklig, eftersom den befäster föreställningar om att invandrarskap 
behöver värderas positivt i förhållande till ekonomisk nytta (jfr Boréus 2006b:34). 

Åkesson delegitimerar hela integrationsdebatten i exempel (37), vilket först realiseras med 
en målorienterad irrationalisering. Problemformuleringen bygger på antagandet att försök att 
söka lösningar på hur immigranter ska komma in på arbetsmarknaden misslyckas för att de inte 
är ”svenskar”, och för att de på grund av den förda politiken inte har kunnat bli svenska. Detta 
uttalande är andrafierande, Åkesson målar tydligt upp en in-group och en out-group (jfr Wodak 
2011:61), som till en början tycks utesluta varandra, det vill säga att man antingen är ”svensk” 
och kan passa in i Sverige eller så är man inte det. I utvecklingen av argumentet, efter att Lööf 
gör motstånd mot framställningen, framstår dock inte svenskhet som något som bara kan 
innehas av en viss grupp människor som föds med det. I stället handlar det om kulturer som 
aldrig kan bli svenska. Om människor avsäger sig sin ”osvenska” kultur kan de alltså bli 
svenska. Åkesson delegitimerar en politik där man bemöter immigranter på deras villkor vilket 
han också gjorde i exempel (30). Det som implicit föreslås är att de som ska integreras måste 
anpassa sig till det som ses som svenskt. Uttalandet delegitimerar visserligen politiken, men 
innehåller också negativa framställningar av de Andra. I Åkessons generaliserande uttalande 
framstår det som att inga immigranter får jobb, kan tala svenska eller lär sig något om ”svensk” 
kultur. Detta realiserar en varningsberättelse som har kombinerats med två teoretiska 
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rationaliseringar (förklaring och definition) som tillskriver immigranter attribut, beteenden och 
definitioner av vad det innebär att bli (eller inte bli) ”svensk”. 

(37) JÅ: […] hela integrationsdebatten har i alla dessa år handlat om just jobb, bara invandrarna får jobb så 
kommer allt att lösa sig, har alla de här sagt alltid. Det händer ju inte, det blir ju inte så. Och därför så 
måste man ställa sig frågan: varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo det är för att de 
inte är svenskar. De passar inte in i Sverige. Och det är klart att då är det svårt att få jobb… 
AL: Hur uttrycker du dig?! 
JÅ: …det är klart att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk, 
man måste få förutsättningar att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna 
på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta 
splittrade samhälle och detta eviga utanförskap. 

De viktigaste deltagarna i uttalandet är invandrarna/de och de andra partiledarna de här. Im-
migranter är del i processer som får/få, är, passar (in) och bli. Det handlar alltså främst om 
relationella processer som tillskriver immigranter attribut, eller brist på attribut som jobb och 
svenskhet. Vem som ska ge de förutsättningar att passa in som immigranter ska få nämns inte 
explicit. Den exakta ansvarsdelningen blir därmed vag. De övriga partiledarna är del i proces-
serna sagt och bemött. Den senare processen tillskriver dem ansvar för problemen med den 
aktuella integrationspolitiken. Detta framkommer också i de därpå följande processerna blir 
som båda har förstadeltagaren det, som beskriver konsekvenser av politikernas handlingar. 
Även om ansvarsdelningen inte är helt tydligt beskriven kan man dra slutsatsen att politikens 
ansvar handlar om att ge människor möjlighet bli svenska, vilket dock i praktiken kräver 
självtransformation från personerna som ska integreras.  

I citatet framkommer en slags nyrasism (jfr Jonsson 1993, van Dijk 2000). Den går ut på 
att kopplingen till en etnisk nationalism där fokus ligger på härkomst och ”ras” tonas ner. I 
stället betonas att svenskhet går att finna i kulturen. I en nyrasistisk diskurs framställs kultur 
ofta som färdigheter som grundas på ens tillhörighet i en viss etnisk grupp eller religion. 
Kulturen får funktionen att dra skiljelinjer och hierarkier mellan Vi och de Andra och att 
klassificera människor som tillhöriga över- och underordnade kulturer.  

Sammantaget lyfter politikerna i denna debatt, som i tidigare valår, fram arbetsmarknads-
politik som en viktig del i integrationen. Lövin betonar med hjälp av nyttodiskurser positiva 
effekter som en bra arbetsmarknadspolitik har haft respektive kan ha, medan både Kristersson 
och Åkesson beskriver en situation där Sverige misslyckas med denna del av integrationen. 
Skillnaden är att Kristersson föreslår åtgärder som skattesänkningar och bidragstak, medan 
Åkesson menar att människor för att kunna få jobb måste anpassa sig till Sverige och svensk 
kultur i ett andrafierande uttalande som Lööf gör motstånd mot. Till stor del framställs politiken 
som ansvarig för förändring, men partiledarna lyfter även fram immigranters ansvar att 
självtransformeras för att kunna komma in i samhället.  

6.4.6 Sammanfattning och diskussion 

I Slutdebatten 2018 återkommer beskrivningar av en integrationspolitik som har misslyckats på 
många plan. Man delegitimerar immigranters svenskkunskaper, värderingar och deras avstånd 
till arbetsmarknaden. Ansvaret för att det har blivit så tillskrivs främst politiken. Men det fram-
står som att det är immigranter som orsakar problem, eller bär på värderingar som inte passar 
in. Ett flertal gånger förväntas även en självtransformation från immigranters håll. I debatten 
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ökar användningen av mytopoesis som legitimeringsstrategi, vilket kan bero på att partiledarna 
är överens om att integration är ett stort problem i Sverige. Samtidigt bidrar användningen av 
legitimeringsstrategin också till att reproducera just en sådan syn. Särskilt problemformule-
ringar om hur samhället ser ut befästs i stor utsträckning med varningsberättelser, vilket ökar 
argumentens patos. Det väcker känslor att höra om exempelvis en handlare vars affär har an-
vänts av gängkriminella för narkotikahandel. Det kan ses som ett sätt att visa att man ser all-
varligt på problemen, samtidigt som man försöker att göra integrationsfrågan till en fråga som 
berör många människor runt om i landet, eftersom mytopoesis används för att ge personer som 
ska integreras en röst när deras upplevelser återberättas. Varningsberättelserna bidrar också i 
många fall till en negativ representation av de Andra som hedersförtryckande/hedersförtryckta, 
gängkriminella och bidragsberoende. Sådana generaliseringar, där en utpekad grupp tillskrivs 
negativa egenskaper är diskriminerande. Med undantag för Lövin och Lööf görs det i debatten 
inget motstånd mot de negativa framställningarna. Det är inte bara immigranter som 
homogeniseras, utan även ”svenskar”. I många av exemplen förutsätts att ”svenskar” i kontrast 
till ”invandrare” har moraliskt högre stående värderingar och exempelvis är jämställda och där-
för inte drabbas av eller utsätter andra för hedersrelaterat våld. Dessa problem osynliggörs på 
så vis i diskursen.  

Boréus (2006a:412–413) diskuterar problematiken med att det i den offentliga debatten 
ofta görs generaliseringar, att man exempelvis kan tala om etniska grupper som toppar brotts-
statistiken och att vår syn på vad som är diskriminerande ofta beror på om det som påstås är 
sant eller inte. I den offentliga debatten menar hon att en upprepad och ensidig negativ repre-
sentation av Andra, oavsett sanningshalten är diskriminerande om det inte även finns neutrala 
eller positiva representationer av samma grupp i samma utsträckning. Om negativa uttalanden 
blir ett mönster i diskursen leder det till en skev bild av verkligheten.  

6.5 Diskursen om integration över tid 
I detta avsnitt redogör jag för hur diskursen om integration har sett ut i valdebatterna under den 
undersökta tidsperioden 2006–2018. I avsnittet synliggörs vilka mönster som är genomgående 
och vad som har förändrats. Jag beskriver vilka diskurser som framträtt tydligast, vilka integre-
rande praktiker som har legitimerats och hur legitimeringarna har sett ut. Dessutom beskrivs 
ansvarsdelningen mellan olika deltagare i integrerande åtgärder som transitivitetsanalysen har 
kunnat blottlägga. Jag diskuterar även hur diskurserna bidrar till eller gör motstånd mot andra-
fiering och diskriminering.  

6.5.1 Framträdande diskurser 

Två diskurser kan urskiljas varje valår: behov av förbättrade svenskkunskaper och behov av 
förbättrade villkor på arbetsmarknaden. Därutöver finns det ett antal mindre konstanta diskurser 
som kommer till, utvecklas och i vissa fall försvinner. Sådana är nyttodiskurser, diskurser om 
integrationen som generellt lyckad eller misslyckad, samt diskurser om diskriminering, 
bostadsval, kulturella skillnader, kriminalitet och värderingar. De flesta av dessa diskurser är 
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på ett eller annat sätt kopplade till antingen språkkunskaper eller arbetsmarknadsfrågor, men 
kan också vara mer frikopplade från dem.  

6.5.1.1 Förbättrade språkkunskaper 

I diskursen om förbättrade språkkunskaper framgår att målet med integration är att göra männi-
skor anställningsbara, dels genom politiska satsningar, dels genom självtransformation där im-
migranter måste tillägna sig de kompetenser som behövs för att samhället ska integrera dem. 
År 2006 nämns bristande svenskkunskaper som ett hinder för elevers framgång i skolan. 2010 
beskrivs svenskkunskaper som viktiga för arbetslivet. 2014 legitimeras språkinlärning som en 
integrerande åtgärd från flera håll i debatten. 2018 formuleras det inte längre som önskvärt, 
utan goda svenskkunskaper framstår som ett villkor för en fungerande integration, samtidigt 
som misslyckanden i tillägnandet av det svenska språket tillskrivs allvarliga konsekvenser för 
både individ och samhälle. Både 2006 och 2018 framhålls bristande svenskkunskaper som en 
anledning till att barn misslyckas i skolan, men 2018 samkonstrueras detta med en diskurs om 
att immigranter inte respekterar svensk lagstiftning och att de inte är en samhällsnyttig resurs. 
Diskursen om denna fråga har således varit närvarande och oifrågasatt under hela den 
undersökta perioden, men den tillskrivs mer betydelse för varje valår och blir mer andrafierande 
mot slutet av den undersökta perioden. En förändring i diskursen finns även i lösningarna som 
föreslås. Partiledarna lägger under hela perioden ett relativt stort ansvar på sig själva och 
varandra genom att exempelvis argumentera för ökade resurser till svenskundervisningen. 
Samtidigt ökar under den studerade perioden också kraven på självtransformation, liksom 
förväntningarna på att immigranter själva ansvarar för att lära sig svenska. I debatten 2018 
föreslås exempelvis att svenskkunskaper ska bli ett villkor för att kunna få ersättning.  

Diskursen om språkkunskaper vilar redan år 2006 på en negativ framställning av de Andra, 
men den negativa bilden förstärks. Inte i någon av debatterna gör någon partiledare eller 
programledare motstånd mot dessa föreställningar, snarare bekräftas och upprepas de av de 
andra debattdeltagarna. Förbättrade svenskkunskaper legitimeras med hjälp av olika strategier, 
främst varningsberättelser, som beskriver en icke-fungerande situation, och rationaliseringar, 
där partiledarna framhåller hur viktigt språket är för inträdet i samhället i stort och på 
arbetsmarknaden. Immigranters egna upplevelse av språkinlärning diskuteras sällan och man 
lyfter inte in röster från individer som upplever sig ha stött på hinder i undervisningen. 
Immigranternas tillgång till modersmålsundervisning diskuteras inte heller, trots att flera 
studier indikerar att det hos tvåspråkiga barn kan bidra till bättre resultat både i svenskämnet 
och i andra ämnen (se t.ex. Mehlbye, m.fl. 2011, Ganuza & Hedman 2018). 

6.5.1.2 Förbättrade villkor på arbetsmarknaden  

En annan diskurs som återkommer varje valår rör immigranters villkor på arbetsmarknaden. 
Denna diskurs samkonstrueras med flera andra. Återkommande är exempelvis nyttodiskurser 
som tillskriver immigranter positiva egenskaper som det integrerande samhället kan ha använd-
ning av. Problemformuleringen bygger i sådana fall ofta på att samhället har varit för dåligt på 
att utnyttja de resurser som immigranter bär med sig, men nyttodiskurser kan också användas 
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för att göra motstånd mot invandringskritiska diskurser. Kamali skriver att nyttotänkandet 
förvisso kan låta harmlöst, men att det säger en del om maktpositionerna i samhället att det 
finns grupper som är i en ställning där de kan välja om man vill utnyttja immigranter som en 
resurs, ”som om det vore en malmfyndighet eller en oexploaterad älv” (Kamali 2006:353). 

I alla debatter 2006–2018 sammanlänkas arbetslöshet med integrationsproblem och däri-
genom med immigranter. Arbetslöshet förknippas 2010 och 2018 med diskurser om bidrags-
system som knyter immigranter till sociala problem. År 2010 menar man att så kallade 
omhändertagande perspektiv medför hinder på vägen in på arbetsmarknaden, vilket i sin tur 
leder till problem med boende och segregation, en motdiskurs som lyfter fram strukturella 
problem i välfärden förekommer dock också. År 2018 skärps tonen när man talar om proble-
matiken, och arbetslöshet förknippas då både med bidragsberoende och kriminalitet. Att man 
kopplar immigranter till bidragsberoende har varit en vanlig diskurs åtminstone sedan 90-talet. 
Orsakerna till problemen kopplas ofta ihop med brister hos de Andra, exempelvis att de inte 
har den kompetens som krävs på den svenska arbetsmarknaden (jfr Kamali 2006:352).  

 Det är också i samband med arbetsmarknadsfrågor som diskurser om diskriminering lyfts 
fram explicit i debatten från 2010. Diskrimineringen diskuteras i relation till omöjligheten för 
immigranter att undgå kritik från Sverigedemokraternas håll samt att det på arbetsmarknaden 
finns diskriminerande strukturer som försvårar arbetssökandet för vissa grupper. Under 
debatten från 2006 talar man vagt om orättvisor på arbetsmarknaden, och 2018 om orättvisor i 
samhället, men i övrigt är diskriminering inte något som förs på tal i samband med 
integrationsdebatten.  

6.5.1.3 Mindre stabila diskurser om integration 

En diskurs som framkommer 2010 och 2014 är kommuners ansvar i boendefrågor, men det sker 
ett skifte i diskussionen. Medan det 2010 råder konsensus om att integration bör vara ett 
nationellt åtagande där alla kommuner är delaktiga, menar flera partiledare i debatten 2014 att 
kommuner inte kan tvingas att öppna upp sig för andra människor. Det ska dock fortfarande 
uppmuntras genom ekonomiskt stöd och dialoger med kommuner och medborgare. 

Diskurser om välfärden och vilka den borde omfatta förekommer också framförallt i 
debatterna 2010 och 2014. I den förra handlar det om att det finns brister i välfärdsystemet, en 
kritik som kommer från Vänsterpartiet. I den senare fortsätter en sådan kritik, samtidigt som 
det från Sverigedemokraternas håll förs in en motdiskurs som väger integrationspolitik mot 
välfärdspolitik och därigenom implicit för fram en diskurs om att resurser som används för 
integrationen av de Andra, tas från ”vår” välfärd. 

Redan i debatten 2010 förekommer nyttodiskurser som gör skillnad mellan Vi och de 
Andra. Till en början talar nyttodiskurserna i viss mån till immigranters fördel, eftersom 
diskursen beskriver dem positivt, till exempel när ”invandrare” framställs som ”mer före-
tagsamma än svenskar”. Denna typ av särskiljande diskurs som ändå beskriver immigranter i 
positiva ordalag, förekommer i samtliga debatter därefter. I linje med vad Idevall Hagren 
(Hagren Idevall 2015:57–58) har kunnat visa, riskerar dock även motstånd mot diskriminering 
att upprätthålla rasistiskt skillnadstänkande. När motståndet utgörs av en reaktion mot diskri-
minerande diskurser och språket i dessa, snärjs även motståndaren som ständigt behöver 



 62 

förhålla sig till dem. Att det är svårt att uttrycka motstånd utan att reproducera de diskrimine-
rande diskurserna beror på att problemformuleringarna redan från början utgår från sådana 
föreställningar.  

Särskiljandet går dock också åt andra hållet. I debatten 2014 talar Åkesson om samhällso-
rientering som en integrationsåtgärd, och detta förslag skärps 2018 när han menar att immi-
granter måste anpassa sig till det svenska samhället och inte själva ställa krav på anpassningar 
åt andra hållet. Flera andra partiledare presenterar liknande förslag om samhällsorientering i 
debatten 2018. I linje med detta lyfts även andrafierande värderingsdiskussioner in som ett nytt 
ämne i integrationsdebatten. Politikerna betonar att det är mycket viktigt för integrationen. 
Föreställningarna om skillnaden mellan Vi och de Andra används inte längre bara för att till-
skriva immigranter positiva egenskaper, i stället framkommer nu diskurser om att de för med 
sig negativa värderingar, framförallt kring jämställdhet, som inte är kompatibla med en bild av 
Sverige som ett jämställt samhälle (jfr Lentin & Titley 2011:210–226). Här framkommer 
därmed föreställningar om de Andras olikhet. Det är inte bara särskiljande, utan det förutsätter 
att grupperna ”invandrare” och ”svenskar” inbördes är likformiga. Olikheten framställer 
dessutom de Andras värderingar och kulturer som problematiska, till skillnad från värderingar 
som framställs som svenska. 

6.5.2 Legitimeringar 2006–2018 

Hur man har legitimerat integrerande åtgärder har sett olika ut under de undersökta valåren. Det 
är svårt att generalisera kring vilka legitimeringar som används i valdebatten från 2006, 
eftersom man talar så lite om integration över huvud taget. Persson och Reinfeldt använder sig 
dock båda av auktoritetslegitimeringar med hänvisningar till experter, något som är ovanligt i 
resten av materialet och inte går att hitta i varje valdebatt. Dessa expertlegitimeringar används 
för att legitimera problemformuleringarna. I de andra valdebatterna förekommer 
auktoritetslegitimeringar i princip bara som personliga auktoritetslegitimeringar, där 
partiledarna som representanter för respektive parti lyfter fram subjektiva åsikter och tankar för 
att därigenom tydliggöra de egna (och därigenom partiets) åsikter inför valet. Skillnaden kan 
bero på att det 2006 inte framstår som lika viktigt att ”äga” integration som politisk fråga. I de 
senare debatterna verkar det vara viktigare för partiledarna att positionera sig själva som 
delaktiga och ansvariga för migrationsfrågan, kanske för att ta tillbaka den från 
Sverigedemokraterna. 

Rationaliseringar förekommer i samtliga valdebatter och är den vanligaste legitimerings-
strategin både i samband med diskurser om behovet av förbättrade svenskkunskaper och i dis-
kurser om förbättrade arbetsmarknadsvillkor. De används främst för att (de)legitimera åt-
gärdsförslag som kan hjälpa individer att själva ta ansvar för sin språkinlärning och försörjning. 
I debatten från 2006 används en förklarande rationalisering som pekar ut barn med ett annat 
modersmål än svenska som en grupp som halkar efter i skolan. I debatterna från 2010, 2014 
och 2018 är både rationaliseringar och irrationaliseringar återkommande. Generellt används 
strategin framförallt för att beskriva vilka effekter eller mål föreslagna åtgärder kommer att 
få/uppfylla, vilka positiva effekter tidigare genomförd politik har fått samt i definitioner av vad 
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en praktik innebär. Irrationaliseringar används för att beskriva andras förslag eller tidigare po-
litisk verksamhet som oförnuftiga, eller ineffektiva. Debatterna skiljer sig på så vis att det i 
debatten från 2014, till skillnad från den från 2010, är vanligare att irrationalisera än att rational-
isera. Detta är en följd av att politikerna från de etablerade partierna å ena sidan, positionerar 
sig i förhållande till Sverigedemokraterna, som å andra sidan positionerar sig i förhållande till 
de etablerade partierna. Mycket tid ägnas därigenom åt att delegitimera varandras politik. Det 
är dock inget som fortsätter i samma utsträckning i debatten 2018, i vilken rationaliseringar 
förekommer ungefär i samma omfattning som irrationaliseringar. Det antyder att partierna är 
mer överens om hur integrationspolitiken bör skötas. 

Även moraliska legitimeringar används på ungefär samma sätt i samtliga debatter. De an-
vänds för att beskriva det egna beteendet som det självklara, normala eller moraliskt rätta i 
kontrast till andras handlingssätt som delegitimeras. Denna legitimeringstyp används ofta i 
samband med rekommendationer om rättfärdigt beteende. Moralisk legitimering används också 
för att delegitimera det nuvarande läget. Det är vanligt i debatten från 2010 då moraliska legi-
timeringar nästan uteslutande förekommer i samband med problemformuleringar för att dele-
gitimera exempelvis brister i kommuners ansvarstagande och diskriminering. Moralisk legiti-
mering används också återkommande för att uttrycka förpliktelse. 

Mytopoesis verkar ofta ha funktionen att med hjälp av exempel från verkligheten, bekräfta 
den egna tesen (t.ex. att kriminaliteten är hög i förorten). Det förefaller också vara svårare att 
göra invändningar mot denna typ av legitimering, vilket möjliggör att en berättelse exempelvis 
från ett besök i förorten kan stärka en negativ framställning av de Andra. Mytopoesis förekom-
mer i debatten från 2006 när Persson använder sig av en varningsberättelse i diskussionen om 
skolelevers bristande svenskkunskaper. Mytopoesis förekommer även ett fåtal gånger i Slutde-
batten 2010 och 2014, dels i form av varningsberättelser, för att beskriva problem, exempelvis 
på arbetsmarknaden och vad som händer om man lämnar dem olösta, dels för att med hjälp av 
en moralisk berättelse beskriva positiva egenskaper hos immigranter och deras bidrag på ar-
betsmarknaden. I debatten 2014 används en moralisk berättelse när Hägglund beskriver svensk 
öppenhet mot omvärlden. I Slutdebatten 2018 förekommer mytopoesis i avsevärt högre grad än 
tidigare. Man använder moraliska berättelser för att legitimera åtgärder, men framförallt 
används varningsberättelser för att beskriva en problematisk verklighet. Ibland kombineras 
denna typ av mytopoesis med förslag på hur läget kan förbättras och fungerar då legitimerande 
för den föreslagna åtgärden. 

Sammantaget synliggör bruket av de olika legitimeringstyperna förändringar i den politiska 
samtalsstilen, det vill säga hur politikerna pratar om integration i förhållande till varandra. I 
debatten 2006 finns alla legitimeringsstrategier representerade ett fåtal gånger. I debatterna från 
2010 och 2014 fördelar sig legitimeringstyperna relativt jämt, bortsett från mytopoesis, som 
används sällan. I debatten 2018 tycks det ske ett skifte och partiledarna använder sig av rational-
iseringar och mytopoesis i betydligt större utsträckning än de andra legitimeringsstrategierna. 
Parallellt med detta går det att skönja en normalisering av själva ämnet integration, som under 
den studerade tidsperioden går från att framstå som ett relativt oviktigt ämne, till att föras på 
tal, men inte utan att ifrågasättas, och vidare till att man debatten 2018 utgår från att 
integrationen i Sverige är ett allvarligt problem. Detta återspeglar ett politiskt landskap i för-
ändring – och kanske även ett samhälle i stort.  
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6.5.3 Ansvarsdelning och deltagarrelationer 

Transitivitetsanalysen har kunnat visa att de vanligaste deltagarna i processerna är politiker, 
immigranter och relativt frekvent också det svenska samhället. Analysen har även visat vilka 
som förväntas agera, vem som utmålas som drabbad av en viss politik och vem som förblir 
passiv. Detta ger en bild av maktrelationerna i integrationsdebatten. Ofta ger partiledarna 
varandra skulden för en misslyckad politik och tillskriver sig själva ansvaret att genomföra 
förbättringar, vilket inte är förvånande med tanke på kontexten; de vill ju bli valda för att göra 
förändring. Immigranter förekommer återkommande som andradeltagare, eller som förstadel-
tagare i underordnade satser, och därmed inte i de processer som är mest betydelsebärande. I 
samtliga debatter gör politiker skillnad mellan Vi och de Andra, och vilka processtyper som 
olika deltagare ingår i förändras inte i någon större utsträckning. Det som varierar mellan 
valåren är om denna ”otherness” beskrivs som ett problem eller som en resurs för samhället, 
och i vilken grad. 

I det analyserade materialet förekommer ofta vi som en processdeltagare. Denna deltagare 
används på liknade sätt i alla debatter. Partiledarna använder både referenser till ett större sam-
hälleligt vi och ett snävare partikulärt vi som skapar en avgränsad identifikationsram som till 
exempel syftar på politikerna själva eller ”svenskar” (jfr Engblom 2004:65). När vi syftar på 
samhället verkar det inkludera alla som bor i Sverige, men det används också som ett ”svenskt” 
vi som inte inkluderar de Andra. Ett generiskt vi ingår ofta i relationella processer som har eller 
får, där vi attribueras problem (och ibland lösningar). När politikerna själva är referenten till vi 
är bruket av relationella processer återkommande, men ännu vanligare är materiella processer 
som till exempel göra eller bli. Detta bidrar till en konstruktion av integrationsproblem som 
något som allmänheten drabbas av när immigranter kommer till Sverige. Politiker framstår där-
emot som de deltagare som har ansvar att lösa de utmaningar som problemen medför. Immi-
granter har däremot bara vissa begränsade roller i integrationsarbetet. 

Till skillnad från vad van Dijk (2000) och Wodak (2011) visar i sina analyser betecknas 
immigranter i valdebatterna sällan med benämningar som uppenbart kan tillskrivas negativa 
konnotationer (som t.ex. illegala flyktingar). De ord som i debatterna ofta används om immi-
granter är invandrare och de som kommer hit, eller mer generiska benämningar som de, män-
niskor eller man. Även om benämningarna inte är nedsättande görs det i samtliga debatter skill-
nad mellan en in-group (svenskar) och en out-group (de Andra) (jfr Wodak 2011:61). 
Integrationspolitiken realiseras genom både legitimeringarna och processerna som en politik 
för de Andra, en politik som enligt Kamali (2006:353) och Blommaert och Verschueren 
(2002:111–116) är dömd att misslyckas eftersom man då oundvikligen pekar ut de Andra som 
annorlunda. Immigranter är i det analyserade materialet återkommande deltagare i materiella 
processer som beskriver vad de gör. Främst används materiella processer för att peka ut 
immigranter som de som kommer hit, men utöver det kan denna processtyp beskriva allt från 
att immigranter arbetar och bidrar, till att de hedersförtrycks. Många av dessa processer ingår 
i underordnade satser, det vill säga att även om immigranter är förstadeltagare, ligger utsagor-
nas huvudsakliga betydelse ofta i något som Vi ska göra för de Andra. Därutöver är immigranter 
även återkommande deltagare i relationella processer. Dessa tillskriver dem attribut och egen-
skaper som beskriver hur de är eller behöver bli. Relationella processer är vanligast i debatten 
från 2018.  
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Immigranter är sällan deltagare i mentala och verbala processer i det analyserade 
materialet. De är ibland deltagare i processer som handlar om att lära sig (svenska språket, 
rättigheter, skyldigheter eller lagar). Annars beskrivs immigranter sällan som upplevare av 
fenomen. Verbala processer är ännu ovanligare, men vid ett par tillfällen citerar eller refererar 
partiledarna till något som immigranter säger.  

I slutdebatterna från 2014 och 2018 förekommer det att man inte explicit pekar ut immi-
granter, utan i stället talar om och gör vissa områden, framförallt förorten, till deltagare i relation 
till integrationsproblem. Detta förflyttade fokus kan potentiellt leda till att politiken får ut-
rymme att tala om strukturella problem som inte utgår från immigranters beteende. Men det ger 
samtidigt utrymme att indirekt uttrycka negativa åsikter om Andra utan att öppet peka ut dem 
som en grupp. Det sker till exempel när partiledare talar om gängkriminalitet, hedersförtryck 
eller skjutningar i förorten. När dessa ämnen sammanlänkas med integrationsproblem sker en 
implicit negativ framställning av de Andra (jfr Dahlstedt & Lozic 2017:215).  

Transitivitetsanalysen visar att immigranter i stor utsträckning placeras i positioner där de 
visserligen gör eller är, något, men där det finns få möjligheter för dem att påverka den egna 
situationen eller vara delaktiga i integrerande praktiker. I stället framställs immigranter ofta 
som drabbade av dåligt förd politik, vilket begränsar möjligheten till agens i processer där man 
själv kan förbättra en situation, inte minst genom att bidra med nya perspektiv. Samtidigt fram-
förs i de två senare debatterna även krav på självtransformation och år 2018 också på anpass-
ning till det som anses vara ”svenskt”. Dahlstedt & Lozic (2017) menar att välfärden har gått 
från att ses som en kollektiv rättighet till att i allt högre grad framställas som enskilda individers 
ansvar, val och prioriteringar. Den som inte ser till att förverkliga sig själv har enligt denna 
retorik också bara sig själv att skylla om hen misslyckas (Dahlstedt & Lozic 2017:233–234). 
Sådana föreställningar ger mindre utrymme att diskutera diskriminerande strukturer som orsak 
till bland annat segregation. Med hänvisning till de los Reyes och Kamali (2005:11) som menar 
att det finns en föreställning om att de Andra bara kan bli ”nästan som vi”, är krav på själv-
transformation dessutom verkningslösa eftersom de aldrig kan uppfyllas. Det tycks alltså finnas 
samtidiga men motstridiga uppfattningar om immigranters deltagande i integrationen. Personer 
som begränsas av strukturer kan inte åläggas att självtransformeras, men autonoma subjekt med 
ansvar för den egna framgången torde heller inte kunna ses som offer. 

Det är i nästan alla diskurser om integration uppenbart att det finns en föreställning om att 
”svenskar” ska integrera ”invandrare”. Den politik som föreslås går i hög grad ut på att anpassa 
immigranter till det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Genom detta fokus 
framstår integrationspolitik som ett ”invandrarproblem” (jfr Kamali 2005:365). I debatten från 
2018 blir fokus på sådana ”invandrarproblem” mer framträdande än tidigare eftersom man till 
skillnad från resterande debatter fäster problemformuleringar vid immigranters handlingar och 
attribut i större utsträckning än att problemen beskrivs som samhällsproblem. I debatterna ge-
nerellt uppmärksammas sällan att majoritetssamhället strukturellt och institutionellt sätter ra-
marna för, och ofta också kan vara ett hinder för integrationen (jfr Kamali 2005:365–366). 
Partiledarnas intresse ligger främst i de bekymmer som man påstår att immigranter orsakar 
”vårt” samhälle och välfärd. Det är ovanligt att man lyfter problem som orsakats av majoritets-
samhället och som upplevs av immigranter. När de i debatten 2018 trots allt framställs som 
upplevare av problem är det i stor utsträckning sådana vars orsak samtidigt implicit tillskrivs 
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immigranter. Detta sker exempelvis när man talar om ”vanliga människor” i förorten som drab-
bade av problem som avgränsas till samma områden (t.ex. narkotikahandel, gängkriminalitet 
och bilbränder). I de flesta fall då partiledarna talar om Sverige och ”svenskar” är bilden som 
förmedlas tvärtom positiv. Sverige beskrivs som ett ”fantastiskt” samhälle, egenskaper som 
öppenhet för nya intryck etiketteras som typiskt svenska och förekomsten av rasism förnekas. 
Den problematik som tillskrivs det svenska samhället är därmed sällan kopplad till inbyggda 
diskriminerande strukturer. 

7 Avslutande diskussion 

Det är relevant att studera diskriminering i elitdiskurser av flera skäl (van Dijk 2005). Dels finns 
det en tendens bland samhälleliga eliter som politiker och journalister att förneka den egna 
diskrimineringen eller rasismen, som i stället tillskrivs ”outbildade” människor, dels lärs 
diskriminering in via offentliga diskurser som bland annat omfattar TV-program och debatter 
som till stor del kontrolleras av eliterna. Eftersom de i den offentliga diskursen kan upprätta 
normer om vad som kan anses vara moraliskt goda eller dåliga beteenden skulle rasismen i 
samhället vara avsevärt mindre utbredd om dessa diskurser var antirasistiska. Slutligen har 
eliter historiskt sett spelat en viktig roll i konstruktionen av dominansförhållanden som grundats 
på etnicitet eller ”ras”. Rasistiska praktiker som bedrevs av politiker har historiskt legitimerats 
av både forskare och journalister (van Dijk 2005:113). 

Låt oss återvända till frågorna som jag ställde mig i uppsatsens inledning: Vad innebär 
integration och vilken bild av immigranter förmedlas när politiker talar om ämnet i debatter om 
samhällsutvecklingen? Studien har visat att integrationsfrågor hänger samman med flera andra 
politiska diskurser, främst diskurser om arbetsmarknad, bostadsmarknad, och inte minst språk-
kunskaper. I många fall verkar föreställningen om en lyckad integrationsprocess innebära att 
personer ska kunna göras (eller ännu hellre göra sig själva) anställningsbara på den svenska 
marknaden och därigenom bli en resurs som majoritetssamhället kan ha nytta av. Det är 
politiker som tillskrivs ansvaret att ta hand om de mänskliga resurser som kommit till Sverige. 
Blir de inte en resurs upplevs de Andras existens i Sverige genast som mer problematisk.  

van Leeuwen (2008) och Westberg (2016) skriver om skiftet från legitimering till legitimi-
tet, vilket innebär att en praktik, när den väl är legitim, inte längre behöver legitimeras. Eftersom 
jag studerar ett relativt kort tidsspann har det inte gått att följa något från att det behöver legiti-
meras till att det är legitimt. Däremot är det möjligt att se en rörelse mot en normalisering av 
själva ämnet integration som ett politiskt problem. I debatten från 2006 talades det knappt om 
integration, år 2010 började ämnet föras på tal, men med motståndsdiskurser som ifrågasatte 
vissa problemformuleringar och perspektiv, till att det i debatten 2018 i princip verkar råda 
konsensus om att integrationen i Sverige är ett allvarligt problem. Dessutom tycks negativa och 
särskiljande diskurser, genom legitimeringarna gradvis ha öppnat upp för fler negativa före-
ställningar. I det tidiga materialet tillskrivs immigranter negativa egenskaper, som att de inte 
talar svenska, en ”otherness” som ses som bekymmersam under hela den undersökta perioden, 
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men uppfattningen om problematiken breddas så att man 2018 problematiserar även andra fö-
reställningar om hur de Andra avviker från Vi:et. Exempelvis framställs deras värderingar som 
svåra utmaningar för Sverige.  

Något som integration i Sverige utifrån den här studiens resultat inte verkar handla om i 
någon större utsträckning är majoritetssamhällets diskriminering mot personerna som ska inte-
greras i samhället. Trots att det finns studier och rapporter i ämnet som tyder på det motsatta 
(se t.ex. Hagren Idevall 2016b, Hübinette 2017, Länsstyrelsen Stockholm 2018), hävdas det i 
den senaste debatten att Sverige inte är ett rasistiskt land. Rasism och diskriminering framstår 
som något som sker någon annanstans. Därigenom begränsas möjligheten att diskutera vilka 
strukturella eller institutionella hinder som kan tänkas försvåra integrationen i samhället. 
Politiska diskurser som fäster problem som exempelvis segregation, ökade klyftor och en miss-
lyckad integration, vid de Andra, samtidigt som strukturell diskriminering i samhället förnekas, 
riskerar att rättfärdiga diskriminering i vardagen. Boréus (2006b) skriver att valrörelser inter-
nationellt har visat sig vara institutioner som kan reproducera och även förstärka diskursiv 
diskriminering, och det är inte bara öppet högerextrema partier som kan utnyttja både strukturell 
och institutionell diskriminering för att vinna röster. Även väletablerade partier har gjort 
valstrategier av att framställa immigranter och deras tillskrivna kulturer som problematiska och 
som avvikande från det som anses vara Vi och ”vår” kultur (Boréus 2006b:3).  

Det har inte varit min ambition att peka ut vad som ligger till grund för de diskriminerande 
diskurserna som har kunnat urskiljas. Det är dock möjligt att den högerpopulistiska våg som 
vuxit sig stark i Europa, och Sverige under den analyserade tidsperioden, har påverkat diskursen 
om integration, genom att invandringskritiska och andrafierande diskurser reproduceras. I 
analyserna framgår att det har skett förändringar i både diskurser och legitimeringar, vilket 
antyder att det har skett en förändring även i samhällsklimatet. När studien sätts i relation till 
tidigare forskning om integration i Europa, blir det tydligt att diskurserna i Sverige på flera håll 
överlappar med integrationsdiskurser i andra länder. För att kunna dra några större slutsatser 
om orsakerna bakom förändringarna hade det dock krävts ett annat fokus än mitt. 

Det kan vara relevant att diskutera mina urvals- och analysmetoder. Jag har valt att analy-
sera Duellen från 2006 där integration inte diskuteras som en programpunkt och där praktiker 
således inte i första hand diskuteras som integrationsåtgärder, utan som åtgärder med syfte att 
förändra arbetsmarknads- eller skolpolitiken. Att detta år inte har exkluderats från analysen 
beror på att det synliggör hur snabbt integration som politisk fråga har gått från att vara i princip 
ouppmärksammad till att behandlas som en av de viktigaste valfrågorna över huvud taget. Det 
är också värt att betona att avgränsningen till diskurser om integration innebär att jag har 
utelämnat diskurser rörande andra praktiker, exempelvis flyktingmottagande i analyserna, 
diskurser som i vissa fall hänger tätt samman med integrationsdiskurser och som framtida 
studier med fördel kan inkludera för en fördjupad förståelse för synen på integration.  

I analyserna har jag valt att inte jämföra politiska partier eller block med varandra, eller att 
lägga ett särskilt fokus på Sverigedemokraterna. Detta angreppssätt beror på att jag menar att 
diskurser om integration i det politiska samtalet inte konstrueras av enskilda partier utan för-
handlas och återskapas kontinuerligt under debatterna, både när partiledare bekräftar och repro-
ducerar diskriminerande och särskiljande diskurser, och när de gör motstånd mot dem. Studien 
har synliggjort hur diskurserna har förskjutits, hur diskriminerande diskurser har gått mot en 
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normalisering, samt att de har fått ett partiöverskridande fäste och reproduceras av politiker 
från hela den politiska sfären i debatterna. 

Både i analyserna av legitimeringar och i klassificeringen av processer har det funnits 
sådant som hade kunnat ingå i flera olika kategorier och även om exempel av bland andra van 
Leeuwen (2008), Westberg (2016) och Holmberg och Karlsson (2006) har varit till stor hjälp i 
klassificeringarna, har jag i vissa fall, behövt lyfta in den omgivande kontexten i tolkningen 
vilket inom SFL är ett vedertaget tillvägagångssätt (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:25). 
Möjligheten att ta hänsyn till kontexten har varit mycket användbar för att synliggöra diskrimi-
nerande diskurser som ofta är djupt inbäddade. Det har dock varit viktigt att kontinuerligt kunna 
förankra mina tolkningar i tidigare forskning och teori.  

Studien visar hur analyser av legitimeringar och processer kan komplettera varandra och 
tillsammans dekonstruera en komplex bild av maktrelationer, ansvar och särskiljande i politiska 
debatter. Ett språkvetenskapligt perspektiv på forskningen om integration kan bidra med 
förståelse för hur diskriminerande diskurser skapas och reproduceras. Legitimeringsanalysen 
har inte bara kunnat visa vilka diskurser om integration som förekommer i den offentliga 
debatten, utan även vilka diskurser som har varit under förhandling och därför har behövt 
legitimeras. Analysen har dessutom synliggjort hur det politiska samtalet förändrats, det vill 
säga hur partiledarna väljer att framföra sina åsikter om integration. Den något utvidgade tran-
sitivitetsanalysen har kunnat visa hur föreställningar om deltagarroller, deltagarrelationer och 
ansvarsdelning konstrueras i integrationsdebatten. 

Studier av diskriminering fokuserar ofta på stereotyper och på negativa och positiva attity-
der till de Andra. Att studera diskursiv diskriminering i debatten om integration är nytt i den 
svenska språkvetenskapen, och mer forskning behövs. Framtida studier skulle kunna undersöka 
integrationsdiskurser över längre tid eller genom ett bredare material. Exempelvis kunde man 
studera den mediala rapporteringens påverkan på diskursen, eller hur aktörer, som till exempel 
ett parti, över tid har förhållit sig till diskurser om integration och diskriminering. Det är också 
av vikt att framtida studier närmar sig integration ur ett intersektionellt perspektiv för att upp-
märksamma hur olika maktordningar, som etnicitet, kön, klass och sexualitet samspelar. I 
vilken mån får en diskriminerad grupp utrymme att påverka diskursen? Vilka ges en röst? 
Vilkas integration prioriteras?  

Avslutningsvis är förtjänsten med denna uppsats att den blottlägger diskriminerande dis-
kurser (och motstånd mot dem) i valdebatter, ett sammanhang där man generellt talar om 
människor på ett avpersonifierat sätt, där explicit diskriminering är tabubelagt och där diskri-
minerande diskurser därför ofta är inbäddade och förnekas (jfr van Dijk 1992, Wodak 2011). 
Reproduktionen av fördomar innebär inte bara att man använder nedsättande ord eller tillskriver 
människor negativa egenskaper. När makthavare som media och politik fokuserar på integ-
rationsproblem och i diskursen fäster dessa vid en utpekad grupp, kan det i förlängningen på-
verka immigranters välbefinnande och rättigheter. Det kan även befästa och rättfärdiga 
”vardagliga” diskriminerande praktiker till exempel på arbets- och bostadsmarknaden. van Dijk 
(2005:131–132) menar att ett sätt att motarbeta diskursiv diskriminering är att grupper och 
forskare från både majoriteten och de etniska minoriteterna i samhället,  tillsammans utformar 
kritiska diskurser som motsätter sig diskriminering.  
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