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Sammanfattning 

Det finns en växelverkan mellan diskursförändringar i den politiska debatten, beslutsfattande 

agenda och förändrade attityder hos väljarna. Syftet med denna uppsats är att göra en 

kvalitativ textanalys av protokoll från riksdagsdebatter. Detta för att undersöka vilken 

växelverkan som diskursförändringarna angående integration och migrationspolitiken före 

och efter det kraftigt ökade migrationstrycket under år 2015 har haft. Med hjälp av kritisk 

diskursanalys av Carol Lee Bacchis ”What’s the problem represented to be?” inriktning som 

både teori och metod, kommer protokoll från svenska riksdagsdebatter år 2014, 2016, 2018 

och 2020 att analyseras. De två största riksdagspartierna Socialdemokraterna och 

Moderaternas ledamöters retorik kommer att stå i centrum för undersökningen och ibland 

kontrasteras till Sverigedemokraternas retorik för att illuminera motstridigheter inom 

debatterna. Resultatet av analysen visar att diskursen gradvis har förändrats efter år 2015 mot 

en mera restriktiv syn på invandringspolitiken i Sverige, detta i växelverkan med 

beslutsfattande politisk agenda och attitydförändringar hos väljarkåren.  

Nyckelord 

Migration, integration, riksdagsdebatter 
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1. Inledning 

Sveriges strategi för hanteringen av integration och migrationspolitiken har debatterats 

mycket i riksdagsdebatter och media de senaste årtiondena. De exceptionella 

migrationsströmmarna från krigshärjade länder och den kraftigt ökade mängden 

asylförfrågningar i Sverige år 2015 har i växelverkan med de politiska diskursförändringarna 

även kommit att reflekteras i väljarmanskårens röstmönster. År 2015 mottog Europa en 

drastiskt ökad mängd flyktingar. Sverige fick enligt statistiska centralbyrån år 2015 in nästan 

dubbelt så många asylförfrågningar som under som år 2014. 

 

I början av 2000-talet sökte runt 30 000 personer asyl i Sverige varje år. Det ökade runt 

2012 och under 2015 var antalet asylsökande det högsta någonsin, med över  

160 000 personer. Många av dem var personer som flydde kriget i Syrien. Sedan dess 

har politiska beslut påverkat möjligheten att ta sig till Sverige och antal asylsökande 

minskat. Under 2019 sökte nästan 22 000 personer asyl i Sverige. (SCB, 2020) 

 

Den politiska retoriken i debatterna angående omfattande krig och terrordåd, i samverkan med 

den ökade mängden asylförfrågningar, har potentiellt styrt opinionen i riktning mot mera 

konservativa och nationalistiska värderingar. Detta har visats av jämförande väljarbarometrar 

som återspeglar hur väljarnas attityder gentemot invandring har förändrats dramatiskt mellan 

åren 2015 och 2018 (Ipsos/Dn, 2018). Det har uppkommit många förändringar och konflikter 

i debatterna mellan de olika politiska riksdagspartierna om hur migrationspolitiken skall 

inriktas. Den svenska regeringen tog den 14 juni 2019 beslutet att tillsätta en parlamentarisk 

kommitté för att utreda och skapa förslag angående en ny långsiktigt hållbar migrationspolitik 

(SOU: 2020, s.54). Detta kan delvis ses som en följd av de långtgående diskussionerna och 

konflikterna angående olika strategier för invandringspolitiken som pågått i riksdagsdebatter 

de senaste årtiondena.   

 

Riksdagsdebatter kan ur ett sociologiskt perspektiv karakteriseras som sociala handlingar 

vilka på flera sätt interagerar med väljarmanskåren. Kammaren där debatterna äger rum är 

således ett socialt forum för interaktion mellan politiska representanter och samhällets 

invånare. Det som kommer att undersökas i den här kandidatuppsatsen diskursförändringar 

(förändringar av sociala handlingar i form av språkbruk) i riksdagsdebatten av (S) och (M), 

gällande integration och migrationspolitiken. Diskursförändringarna kring ämnet efter de 

exceptionella händelserna år 2015 antas vara föranledda dels av vad som har kallats för en 
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”exogen chock” (Hagelund, 2020, s.1f), dels av förändringar i valmanskårens röstmönster 

(Ipson/Dn, 2018). 

 

Under år 2020 har förslag om restriktivare regler för asylrätt och integration framställts av 

både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Moderaternas målbild är att minska 

invandringen för att därmed även kunna minska integrationsproblemen i Sverige, förklarar 

moderatledaren Ulf Kristersson (SVT debatt, 2020). (M) föreslår med ”10 mönsterbrytande 

reformer för att stoppa gängen” (Moderaterna, 2020), att fler gängmedlemmar ska utvisas från 

Sverige och att utländska medborgare som begår grova brott ska utvisas även om de inte döms 

för brott samt att mindre hänsyn ska tas till deras anknytning till Sverige (Aftonbladet, 2020).  

Detta förslag av Moderaterna kan antas skapa integrationsproblem.  

 

Morgan Johansson (S), menar att Moderaternas förslag skulle kunna drabba oskyldiga och att 

detta inte är rättssäkert eftersom människor kan utvisas från Sverige, utan gängse bruk av 

rättslig prövning, något som annars enbart används i fall som gäller inblandning i 

terrorbrottlighet (SvD, 2020). Under samma år skriver (S) angående integration och mångfald 

att de länge har tagit för lätt på integrationsproblemen och vill ställa krav på språkplikt för alla 

nyanlända samt större krav på etablering och integration (Socialdemokraterna, 2020). Den 

pågående debatten om integration och migrationspolitiken de senaste åren påverkar 

integrationsmålen men även generellt hur människor i samhället uppfattar innebörden av 

begrepp som integration och mångfald eller assimilation och multikulturalism.  

 

Det som kommer att uppmärksammats i den här studien är anföranden och förslag på 

reformer från riksdagspartierna (S) och (M). Detta val grundar sig i att partierna representerar 

flest väljare och därmed anses vara de lämpligaste partierna att ställa i relation till väljares 

åsikter och den beslutsfattande politiska agendan. I uppsatsen kommer det undersökas och 

belysas hur olika språkliga konstruktioner om integration och migrationspolitiken har 

förändrats hos (S) och (M) mellan året före och åren efter året 2015. Dessa konstruktioner 

kommer i vissa fall att ställas i relation till ett mera konkret polariserande språkbruk av 

Sverigedemokraterna (SD) för att belysa ett ytterligare perspektiv. Det växelvisa samspelet 

mellan ledamöternas retorikanvändning och inverkan på den politiska agendan kommer 

analyseras. Det kommer även reflekteras över hur väljarna och de som skall integreras ur ett 

teoretiskt perspektiv relaterar till den politiska agendan.  
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För att uppnå studiens syftemål kommer den kritiska diskursanalysmetoden ”What’s the 

problem represented to be” (WPR) av Bacchi (2009) att användas i samverkan med Urbans 

(2018) kontrasterande teorier om integration samt Wacquants (2007) teori om territoriell 

stigmatisering. Dessa teorier och begrepp kommer att beskrivas i kapitlet teoretisk och 

begreppslig referensram.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom kritisk diskursanalys undersöka förändringar i (S) och 

(M) ledamöternas diskurs i riksdagsdebatter om integration och migrationspolitiken före och 

efter år 2015. I vissa fall kommer (S) respektive (M) ledamöternas språkbruk att analyseras i 

relation till en polariserad retorik av (SD). Diskursförändringarna i riksdagsdebatten antas ha 

ett samband i växelverkan med det exceptionellt höga migrationstrycket under år 2015 och 

även i växelverkan med förändringarna i valmanskårens röstmönster. 

 

1.2 Frågeställningar 

De tre frågeställningarna är:  

• Hur representeras och problematiseras integration och migrationspolitiken, av (M) 

respektive (S) ledamöter, i riksdagens kammare, i de debatter som analyseras från år 

2014, 2016, 2018, 2020? 

• Vilka antaganden om integration och migrationspolitiken, i diskurser av (M) 

respektive (S) i riksdagens kammare, de aktuella åren, representeras som självklara 

och sanna, och vilken är dess konceptuella logik?  

• Hur konstrueras och förändras diskurser av (M) respektive (S) ledamöterna, i 

riksdagens kammare de aktuella åren, som antas producera subjektivistiska effekter på 

väljare respektive de som skall integreras? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I första kapitlet en inledning som befäster varför ämnet är 

sociologiskt relevant, med bakgrund, problemformulering, syftesförklaring och 

frågeställningar. Andra kapitlet sammanlänkar studiens ämne med tidigare forskning inom 

forskningsfältet. Tredje kapitlet presenterar en teoretisk och begreppslig referensram som 

ämnar ge läsaren en klar uppfattning om hur teori och begrepp hänger ihop med analysen. 

Fjärde kapitlet presenterar uppsatsens metod och material och hur analysförfarandet gått till. 
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Detta redovisas för att läsaren skall förstå varför den empiri som tagits med är relevant och 

tillförlitligt. I det femte kapitlet kommer det redogöras för analysens resultat. Avslutningsvis i 

det sjätte kapitlet kommer insikter och slutsatser i studien att diskuteras summariskt, i relation 

till tidigare forskning och teori, metodologi, samt summariskt i relation till frågeställningarna 

och implikationer för vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning  

 

2. 1 Den politiska diskursen angående integration och migrationspolitiken  

Hur politiker positionerar sig har undersökts genom diskursanalyser i både svenska och 

internationella studier. Eftersom jag avser att undersöka förändringar i politiska debatter om 

integration och migrationspolitiken, så är det viktigt att kunna belysa hur diskursen som är 

menad att främja integrationspolitiken även kan vara en bidragande orsak till att fjärma syftet 

med samhällsintegrationen (Urban, 2018, s. 9–18). Detta är något som Reyes & Kamali 

(2005) har undersökt genom en diskursanalytisk granskning av ”den svenska 

integrationspolitikens misslyckande” (ibid, s.7). Författarna konstaterade genom sin 

granskning av politisk diskurs att integrationspolitikens framställande i många avseenden 

paradoxalt nog har producerat en hierarkisk ordning med ökade etniska klyftor, segregation 

och utanförskap, genom en diskursiv kategorisering och uppdelning mellan majoritets- och 

minoritetsgrupper.  

 

Syftet med Reyes & Kamalis (2005) utredning var att ge underlag för en fördjupad diskussion 

om strukturella hinder och skifta fokus från debatten om vi och dom (ibid, s.7-12). Istället 

uppmärksammas brister gällande samhällets strukturer och institutioner som varit en del av 

ökad särskiljning, snarare än ökad enighet i samhället. Reyes & Kamali menar att denna 

diskurstyp primärt används av politiker som skyller misslyckad integrationspolitik på 

invandrarna själva (ibid, s.127,130). Dessa typer av positioneringar visas även stämma med 

resultat som framgår i forskningen som presenteras av Clyne (2005) och Boreus (2006), något 

som jag anser gjorde debatten om flyktingmottagandet och integration högst relevant för 

denna kandidatuppsats undersökning med utgångspunkt från den storskaliga ökningen av 

asylförfrågningar i Europa från flyktingar som flydde från krig och massakrer som härjade i 

olika delar av världen.  
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Detta belyses även i en artikel av Idevall (2016) angående hur asylfrågan och 

flyktingmottagandet debatteras av partiledare, analyseras tv-sända partiledardebatter om 

migration inför riksdagsvalet 2014. Idevall drar slutsatsen att debatterna är en form av 

politiskt arrangemang för att reproducera politiska budskap. ”Positioneringar och attityder 

samspelar i interaktionen” (ibid, s.85). I debatterna som Idevall analyserat om integration och 

Sveriges roll i en global värld, gör både den dåvarande Moderata partiledaren Fredrik 

Reinfeldt och den Socialdemokratiska partiledaren Stefan Löfven genomgående positiva 

bedömningar gentemot Sveriges roll och migration. Reinfeldt säger exempelvis att ” vi är en 

humanitär stormakt” (ibid, s. 79f). Idevall menar att attityderna som partiledarna framställer i 

diskurser gentemot migration ofta samspelar med attityder gentemot Sverige och det svenska 

(ibid, s.79).  

 

Idevalls (2016) slutsats från partiledardebatter är i min mening jämförbar med analysen som 

gjorts i den här kandidatuppsatsen av diskurserna som konstruerats av ledamöterna i 

riksdagen från debatten om integration och invandrarpolitik. I riksdagsdebatten från 2014 som 

har det i denna uppsats analyserats hur det bildas subjektivistiska positioneringar (Bacchi, 

2009, s. 16f) som stipulerar ideologiska meningar hos samtliga etablerade partier. (S) och (M) 

står 2014 i samklang med övriga etablerade riksdagspartierna gentemot det mera 

invandrarfientliga attityder som representeras hos det relativt nytillkomna partiet (SD). Idevall 

(2016, s.74) belyser hur (SD)ledare Åkesson 2014, ses som en central aktör i debatten om 

migrations och flyktingpolitik och vidmakthåller en negativ motpol till övriga partiledare. 

Åkesson beskriver migranter och flyktingar som de som ska ”tolereras”. Detta är ett tydligt 

sätt att dela upp människor i olika ”vi och dom” kategorier (Reyes & Kamali, 2005, Boreus, 

2006, s. 164f) och en binär subjektspositionering (Bacchi, 2009, s. 16f), av migranter och 

flyktingar gentemot övriga i det svenska samhället.  

 

Hagelund (2020) använde diskursanalytiska metoder för att analysera mediatexter från 

nyhetstidningar i Skandinavien 2015, med kompletterande data, huvudsakligen från 

regeringens policydokument, åren 2015–2016 (ibid, s.1). Hagelund (2020) belyser i en senare 

undersökning hur diskursen kring flyktingkrisen 2015 kan beskrivas som en exogen chock, det 

vill säga en chock som påkallats av något som inträffat utifrån ett system snarare än inifrån. 

Hagelund menar följaktligen att flyktingkrisen har påkallat en ”exogen chock” för de svenska 

institutionerna, vilken framkallat förändringar av diskurser, vilket vidare har lett till 

banbrytande reformer av migrationspolitiken (ibid, s.2, 15).  
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I början av 2014 när flyktingströmmarna började öka i Europa efter att krig brutit ut i Syrien 

och Irak ville Sverige framställa sig i diskursen som det land som tog emot flest flyktingar av 

alla och fastställa bilden av Sverige som landet med den mest humanitära 

invandringspolitiken. Men när belastningen blev för hög på de institutioner som hanterade 

flyktingmottagandet skedde det i november 2015 en diskursförändring. Regeringen förklarade 

att det var nödvändigt med restriktivare politik för att avskräcka asylsökanden från att komma 

till Sverige.  

 

Diskursförändringarna som Hagelund (2020) identifierat är något som även visats genom 

analysen i den här kandidatuppsatsens granskningar, förändringar ses i progredierande grad 

åren efter det ökade ”migrationstrycket” 2015. Som tidigare presenterats i inledningen har 

flera förslag på reformer av migrationspolitiken presenterats under 2020, inklusive ett 

slutbetänkande av regeringens parlamentariska kommitté om utformningen av den framtida 

migrationspolitiken (SOU: 2020:54). Hagelund (2020, s.16) kommer fram till att det är 

avgörande att kunna koordinera och etablera ett brett parlamentariskt stöd, för 

beslutsfattanden i sådana frågor. Den påverkan som analyseras i denna kandidatuppsats är 

endast inom den diskursanalytiska referensramen, i form av problemrepresentationer och 

subjektivistiska effekter, exempelvis polariseringseffekter och subjektspositioneringar (Bacchi 

2009, s.16ff). 

 

2.2 Relationen mellan den politiska diskursen och väljarna 

Hur den politiska diskursen i det offentliga rummet relaterar till väljarmanskårens attityder 

belyses av flera diskursanalytiska studier. Lochocki (2014) undersöker hur, de etablerade 

partiernas kommunikation och medierapporteringen i Europa under åren 2010–2014, kan 

betraktas som politiska mekanismer, vilka påverkar högerextrema politiska intressen. En bred 

debatt har pågått i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige om vilka intressen 

som skall prioriteras, ett mera integrerat Europa eller mera nationalistiskt orienterade stater? 

(ibid, s.8).  

 

Lochocki (2014) menar att i länder som Sverige var det mellan åren 2010–2014, avgörande 

för högerextremistiska partier, för att kunna öka sin väljarkår, att redan etablerade 

partipolitiska aktörer legitimerar de populistiska kampanjämnena. En mycket hög korrelation 



 

11 
 

kunde ses mellan nyhetsrapportering av politiska uttalanden och väjarnas attityder i den tyska 

väljarbarometerns databas, vilket skiljde sig mot resultaten i databaserna från de nederländska 

väljarna. Skillnaderna beror sannolikt på att de tyska politikerna hade en mera proeuropeisk 

retorik och därmed skapat en tydligare nisch för högerextrema partier att motsvara en större 

väljarskara. De nederländska politikerna hade däremot fortsatt haft en euroskeptisk politik och 

därmed inte lämnat denna del av politiken öppen för högerextrema partier (ibid, s.8). 

Alternativet för proeuropeiska partier att tackla högerpopulistiska partier är att kunna 

kommunicera europeisk integration som något inbäddat i nationens intressen (ibid, s.7ff). 

 

Lochickis (2014) beskrivning av de högerpopulistiska partiernas retorik, passar bra in i de 

politiska diskussioner angående migrationspolitiken som ingår i denna kandidatuppsats. 

Genom granskningen av empirin i denna uppsats visas det hur både (S) och (M) politiker i sin 

retorik från år 2014 har framförallt proeuropeiska inslag, där det exempelvis talas om att 

Sverige skall vara en del av den globala utvecklingen. Det lyfts fram av (M) att Sverige har 

haft den största ekonomiska tillväxten av Eu länderna, trots att vi även har tagit emot flest 

invandrare av de europeiska länderna (Schulte(M) 2014 A:162). Det lyfts även fram av (S) att 

invandrarhushåll ger landet en ekonomisk vinst och inte en förlust (Larsson(S) 2014 A:218). 

Med hjälp av Bacchis (2009, s. 1–4) teoretiska perspektiv gällande problemrepresentationer, 

indikerar analysen i denna uppsats, att målbilder för flyktingmottaganden i samband med att 

andra europeiska länder anses behöva ta sitt ansvar, anger problembilder vilka förmedlas till 

väljarna genom den politiska diskursen.  

 

Det visas vidare i Ipsos/Dn:s temaundersökning (2018), angående väljarnas attityder till 

invandringspolitiken mellan åren 2015–2018, att det har skett dramatiska förändringar i 

väljarnas attityder. Undersökningen bestod av webbintervjuer i en slumpmässigt rekryterad 

panel. De väljare som menar att invandring är något dåligt för Sverige har ökat från 13 % 

2015 till 32 % 2018 medan de som säger att invandring är något bra för Sverige har minskat 

från 63% 2015 till 44 % 2018. De väljare som tycker att invandring är bra för Sverige är oftast 

yngre, högutbildade (53%) och bor i kommuner som tagit emot färre antal flyktingar i 

förhållande till befolkningsmängd. Väljarna med en positiv inställning anger ofta politiska 

skäl som att invandring ger ekonomiska fördelar och bidrar med arbetskraft och ökad 

mångfald i samhället. Ett annat skäl för deras positiva inställning till invandring är att det är 

en solidarisk plikt att hjälpa andra människor. De väljare som tycker att invandring är något 

dåligt för Sverige anger däremot ofta att skälen till deras inställning beror på en uppfattning 
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om ekonomiska nackdelar för samhället, kriminalitet, bostadsbrist och bristande integration. 

(Ipsos/Dn, 2018, s. 1–7) 

 

Det går enligt min mening att antaga en växelverkan mellan väljare och den politiska 

diskursen utifrån vad väljarna i Ipsos/Dn:s (ibid) undersökning angivit som sociala och 

politiska skäl för sina attityder och vad som har gått att identifiera i riksdagsledamöternas 

diskurs i denna uppsats empiri. Detta eftersom skälen som väljarna angivit oftast stämmer 

överens med de skäl som ledamöterna använts sig av i debatterna. Det kan således finnas två 

olika sidor av hur attityder har förändrats. Det ena politikernas intresse av att ge väljarna det 

de tror de vill ha, men det märks även att den politiska diskursen de aktuella åren för 

underökningen har förändrats i samma riktning som väljarkåren attityder gentemot 

invandringspolitiken i samband med förändringar i valmönster. 

 

En mera uppenbart invandrarfientlig diskurs än den som redovisats för av andra forskning på 

fältet, illumineras av Clyne (2005) som i sin studie belyser relationen mellan det politiska 

språkbrukets roll och väljarnas åsikter gällande invandring och asylsökande. I studien 

analyserades hur australienska politiker genom sitt populistiska språkbruk försöker påverka 

väljarna i negativ riktning gällande asylsökande. En rasistisk diskurs som liknas med 

nazistpropaganda (ibid, s. 180f) präglar delar av det politiska fältet vilket färgar av sig på 

väljarkåren. I allmänhet beskrevs flyktingarna av både media och politiker som ett hot mot 

nationens säkerhet. Denna typ av propaganda sprider xenofobi och en nationalistiskt ”vi och 

de”- inställning till väljarna, vilket liknar det som Reyses & Kamali (2005, s. 7–12) beskriver. 

 

När denna politiska retorik projicerades via media, blev båtflyktingarna objektifierade och 

avhumaniserade, när de refererades till i media med termer som ”boatload” eller ”cargo” 

(Clyne, 2005, s. 180f). Regeringen i Australien använde språkbruket för att projicera synen på 

de asylsökande som olagliga, våldsamma och kriminella. För att vända opinionen mot de 

asylsökande båtflyktingarna använde regeringen retorik som appellerade till moraliska 

värderingar för att kommunicera med allmänheten i forma av maktstrukturer och solidaritet 

med en nationell identitet (ibid, s.176).  
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Clyne (2005) tydliggör genom sina slutsatser, något som jag anser överensstämmer med 

Bacchi (2009 & 1999) teorier om en binär uppdelning av människor, vilken förmedlar ett 

oliktänkande till väljare i syfte att attrahera och vinna sympatier för ideologiska attityder 

genom att i diskurs förmedla subjektivistiska effekter och ansvarspositionering (ibid, s.9, 16 

& ibid s. 107–10).  

 

2.3 Relationen mellan politisk diskurs och de som skall integreras  

Hur politisk diskurs exempelvis kan ge subjektivistiska effekter (Bacchi, 2009, s. 16f) och 

objektifiera människor som skall integreras, är ett ämne som stått i fokus för ett flertal 

vetenskapliga studier. Denna teoretiskt relationella interaktion mellan politisk diskurs och de 

som skall integreras analyseras för denna kandidatuppsats syfte inom ramen för diskursanalys, 

genom Bacchi (2009) teorier och metodologiska frågeställningar.  

 

Boreus (2006) har analyserat ”diskrimineringens retorik” under fem svenska valrörelser 

1988–2002. Utredningen tillsattes i syfte att utreda makt, integration och strukturell 

diskriminering. Underliggande faktorer för valet av åren 1988–2002 var händelser 1988 i 

Sjöbo där en lokal centerpartist med stöd av Moderaterna drev igenom en folkomröstning om 

att ta emot 15 flyktingar. Boreus analyserade valmanifest, partiledarutfrågningar och debatter 

i TV samt olika inlägg i DN Debatt och foldrar eller specialprogram om flykting och 

invandrarpolitik med fokus på diskursen. (ibid, s.14-18). Boreus (ibid, s.65–79) visar, liksom 

Clyne (2005), på politisk användning av språkliga kategoriseringar av människor, som kan 

bidra till att positionera och särskilja olika grupper, till exempel skillnader mellan 

användningen av terminologin flyktingar eller invandrare, vilket dock var mera indirekt 

negativa benämningar än den diskurs som Clyne redogjorde för där flyktingar refererades till 

som ”boatload” eller ”cargo” (Clyne, 2005, s. 180f).  

 

Framställning av invandrare sågs i Boreus (2006) analys som mer positivt ur ett 

nyttoperspektiv för samhället men kan samtidigt leda till att öka risken för objektifiering 

genom att människor omtalas som om de vore ting exempelvis att en grupp värderas utifrån 

dess nyttoperspektiv (ibid, s.172). Boreus(2006) lyfte i sin undersökning även fram vikten av 

att belysa diskursen i politikernas språk eftersom dessa också får starkt genomslag genom 

mediabevakning och därmed är avgörande för formandet av den allmänna opinionen. Boreus 

(ibid) arbete har bland annat varit en grund till fortsatt forskning. Idevall (2016) menar 
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exempelvis att Boreus (2006) perspektiv visar på konstruktionen av en antirasistisk självbild 

genom diskursen i den svenska valrörelserna 1988-2002 genom att framställa ”vi” 

perspektivet av svenskar som de godhjärtade som hjälper ”de andra”, det vill säga invandrarna 

(Idevall, 2016, s.68f) 

 

I Boreus (2006, s.184f) undersökning ses det dåtida partiet ”Ny demokrati” (ND) inneha en 

roll som ett nytillkommet invandrarfientligt parti, vilket kan liknas med de etablerade 

partiernas positionering gentemot (SD) i den här kandidatuppsatsens undersökning. 

Skillnaden är att dåtidens (ND) roll inte visades ha större inflytande på de större svenska 

partierna, eftersom de aldrig fick i närheten av så stort väljarstöd som (SD) har fått i senare 

riksdagsval. Sannolikt har även yttre inflytande från de exceptionella världshändelserna 

senare under 2000-talet varit avgörande för den nu betydligt större genomslagskraften som 

denna diskurstyp har visats haft på den nya migrationspolitiken. 

 

I den här kandidatuppsatsens studie definieras skillnader mellan riksdagsretoriken hos olika 

ideologiska åsikter och hur målbilder förklarar problemrepresentationer se avsnitt (3.2.1). Ett 

typiskt sätt att definiera skillnader i samhället är genom att kategorisera vissa områden och 

därmed dessa områdens invånare som avvikande är att i diskursen använda stigmatiserande 

begrepp som utanförskap eller social exkludering (Wacquant, 2007, s.67ff, Bacchi, 2009, s. 

16f). Enligt Wacquants studie (2007) av de amerikanska ”svarta” gettona och de franska 

arbetarklassområdena ”banlieue”, har territoriell stigmatisering (ibid, 67f) varit ett ökande 

fenomen de senaste årtiondena, som förekommer i områden kring alla stora städer i den 

industrialiserade västvärlden. Detta fenomen som enligt Wacquant även förekommer i de 

skandinaviska länderna, vilka dock tillhör de länder i världen som bäst har lyckats undvika en 

avancerad marginalisering i samhället. Områdena karaktäriseras av kriminalitet, våld och 

fattiga, arbetslösa invånare (ibid).  

 

Diskursförändringarna gällande utanförskapsområden under senare år i Sverige, går i linje 

med den utveckling som Wacquant (ibid, s. 68) kan se i västerländska länder. När Wacquants 

studie genomfördes var dock den strukturella stigmatiseringen fortfarande ovanligare i de 

skandinaviska länderna än i andra. I den här kandidatuppsatsens granskning av svenska 

riksdagsledamöternas diskurs indikeras det dock i konstruktionerna av deras 

problemrepresentationer att diskursen i Sverige har tagit en liknande utveckling angående 

inställningar och attityder i diskursen gentemot integreringen. Wacquants teori om strukturell 
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stigmatisering (ibid, s.67ff) kommer att användas i studien för att analysera den politiska 

diskursens potentiella inverkan inom den diskursanalytiska referensramen. 

 

En dynamisk aspekt i den här kandidatuppsatsens undersökning ligger i växelverkan mellan 

hur den politiska diskursen anpassas på basis av vad politiker uppfattar att väljare vill höra 

och att väljarnas uppfattningar av den rätta politiken baseras på hur de bedömer politikernas 

diskurs. Grip (2019) menar att konceptet integration och att uppfattningarna om invandrare är 

dynamiska och förändras konstant. Avsikten men integrationspolitik är dock att generera 

jämlikhet gällande möjligheter, rättigheter och ansvarigheter. (ibid, s.874) 

 

Denna aspekt kritiseras i Grip (2019) intervjustudie med invandrare som har levt i Sverige 

mellan 1–40 år och lokala politiker att det är viktigt för invandare att kunna relatera till det 

nya samhället och känna social tillhörighet (ibid, s.864f). En av de saker som kritiserats mest 

gällande invandrare är att de har för stora rättigheter att få välja mellan ” sin egen kultur” och 

den ”svenska kulturen”, men att denna särskiljning inte är lätt att göra, vilket skapar en 

problematik för integrationen. Det visas i Grips studie, i likhet med Reyes & Kamalis (2005) 

undersökning, att integrationspolitiken grundas i uppfattningarna om skillnader mellan olika 

kategorier. Kategorierna består av en styrande majoritetsgrupp i samhället (svenskar) och en 

minoritetsgrupp(invandrare). Integrationspolitiken utgör därmed snarare en särskiljning än 

integration av människorna.  

 

Grips slutsats blir därmed vad hon benämner en ”(dis) similarity paradox” vilket visar att 

integrationspolitiken, är dynamisk och både främjar och fjärmar särskiljning mellan de som 

skall integreras och det mottagande samhället (Grip 2019, s.874). Denna dynamiska aspekt 

relaterar till den här kandidatuppsatsens syfte att se hur politikers retorik har förändrats 

(mellan en mera humanitär eller mera rationell inriktning) i debatterna efter 2015 och hur 

olika ledamöters ideologiska diskurs står i konflikt med varandra i olika avseenden när det 

gäller migrationspolitiken. Nyckelbegrepp (Bacchi, 2009, s.7ff) är avgörande för att kunna 

tematisera och analysera diskurser. Hur nyckelbegrepps används i riksdagsdebatterna visas i 

den här kandidatuppsatsens analys, genom hur olika ledamöter i riksdagen uppfattar och 

förmedlar sina åsikter. Politiken är full av ”nyckelbegrepp” (ibid, s. 8).  

 

Det går enligt min mening att anta att begreppen används på olika sätt och får därmed olika 

innebörd för olika människor, vilket för med sig att begreppen ofta diskuteras och skapar 
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konflikter mellan olika politiska ideologier på olika historiska grunder. I en intervjustudie av 

Ager & Strang(2008) belyses hur sättet som politiker uttrycker och förklarar begreppet 

integration relaterar till integrationsprocessen. Författarna menar att relationen till de som 

skall integreras försvåras när det saknas språklig och kulturell förståelse. Eftersom begreppet 

integration ofta används i helt åtskilda meningssammanhang, så innebär det att definitionen av 

vad en ”lyckad” integration är riskerar att tolkas på fel sätt. Integration är ett ”nyckelobjekt” i 

relation till den offentliga debatten och den politiska utvecklingen (ibid, s. 166). 

 

I Ager & Strangs (2008) intervjustudie med både politiker och informanter från ett 

flyktingläger, identifierades fyra ”nyckelmarkörer” för integrationsprocesser. Undersökningen 

visar hur strukturella barriärer för integrationen kan kopplas, genom sociala länkar, till 

relationen mellan förståelse av språk, kultur och den lokala miljön. Dessa barriärer reflekteras 

i de fyra viktiga markörer för integration som identifierats: anställningar, utbildning, hälsa 

och bosättning. Författarna menar att sociala länkar till dessa fyra markörer är broar till 

rättigheter och medborgarskap i samhället. (ibid, s.170, 181)  

I den här kandidatuppsatsen kommer ”nyckelbegrepp” (Bacchi, 2009, s. 8) från den politiska 

diskursen att kopplas till forskningsfrågorna. Dessa begrepp kommer att förklaras i 

nästkommande kapitel: Teoretisk och begreppslig referensram.  

 

2.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar sammanfattningsvis att relationen mellan de som producerar den 

politiska diskursen och de som konsumerar den är reciprok, det finns således en växelverkan 

mellan diskurs och dels andra politiker, dels väljare samt de som skall integreras. Den tidigare 

forskningen som har tagits med i kapitlet belyser en viktig aspekt för studiens relevans, 

nämligen att det finns viktiga insikter att finna gällande hur producenter och konsumenter av 

politisk diskurs angående integration och immigration uppfattas utifrån båda subjektens 

perspektiv. De rationella och humanitära skillnaderna, likheterna och förändringarna har 

visats ha en prominent plats på forskningsfältet. Denna undersökning ämnar bidra till att 

belysa de senaste årens dynamik i riksdagsdebatten mellan (S) och (M) angående 

diskursförändringar om integration och migrationspolitiken. 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 

Den teoretiska och begreppsliga referensramen är studiens analysram vilken innefattar de 

verktyg som används för att granska och utvärdera det empiriska materialet. Bacchis (2009) 

kritiska diskursanalytiska teori och metod ”What’s the problem represented to be” kommer 

huvudsakligen att användas i studiens analys. 

 

3.1 Kritisk diskursanalys och diskurs  

Ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv innebär att diskurs (eller språkbruk), det vill säga hur 

språket struktureras och samverkar i olika mönster i talad och skriven text, ses som en 

språklig social praktik. Kritisk diskursanalys är således en socialkonstruktionistisk inriktning, 

vilket implicerar att diskurser konstruerar och filtrerar hur vi uppfattar den sociala världen. 

Man försöker få kunskaper om hur samhällets normer, värderingar och identitetsskapande, 

konstrueras genom exempelvis politik, förhållanden och gruppidentiteter. (Winther Jorgensen 

& Philips 2000, s.7ff).  

 

Det finns olika typer av kritiska diskursanalytiska perspektiv, men gemensamt för de olika 

inriktningarna är att teorin är sammanlänkad med det metodologiska förfarandet. Fairclough 

(2015) menar att diskurs är en social praktik som implicerar en dialektisk interaktion där 

diskurs både formar och formas i samspelet mellan dels den sociala situationen, dels den 

struktur som diskursen verkar inom. Förhållandena som betingar diskursen kan ses genom tre 

olika nivåer av sociala förhållanden: (1) nivån på den sociala situationen, med andra ord den 

sociala omgivningen och kontexten där diskursen formuleras, (2) den sociala strukturen eller 

institutionen för diskursens framställande och tolkning och (3)vilken social nivå samhället 

som helhet befinner sig i vid tidpunkten då diskursen äger rum, vilket konstituerar hur diskurs 

konsumeras samt vilka sociala effekter som genereras i samhället (ibid, s.51, 57f).  

 

Diskurs analyseras för att belysa materialets specifika underliggande meningsstrukturer som 

tas för givna och framställas som självklara. Detta är något som är intressant att undersöka i 

debatter om politiskt obekväma ämnen, i denna studie analyseras exempelvis polemiken i 

debatten kring integration och migrationspolitiken. “Kritisk forskning bygger alltså inte på 

föreställningen om att forskning ska vara neutral och befriad från värderingar utan på att 

forskningens uppgift är att kommentera det orättfärdiga i samhället för att stimulera till 

frigörelse” (Svensson 2019, s.16–23, 99). Med kritisk diskursanalys som angreppsätt 
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analyseras följaktligen sociala interaktioner i samspel med makt och ideologi samt relationen 

till bevarandet av social exkludering baserat exempelvis på skillnader mellan ras, kön eller 

andra sociala nackdelar (Turner, 2011, s.146 (Heritage)).  

 

3.2” What´s the problem represented to be?” (WPR), enligt Bacchi 

Poängen med en (WPR)- analys är att kritiskt granska och belysa underliggande meningar, 

när det gäller postulerade politiska lösningar av problembilder, som representeras av 

beslutsfattare och att kritiskt ifrågasätta problematiseringar. (Bacchi, 2012, s.21ff, 1999, s. 

11ff). Det reflexiva sättet att studera det politiska fältet som Bacchis (2009) teori står för, 

passar särskilt bra för att studera den växelvisa verkan mellan retorik och politisk agenda, 

vilket ligger i denna studies syfte. Politiker vill ofta genom sin retorik producera vissa effekter 

för att attrahera väljare och sprida sina ideologiska uppfattningar, vilket i många fall görs 

genom att politikerna implicit eller explicit problematiserar vissa fenomen, som exempelvis i 

den här studiens empiri angående asylfrågan eller invandringspolitiken.  

 

(WPR)- inriktningen fokuserar på att analysera hur problematiseringar representeras i politisk 

diskurs baserat på synsättet att: (1) allmänheten är styrd av beslutsfattandes 

problemrepresentationer, (2) problematiseringar behöver studeras genom att analysera 

problemrepresentationer, snarare än själva problemen och (3) problematiseringarna som 

representeras behöver problematiseras och undersökas genom att kritiskt granska premisserna 

och effekterna som problemrepresentationerna innebär (Bacchi, 1999, s.1, 2009, s. 21f).  

 

3.2.1 Problemrepresentation:  

Problemrepresentationen är (WPR) inriktningens fundamentala premiss och beskrivs enligt 

följande: om någon person presenterar en målbild eller lösning för ett fenomen, så betyder det 

implicit att denna målbild eller lösning representerar något fel som behöver rättas till. Därför 

följer det att när en målbild eller lösning tas upp inom beslutsfattande, så är det implicit en 

representation av något som anföraren av argumentet uppfattar som ett problem. Ur denna 

synvinkel är politiken ett sätt att producera problem, snarare än att försöka lösa problem 

(Bacchi, 2009, s.1ff). Man kan därmed enligt min mening dra slutsatsen att eftersom alla 

frågeställningar utgår från att teorin om problemrepresentation är korrekt, så är denna premiss 

giltighet avgörande för att analysresultatets slutsatser och slutledningar skall vara rimliga 

och/eller sanna. 
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3.2.2 Konceptuell logik: 

Målet med (WPR) inriktningen är att förstå politik och beslutsfattande bättre genom att 

illuminera underliggande och omedveten logik inom anförarnas representationer. När den 

konceptuella logiken identifierats, så kan man med hjälp av den bakomliggande logiken sätta 

in problemrepresentationerna i meningsfulla sammanhang. Konceptuell logik refererar således 

till den logik som sammanfogar ett specifikt problem med den begreppsliga representationen 

av problemet. Detta kan man identifiera exempelvis genom det binära, som kan ses som ett 

hierarkiskt förhållande mellan A och icke- A (Bacchi, 2009, s.5ff). Detta binära förhållande 

kan till exempel ses i diskursen om integration och migrationspolitiken mellan de som skall 

integreras och det mottagande samhället i analysen av den här studiens empiri.  

 

Konstruktioner av binära skillnader kan leda till skillnader i kategoriseringen av politiska 

visioner, som exempelvis; nationell/internationell, man/kvinna, ekonomisk/social (Bacchi, 

2009, s.5ff). Sociala nyckelbegrepp som integration och mångkultur är binära begrepp som 

ofta används i diskurser konstruerade för de debatter som analyserats i den här 

kandidatuppsatsen. Mänskliga nyckelbegrepp kan ingå i kategorier som exempelvis: 

invandrare, medborgare, flyktingar, utrikes eller inrikes födda, löntagare och arbetsgivare. 

Politiker använder de underliggande historiska och kulturella betydelserna som 

nyckelbegreppen står för som abstrakta medel för att indikera legitimitet i sina egna 

uttalanden. (ibid, s.8f) 

 

3.2.3 Subjektivistiska effekter:  

Bacchi (2009) menar att det inom konstruktionerna av diskurs sätts kriterier upp av aktörerna, 

som konstituerar specifika subjekts tillgängliga positioneringar. Subjektivistiska effekter som 

ansvarspositioneringar och polariseringseffekter kan således tolkas som avledande manövrar 

för att själv slippa ta ansvar och lägga ansvaret på andra grupper. Ansvar för misslyckanden 

eller försämringar i samhället läggs, i vissa sammanhang inom denna studies empiri, på 

invandrare, andra politiska partier, bidragstagare, andra stater eller kommuner (ibid, s.16f). 

Begrepp som exempelvis biståndsberoende, utsatta eller ensamstående, förstärker och 

förankrar en viss social status på den berörda gruppen. Den politiska retoriken kan teoretisk 

sett utifrån den diskursanalytiska ramen, därmed skapa konflikter och förvirring för subjektets 

sätt att uppfatta sig själv eller andra i samhället. Det är även viktigt att se hur viss politik kan 

sätta polarisera vissa grupper mot varandra. (ibid, s. 5-9,16ff)  



 

20 
 

Polariseringspositionering som kan ses i diskursen som analyserats i denna kandidatuppsats 

indikerar exempelvis polarisering av anställda gentemot arbetslösa, inrikes mot utrikes födda, 

arbetsgivare mot arbetstagare, statligt mot privat äganden. De socialt exkluderade definieras 

enligt Bacchi (2009) exempelvis som, dysfunktionella familjer, invånare i utsatta 

bostadsområden, eller att inte kunna tala svenska. Att befinna sig i utanförskap är objektivt 

sett associerat med vissa sociala förhållanden där subjekten (exempelvis minoritetsgrupper) är 

uteslutna från relevanta processer som skapar viktiga sociala möjligheter (ibid, s.17f). Bacchi 

menar vidare att sådana begrepp utgör en form av direkt diskursiv diskriminering genom 

subjektspositionering. När begreppet integration diskuteras i politiska sammanhang kan dessa 

kontrasterande begrepp förekomma. När grupper kategoriseras olika genereras förutsättningar 

för problemet med systematisk strukturell diskriminering (Bacchi, 1999, s.107-10). 

 

3.3 Samhällsintegration och Assimileringsintegration  

För att specifikt belysa binära begreppsdefinitioner i de politiska riksdagsdebatterna kommer 

begreppet integration att analyseras utifrån Urbans (2018, s.9–18, 22–30) teorier om 

samhällsintegration och assimileringsintegration, vilka anger att begreppet integration 

infördes i politiken som en reaktion mot synsättet att invandrare skulle assimileras in i 

mottagarsamhällets helhet. Integration skulle istället innebära en ömsesidig anpassning mellan 

det mottagande samhället och de invandrande grupperna.  

Begreppet assimileringsintegration, ges en normativ betydelse, att de nyanlända skall anpassa 

sina värderingar och beteende för att passa in i mottagarsamhällets normgivande 

majoritetsstruktur. De nyanlända får tillgång till samma rättigheter och tillgångar som andra 

invånare, samtidigt som samhället behåller sin dominerande kultur och egna värderingar. 

Medan begreppet samhällsintegration kräver en ömsesidig anpassning mellan de nyanlända 

och det mottagande samhället. Den sociala anpassningen skulle kräva en förenlighet mellan, 

men inte nödvändigtvis en likhet av relationerna i samhället. För samhällets del behövs i 

sådana fall övergripande förändringar av normer och värderingar för att uppnå egna politiska, 

moraliska och sociala ambitioner och självbild. (ibid)  

 

3.4 Mångkultur 

I riksdagsdebattens diskurs förekommer begrepp som mångkultur eller mångfald, vilka i 

denna uppsats kommer att härledas till beskrivningen av ett mångkulturellt samhälle (Urban, 
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2018, s.18–22) och i vissa fall ses skillnaderna mellan nationalistiska och internationella 

aspekter. Frågan om det mångkulturella samhällets relevans, definieras olika inom diskursen i 

den här studiens analys.  

Ett mångkulturellt samhälle befinner sig enligt Urban (2018) konstant i förändring genom 

ömsesidiga anpassningar, förhandlingar och kompromisser mellan olika kulturella intressen. 

Förutsättningen för att samhället skall kunna hålla samman är att olika individer och 

grupperingar ingår i olika samhällsroller och identiteter, som exempelvis yrkesroll, nuvarande 

bostadsort, politiska, etniska och religiösa tillhörigheter. I ett sådant samhälle behöver 

rättigheter och skyldigheter fördelas rättvist mellan de olika kulturerna exempelvis 

skyldigheter att lyda lagar och medborgerliga rättigheter. (ibid, s.12, 18f) 

 

3.5 Territoriell stigmatisering 

Territoriell stigmatisering (Wacquant, 2007, s.67ff), innebär för ett område klassificerats som 

farligt och förfallet. Där bor i huvudsak fattiga, minoritetsgrupper och utlänningar enligt 

rådande fördomar. Detta medför socialt skadliga konsekvenser för området. Det 

stigmatiserade området uppfattas av både dess invånare och utomstående som en slags ”social 

skärseld”. Att bo i ett sådant område ger dess invånare en mindervärdig självbild med 

skamkänslor. Invånarna undviker sociala evenemang där de skulle behöva bjuda hem vänner 

och familj. Effekterna av territoriell stigmatisering visar sig även när det gäller allmän 

ordning. När ett område har blivit stämplat som en laglös zon eller kriminellt tillhåll, kan 

myndigheter motivera strängare åtgärder. Detta kan i sin tur få effekten att området förlorar 

sina humana, kulturella och sociala trygghetsaspekter och därmed blir ytterligare 

marginaliserat och destabiliserat (ibid). 

 

3.6 Sammanfattning av studiens analysram 

De teoretiska perspektiven från Bacchis (2009), (WPR) inriktning är speciellt framtagna för 

att analysera politisk diskurs genom att granska implicita och explicita 

problemrepresentationerna (ibid, s. x). Detta är som nämnts tidigare den här studies 

huvudsakliga syfte. Eftersom det i denna politiska diskurs är integration och 

migrationspolitiken som skall granskas, så har mera specifika teorier gällande integrationen 

av Urban (2018, s. 9-30) tagits med, för att förtydliga polemiken i riksdagsdebatterna. Även 
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Wacquant (2007, s. 67ff) begreppsdefinition av territoriell stigmatisering är hjälpsam i 

diskursanalysen, för att kunna referera konstruktivt till sociala aspekter med den 

stigmatiserande diskursen, gällande utsatta områden och dess invånare. 

 

4. Metod  

4.1 Kritisk diskursanalys  

Kritisk diskursanalys är en problemorienterad, kvalitativ analysmetod. Syftet med kritisk 

diskursanalys är att analysera och åskådliggöra ett språkbruk som producerar ojämlikheter och 

orättvisor och därmed bidra till att förminska dominerande förgivettagningar, inlåsande 

föreställningar och destruktiva maktförhållanden i samhället (Svensson, 2019, s. 54). Som 

metodologisk ansats kommer ”What’s the problem represented to be?” inriktningen, av Carol 

Bacchi (2009) att användas. Inriktningen är utvecklad av Bacchi, som ett verktyg för att 

främja kritiska undersökningar av politiska agendor och för att kunna analysera hur politiska 

praktiker har implikationer för de som styrs (ibid, s.9). Metoden lämpar sig därmed väl för 

studiens syfte, nämligen att fokusera på hur integration och migrationspolitiken 

problematiseras och representeras på olika sätt í den politiska diskursen.  

Andra diskursanalytiska inriktningar som exempelvis Fairclough (2015) kritiska 

diskursanalys (CDA) har valts bort, eftersom de inte direkt specificerar frågeställningar om 

problemrepresentationer i politik och beslutsfattande på ett sätt som Bacchi (2009) gör när 

författaren utgår från att allmänheten är styrd av beslutsfattandes problemrepresentationer 

snarare än av de verkliga problemen i sig själva (ibid, s. xi). 

Analysen i den här uppsatsen kommer att fokusera på att undersöka förändringar i diskursens 

meningsstruktur och underliggande meningar i protokollen från svenska riksdagsdebatter. 

Detta eftersom dessa anförare i kraft av att vara utvalda representanter för den samhälleliga 

maktstrukturen ofta sätter en normgivande ton för den allmänna väljarkåren. För att 

granskningen av de olika begreppen i protokollen ska vara i linje med det diskursanalytiska 

perspektivet, så ställs frågan ”hur beskrivs x?”, för att göra det möjligt att svara konkret på 

karaktären av diskursens struktur, snarare än det verkliga syfte eller sanningshalt som 

förekommer i empirin (Svensson, 2019, s. 81f).  

De slutledningar som har genererats utifrån tolkningarna av diskursen i de respektive 

protokollen i denna kandidatuppsats av (S) respektive (M), har även möjliggjorts genom att 
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för varje anförande i de respektive protokollen från debatterna ställa frågan “vad sker här?” 

Detta ger forskaren en diskursanalytisk blick för materialet och möjliggör en djupare tolkning 

av diskursen som en social handling (ibid, s.138ff).  

  

4.2” What´s the problem represented to be” metodens frågeställningar 

What´s the problem represented to be” (WPR) metoden baseras, som tidigare nämnts, utifrån 

antagandet, att det som politiker framställer som en lösning eller målbild de vill genomföra, 

implicit är en problemrepresentation (Bacchi, 2009, s. xi). De sex frågeställningarna som 

Bacchi konstruerat för att kunna analysera problemrepresentationer inom det politiska fältet 

är: 

1. What’s the problem represented to be in a specific policy? 

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the “problem”? 

3. How has this representation of the “problem” come about? 

4. What is left unproblematic in the problemrepresentation? Where are the silences? Can 

the problem be thought about differently? 

5. What effects are produced by this representation of the “problem”? 

6. How/where has this representation of the “problem” been, disseminated and defended? 

How could it be questioned or replaced?  

(ibid, s. xii) 

För att formulera forskningsfrågorna och uppfylla syftet för denna kandidatuppsats har 

(WPR)- metodens frågeställningar ett, två och fem används i analysarbetet. En analys som 

innefattar samtliga av frågeställningarna ovan skulle kräva en mera omfattande analys, varför 

de i min mening mest intressanta frågeställningarna har valts ut för att analysera 

problemrepresentationerna. Den första frågeställningen är grundläggande för att kunna 

formulera själva problemrepresentationen (Bacchi, 2009, s. xi – xviii). Fråga två är en 

avgörande uppföljning för att kunna bygga vidare på fråga ett. Fråga fem valt eftersom 

intresset för dessa diskursiva effekter, i min mening, kan återspeglas i de 

integrationsprocesser som fångar syftemålet med den här uppsatsen.  De metodologiska 

analysfrågorna i (WPR) inriktningen är starkt sammankopplade med den teoretiska 

analysramen. I det följande kommer det att redovisas för hur tre metodologiska 

frågeställningar från (WPR) metoden kommer att användas i studien: 
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What´s the problem (e.g., of “problem gamblers, “drug use/abuse”, gender inequality, 

domestic violence, global warming, health inequalities, terrorism etc.) represented to be in a 

specific policy? (ibid, s. 2) 

 

Fråga ett kommer att användas i analysen för att studera vilka målbilder och lösningar som 

framställs av (S) och (M) och hur dessa implicit är problemrepresentationer av ledamöterna i 

riksdagsdebatten. Exempelvis kan det med hjälp av denna fråga studeras hur målbilder 

angående förbättrade förhållandena för invandrare på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden 

eller integreringsprocessen framställs av ledamöterna i debatterna.  

 

What presuppositions or assumptions underlie this representation of the problem? (ibid, s. 4) 

 

Fråga två kommer att användas i analysen för att kunna belysa hur underliggande 

meningsskiljaktigheter representeras i polariserade debattinlägg. Detta kommer att göras 

genom att använda frågan som metod för att analyseras olika binära nyckelbegrepp. Sådana 

begrepp kan innebära olika saker för personer inom olika ideologier, exempelvis motstridiga 

uppfattning om vad integration, mångkultur eller andra begrepp innefattar. Politiker kan gå i 

polemik med varandra med olika föreställningar om innebörden av vissa relevanta begrepp, 

vilket kan skapa onödiga konflikter och försämra förutsättningarna för gemensamma 

målbilder och lösningar (ibid, s. 5).  

 

What effects are produced by this representation of the problem?  

Fråga fem kommer att användas i den här kandidatuppsatsen för att undersöka en potentiell 

påverkan på konsumenter av den politiska diskursen (inom den diskursanalytiska 

referensramen), i form av subjektivistiska effekter, exempelvis om ansvarstagande och 

polariserande effekter (Bacch, 2009, s.15ff).  

 

4.3 Material och urval   

Det empiriska materialet består av protokoll från riksdagsdebatter åren 2014, 2016, 2018 och 

2020, där det språkbruk som politikerna från framförallt Socialdemokraterna (S) och 
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Moderaterna (M) har konstruerat granskats. För insamlingen av materialet har jag sökt på 

Googles sökmotor efter: ”riksdagsdebatter med protokoll”, ”integration” och ”migration”, 

åren före och efter år 2015. Därefter har det gjorts ett bekvämlighetsurval av debatter från de 

aktuella årtalen. För att materialet skall omfatta tillräckligt mycket material för att kunna 

analysera en intressant utveckling och dynamik men ändå inom begränsningarna för studiens 

tidsram och omfattning, så valdes fyra riksdagsdebatter ut i urvalsprocessen.  

 

Empirin i uppsatsen från året 2014 består av ett textmaterial ur ett protokoll från riksdagen 

från en allmänpolitisk riksdagsdebatt om integration och invandring. Ur detta protokoll står 

(M) och (S) för sammanlagt 33 av anförandena. Debatten har en direkt anknytning till 

diskursen kring invandring och integration, dels i direkt anslutning till den stora 

flyktingströmmen som ägde rum i Europa år 2015, dels efter det första riksdagsvalet som SD 

fick ett starkt fotfäste i riksdagen. Empirin i uppsatsen från året 2016 består av ett textmaterial 

ur ett protokoll från en riksdagsdebatt om förslag till integration. Ur detta protokoll står (M) 

och (S) för sammanlagt 15 av anförandena. Debatten har en direkt anknytning till diskursen 

kring integration och migrationspolitiken i anslutning till det ökade ”migrationstrycket” som 

visar en tydlig förändring i diskursen.  

 

Empirin i uppsatsen från året 2018 består av ett riksdagsprotokoll, från en allmänpolitisk 

riksdagsdebatt. Ur detta protokoll står (M) och (S) för sammanlagt 19 av anförandena. 

Debatten har en direkt anknytning till diskursen kring den fortsatta utvecklingen och 

konflikter av problembilder om migration och integration de senaste åren. Empirin i uppsatsen 

från 2020 består av ett textmaterial från ett protokol från en riksdagsdebatt om förslag till 

integration. Ur protokollet står Moderaterna och Socialdemokraterna för sammanlagt två av 

anförandena. I granskningen av debatten kan det tydligt utläsas hur diskursen 2020, har en 

anknytning till de nya reformförslagen och sättet att se på invandringens roll i Sverige, som 

startade redan med växelverkan mellan retoriken kring världshändelserna år 2015 i form av 

krig och terrordåd och förändrade väljarmönster som sågs i valresultatet redan 2010 och sedan 

i större omfattning i valresultatet 2014. 

 

Eftersom denna kandidatuppsats har en begränsad omfattning har urvalet även baserats på 

debatterna direkt före och efter 2015 samt med jämna mellanrum för att få en tidsmässig 

regelbundenhet mellan årtalen i studien, fram till år 2020. I efterdyningarna från de 

chockartade händelserna 2015 har det skett avgörande diskursiva förändringar i den politiska 
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retoriken, vilka även varit omfattande under år 2020. Det finns, mig veterligen, inte någon 

liknande, jämförande forskningsanalys som sträcker sig till år 2020, varför denna studie fyller 

en relevant kunskapslucka. 

 

För att göra det insamlade datamaterialet mer hanterbart behöver man göra en ”reduktion av 

data”. Detta innebär att man börjar arbeta med empirin som har samlats in och hitta mönster i 

det. Målet är att reducera materialet till betydelsefulla beståndsdelar som identifierar de allra 

mest centrala delarna i det man vill studera. Delarna tematiseras sedan och utifrån detta 

förfarande kan slutligen resultaten diskuteras. Processen är cyklisk, vilket medför att man går 

igenom processen flertal gånger innan ett slutresultat har producerats. ”…diskursanalys, som 

går ut på att kartlägga och diskutera hur olika begrepp eller teman i ett datamaterial knyts 

samman i språkliga mönster som återspeglar och formar tänkesätt och beteendemönster i 

samhället”. (Lindgren, 2014, s.32–37) 

 

4.3.1 Riksdagsdebatter 

Debatten i riksdagens kammare är ett socialt forum för interaktion mellan politiker och 

väljarna, inklusive de som skall integreras i samhället. Diskurser i riksdagsdebatter kan 

således både indirekt och direkt påverka vilket språkbruk som dominerar och sätter normer i 

samhället. Den sociala strukturen för riksdagsdebatterna består av kammaren, som är ett 

centrum där riksdagens ledamöter samlas för att debattera och ta beslut om aktuella politiska 

ämnen. Anförarna får yttra sig fritt utan opassande eller personliga förolämpande 

anspelningar. Efter ett huvudanförande får de ledamöter som begärt ordet för replik svara med 

kortare anföranden. Om inga reservationer finns när debatten startar, så är det de politiska 

partiernas storlek som avgör anförarnas talarordning i kammaren. Både medier och 

privatpersoner är välkomna att lyssna på debatterna, som även spelas in, protokollförs och 

sänds på webb – tv. (riksdagen.se (2020), riksdagens arbetsplenum (2012)). 

 

I debatternas protokoll som granskats i denna kandidatuppsats, deltog samtliga 

riksdagspartier. Riksdagsdebatterna återspeglar hur politiska diskurser såg ut under de 

aktuella åren i det jämförande perspektiv som studien ämnar undersöka. I studien kommer 

olika diskurser i textmaterialet från protokollen granskas systematiskt. Fokus kommer vara på 

att analysera hur (S) och (M) ledamöternas diskurs skiljer sig eller liknar diskurs, från det 

andra partiets ledamöter. Det är även intressant för analysen att jämföra (S) och (M) med 

exempelvis (SD) diskurser, för att få ett perspektiv med polariserade diskurser.  
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4.4 Analysförfarande 

I diskursanalysen ställs frågor som: vad tas för givet och vilka sanningar tas för självklara? 

För att få svar på dessa frågor behöver man utgå ifrån en egen förförståelse för 

bakgrundsinformationen om vilka kulturella värderingar och normer som finns inbäddade i 

problemrepresentationens syfte och språkbruk? Exempelvis kan man kan jämföra hur 

partiernas diskurs angående asylfrågan har förändrats mellan årtalen. Det är viktigt att vara 

noga med att observera interna variationer och motsägelser för att inte reproducera stereotypa 

föreställningar om hur man uttrycker sig, som exempelvis liberal, konservativ, kommunist 

eller rasist, menar Svensson (2019, s. 137). Analysen har operationaliserats på ett 

konventionellt sätt efter årtalen för debatterna enligt en longitudinell organisering, vilket 

innebär att den historiska utvecklingen av föreställningsramar, språk och kunskap, utformas i 

studien efter en relevant tidslinje med väldefinierade start och slutdatum (ibid, s. 137).  

Inom organiseringen av analysens struktur har (S) och (M) diskurserna utforskats utifrån 

riksdagsdebatternas olika anförares meningsutbyten för att kunna jämföra de olika 

partipolitikernas konstruktioner av diskurserna. I första steget av analysförfarandet kommer 

analysförfarandet utgå ifrån (WPR) metodens frågeställning ett: What´s the problem 

represented to be in a specific policy, (Bacchi, 2009, s. 2)  för att identifiera anförarnas 

målbilder, lösningar och problembilder. I nästa steg utvecklades analysen genom att beskriva 

den konceptuella logiken som implicit finns med för att legitimera de målbilder och lösningar 

som presenterats. Den konceptuella logiken strukturerades i analysen på ett systematiskt sätt 

genom att konstruera olika ”förgivettagningar”, som följer av problemrepresentationerna. 

Detta analysförfarande kan knytas till (WPR) metodens frågeställning två: What 

presuppositions or assumptions underlie this representation of the problem? (ibid, s. 4). 

Slutligen reflekteras det över den teoretiska relationen mellan problemrepresentationerna och 

de personer som konsumerar diskursen i riksdagsdebatterna. Detta analysförfarande kan 

knytas till (WPR) metodens frågeställning fem: What effects are produced by this 

representation of the problem? (ibid, s. 15). Utvalda diskurser från undersökningens resultat 

kommer att redogöras för tematiskt och presenteras i kapitlet: Resultat och analys.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
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Validitet styrker att materialet och de metoder som används är relevanta för uppsatsens syfte 

och ämne. Reliabilitet styrker att metoden som används för att nå fram till undersökningens 

slutsatser kan upprepas igen och ge samma resultat. Studien har stark validitet eftersom 

materialet är förankrat, dels i politiska debatter i riksdagen vilket är studiens verkliga syfte att 

analysera, dels i olika vetenskapliga material som utförts för ett autentiskt forskningssyfte. I 

uppsatsen kommer de partipolitiska diskurserna från de olika anförarna jämföras mellan 

årtalen före och efter år 2015. De debatter som valts i urvalsprocessen, i samband med det 

kompletterande materialet från Ipsos/DN (2018) väljarbarometer, som även stärks av data från 

statistiska centralbyrån (SCB, 2020), utgör en kombination som möjliggör stark validitet till 

analysen.  

 

Materialet med riksdagsdebatter har även reliabilitet eftersom det finns offentlig tillgång till 

färdigskrivna protokoll, vilket underlättar både för att kunna upprepa och kontrollera 

datainsamlingen. Hur empirin tolkas och vilka slutledningar som dras beror dock på 

forskarens egen referensram, vilket enligt min mening, är något som bidrar till det som gör 

kvalitativ forskning intressant. Det kommer inte att göras några anspråk på att generalisera 

några slutsatser angående partipolitikernas fundamentala synsätt på migrationspolitiken 

utifrån studiens analyser.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Studien baseras på ett offentligt material som inte kräver särskilda etiska övervägande 

gällande exempelvis informationsbrev och samtycke, materialet som tagits med i uppsatsen är 

offentliga protokoll från riksdagen. De ledamöter som är med i debatterna behöver inte 

tillfrågas eller ge samtycke eftersom det är en del av det politiska uppdraget att man verkar 

som en offentlig person. Inte heller mediamaterialet och Statens offentliga utredningar eller 

texterna på Socialdemokraternas och Moderaternas hemsidor är material som kräver speciellt 

medgivande för att användas. Detta till skillnad mot en intervju eller observationsstudie där 

exempelvis ett intervjumaterial hade krävt samtycke av informanterna för att värna 

intervjupersonernas konfidentialitet (Kvale & Brinkman, 2014, s. 322f).  

Det man bör ha i åtanke vid tolkningen i denna studie är att man i största grad bör undvika 

bias som kan uppstå av att man färgas av sina egna värderingar och åsikter kring ämnet. Om 

forskaren själv företräder en speciell politiks inriktning eller har starka åsikter i frågan kan 

vissa sanningar och underliggande betydelser tas för givna. Forskaren som utför en kritisk 
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diskursanalytisk studie bör således vara medveten om att slutsatser som dras vilar på ens egen 

förförståelse inom ämnet.  

 

5. Resultat och analys  

 
Resultatet och den kritiska diskursanalysen presenteras i tre steg direkt kopplat till de tre 

aktuella analysfrågorna som jag formulerat utifrån från Bacchis (2009, s. xii) frågeställningar, 

ur (WPR) perspektiv. Först kommer det styckevis att redogöras för de målbilder, lösningar 

och explicita och implicita problemformuleringar som tillsammans utgör ledamöternas 

problemrepresentationer (ibid, s. 4). Därefter presenteras en tolkning av den konceptuella 

logiken (ibid, s.5), utifrån problemrepresentationerna. Slutligen kommer 

problemrepresentationerna att kopplas till potentiella subjektivistiska effekter (ibid, s. 15ff, 

92f), (inom den diskursanalytiska referensramen), som kan påverka hur integration och 

migrationspolitiken uppfattas.  

 

5.1 (S) respektive (M) problemrepresentationer år 2014 

I följande avsnitt redovisas resultaten som genererats med hjälp av den första 

frågeställningen:  Hur representeras och problematiseras integration och migrationspolitiken, 

av (M) respektive (S) ledamöter, i riksdagens kammare, i de debatter som analyseras från åren 

2014, 2016, 2018, 2020? Första protokollet som granskats är från riksdagsdebatten 2014, när 

antalet asylförfrågningarna hade börjat öka och således var diskursen om flyktingmottagande 

och asylfrågan i fokus hos (S). Här granskas (S) respektive (M) målbilder och lösningar och 

hur dessa implicit och explicit representerar de problemformuleringar som står bakom 

riksdagsledamöternas diskurs. Det visas en skillnad mellan huvudsakligt fokus i debatten 

mellan (S) och (M) anförarna och vad de prioriterar i integrationsprocessen, vilket indikerar 

vad ledamöterna uppfattar som viktigast i debatten. Diskursen kommer även vid några 

tillfällen att polariseras mot (SD) diskurs för att visa diametralt motstridiga argumenteringar.  

Gemensamt för (S) och (M) ledamöternas diskurser 2014, är en positiv syn på 

flyktingmottagande för Sveriges utveckling och att en lyckad integrationsprocessen kräver en 

förbättrad arbetsmarknad. (S) målbilder kretsade mycket kring att föra fram en human och 

hållbar flyktingpolitik, ett generöst flyktingmottagande samt en framgångsrik integration på 

arbetsmarknaden. (S) målbild var även att Sveriges skall vara en aktiv del av globaliseringen. 
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(S) lösningar för att uppnå ett hållbart flyktingmottagande var att Sverige skall öka 

beredskapen för kommunerna att ta emot och integrera flyktingar genom ett ökat 

bostadsbyggande, som migrationsverket kan använda och att kommunernas politiker ser 

flyktingmottagandet som en naturlig del av sin befattnings uppgift. När det gäller asylrätten 

menar (S) att den måste fortsätta gälla i Sverige som den gjort historiskt sett. Sverige skall 

även bidra till globaliseringen genom att investera i internationella hjälporganisationer och 

samarbeta med EU (Sammeli(S) 2014, A: 137. Jansson(S) 2014, A: 220). 

För mig handlar migration om människor och möjligheter, och en socialdemokratisk 

migrationspolitik utgår från en stark solidaritet människor emellan. Sverige ska vara 

landet som ger människor som flyr för sina liv en frizon. Vi ska vara landet som 

välkomnar människor som flyttar hit för arbete eller kärlek, och vi ska se möjligheterna 

i varje enskild människa. Vårt land är i sig ett tydligt historiskt exempel på att den 

kunskap, arbetskraft och mångfald som har kommit hit har haft stor betydelse för 

svensk tillväxt och utveckling. (Sammeli (S), 2014. A:82) 

(S) ledamöternas implicita problemformuleringar i protokollen anger att det finns brister när 

det gäller humanitära värderingar och solidaritet mellan människor (ibid). I analysen framgår 

vissa explicita och implicita problembilder: 

• Europeiska länder har resurser att hjälpa miljontals människor på flykt, men solidaritet 

saknas hos vissa politiker och vissa länder inom EU (ibid, A:84). (S) diskurs 

implicerar att det finns problem med invandrarfientliga tendenser och att övriga länder 

inom EU inte tar emot tillräckligt med flyktingar, detta gör flyktingsituationen svårare. 

(ibid, A:82) 

• Även inom svenska kommuner finns en ojämlik fördelning, eftersom vissa kommuner 

inte tar emot lika många flyktingar som andra. Invandrarfientliga riksdagspartier 

förvärrar dessutom attityder mot flyktingmottagandet genom att förmedla en negativ 

syn på invandrare, vilket anges som något ogynnsamt för Sveriges utveckling.  

(ibid, A:82) 

 

Den andra diskurstypen som dominerade debatten 2014 handlade om integrationsprocessen på 

arbetsmarknaden. (M) retorik gällande integreringen hade flera tydliga målbilder och 

lösningar. Målbilderna var att effektivisera integrationsprocessen och att förbättra 

arbetsmarknadsstatusen för nyanlända samt att avveckla den strukturella diskrimineringen 

som försämrar förutsättningarna för en lyckad integration. (M) vill även bevara Sveriges 
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öppenhet mot omvärlden i takt med att globaliseringen förändrar utvecklingen i världen. (M) 

lösningar som angavs för att skapa en framgångsrik integrationsprocess, var exempelvis att 

följa alliansens arbetslinje och nystarts- och instegsjobb på arbetsmarknaden. (Delis (M), 

2014, A: 91. Schulte (M) 2014, A: 162. Holm (M) 2014, A: 174) 

En effektiv integrationsprocess kan avveckla den strukturella diskrimineringen…Vårt flaggskepp 

arbetslinjen har skapat över 350 000 arbetstillfällen. (Delis (M), 2014. A:91) 

(M) ledamöternas implicita problemformuleringar i diskursen anger att det finns brister när 

det gäller integrationsprocessen. (M) retoriken indikerar enligt tolkningen som gjorts vissa 

explicita och implicita problembilder: 

• De främlingsfientliga krafterna som försvårar integrationsprocessen förstärks för varje 

år, vilket bidrar till att processen som redan fungerar dåligt, blir en större utmaning för 

de demokratiska krafterna. (Delis (M), 2014, A:91) 

• De skattehöjningar som (S) förordar är fel väg för en gynnsam integrering, eftersom 

det försvårar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, när de nyanlända inte 

har någon utbildning som passar för avancerade jobb (ibid). 

• Att (S) nedprioriterar integreringsfrågan genom att avskaffa statsrådsposten 

integrationsminister, vilket gör integrationsprocessen svårare att adressera på ett 

effektivt sätt i den politiska beslutstagande agendan. (ibid) 

 

5.1.1 Konceptuell logik för (S) respektive (M) år 2014 

I följande avsnitt redovisas analysens resultat som genererats med hjälp den andra 

frågeställningen: Vilka antaganden om integration och migrationspolitiken, i diskurser av (M) 

respektive (S) i riksdagens kammare, de aktuella åren, representeras som självklara och sanna, 

och vilken är dess konceptuella logik? I avsnittet beskrivs hur olika binära begrepp förmedlas 

som givna sanningar, självklarheter och därmed inte ifrågasätts. De nyckelbegrepp som 

identifierats kommer att redovisas för. I debatten använder (S) och (M) olika definitioner för 

hur en lyckad integrering skall se ut, medan de har en gemensam underliggande syn på 

samhällets roll gällande integrering som skiljer sig mot (SD) retoriska framställningar. 

Integration:  

Ur (WPR) perspektivet kan integration i ledamöternas diskurs ses som ett binärt 

nyckelbegrepp (ibid, s. 8), eftersom representanter från de olika partierna talar om integration 
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på olika sätt. När det gäller en framgångsrik integration kan (S) retorik liknas med Urban 

(2018, s. 9–18) teori om samhällsintegration. (S) förespråkar en stark arbetslinje, 

språkutveckling och ökad delaktighet från samhällets sida för att flyktingar på 

flyktingmottagningar skall få bättre mottagande och känna sig välkomnade in i det svenska 

samhället.  

Jobb är vägen till ökad delaktighet och samhörighet, till integration, språkutveckling 

och självförsörjning, vilket i sin tur skapar tillväxt och utveckling. En stark arbetslinje 

ska genomsyra välkomnandet till vårt land av de grupper som är i arbetsför ålder. En 

framgångsrik migrationspolitik är därför en politik som sätter jobben främst och har full 

sysselsättning som mål för dem som nyss har kommit hit. (Sammeli (S), 2014. A:82) 

(S) konceptuella logik märks här i anförarens sätt att lyfta en stark arbetslinje och (S) menar 

vidare att det finns resurser i Sverige och övriga Eu länder att hantera de ökade 

flyktingströmmarna men att det behövs förbättringar i integrationsprocessen. Det indikeras 

framförallt en stark arbetslinje för att uppnå en framgångsrik integrationspolitik. Denna logik 

står i stark kontrast till (SD) retorik som kan liknas vid en utpräglad assimileringsintegration 

(Urban, 2018, s. 22ff). De förespråkar en kraftigt minskad invandring, åtstramningar gällande 

bidrag både nationellt och internationellt och att helt fokusera på att hjälpa flyktingar på plats 

i krigets närområden. ((SD) 2014, Jomshof A:114. Bjälkö A: 127. Wiechel A:204) 

Mångkulturen är som alla vet ingenting som vi är jättepigga på. Man stoppar den 

genom en rad olika åtgärder, dels givetvis genom en minskad invandring till Sverige, 

dels genom en assimileringspolitik, vilket innebär att man inte ska ha en politik där man 

ödslar miljarder och åter miljarder på att få alla som kommer hit att upprätthålla den 

kultur de kommer ifrån med språk, egna skolor och allt vad det nu är. (Ekeroth (SD) 

2014, A:189) 

(M) anger liksom (S) att integrationsprocessen skall ske genom en process som stämmer med 

samhällsintegration (Urban, 2018, s. 9–18), men att integreringen skall uppnås på annat sätt 

än (S) förespråkar (Delis (M), 2014. A:91). (M) diskurs motsätter skattesänkningar och 

indikerar att fokus istället bör vara på att hitta enkla men lågavlönade jobb, som skall 

effektivera integrationsprocessen på arbetsmarknaden. (M) ledamoten lyfter genom diskursen 

även fram strukturell diskriminering (Bacchi, 1999, s. 107-10). Detta problem skall lösas 

genom att få invandrare att komma ifrån det socialt exkluderande effekten, som utanförskapet 

(ibid) i form av att leva på bidrag innebär för att istället ”kunna klara sig för egen maskin” 

(Delis(M), 2014, A:91).   
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(M) anföraren menar att invandrarna är en tillgång för Sverige som arbetar hårt och 

målinriktat för att skaffa arbete, vänner, lära sig språket och svenska normer och traditioner. 

Enligt tolkning genom av den konceptuella logiken (Bacchi, 2009, s. 5f) i diskursen av (M) 

ledamoten indikeras därmed att (M) politik bör bedrivas för att främja en lyckad integrering. 

Mångfald: (M) diskurs 2014 indikerar att mångkultur (Urban, 2018, s. 18-22) är här en viktig 

och positiv aspekt med invandringen, som försämras genom diskriminering när invandrare 

som grupp utsätts för särbehandling på exempelvis arbetsplatser. Det som beskrivs nedan efter 

tolkningen av (M) ledamotens diskurs går i linje med definitionen av hur ett mångkulturellt 

samhälle (ibid) behöver anpassas för att hålla samman, gällande exempelvis yrkesroller, 

genom anpassning både från de som skall integreras och mottagarsamhällets håll.  

Sverige hade kollapsat om vi inte hade haft en invandring till landet i flera olika 

omgångar de senaste hundra åren. Sedan ska vi se till att de människor som kommer hit 

i dag integreras väl i samhället, får jobb snabbt och lär sig språket. (Svensson(M), 2014 

A:115) 

(M) ledamotens konceptuella logik (Bacchi 2009, s. 5f) gällande mångfald indikerar att 

Sverige hade varit ett mindre framgångsrikt land utan invandring vilket går i polemik med 

(SD) retorik om att invandringen är en belastning för samhället och bör hämmas. (M) diskurs 

anger arbetsmöjligheter och språkutveckling som viktiga verktyg för en lyckad integration, 

vilket överensstämmer med (S) retorik för en lyckad integration. (M) ledamoten förmedlar 

dock till skillnad från (S), att resurser inte bör användas till att höja bidrag och a-kassa, 

eftersom det inte ger incitament till några förbättringar på arbetsmarknaden.  

Även i den konceptuella logiken som kan utläsas från (S) diskurs, så anges fördelar med 

invandringen och mångfalden som bidrar till ökade kunskaper i Sverige. Denna retorik 

indikerar en problembild av (SD) diskurs, som anger ett motstånd till flyktingmottagandet och 

lyfter fram negativa aspekter för Sverige i form av ekonomiska nackdelar och rädsla för att 

svenska normer och värderingar skall hotas. 

När det gäller den konceptuella logiken (ibid) i samverkan med globalisering, indikeras det i 

(S) diskurs att globaliseringen står för en positiv utveckling i världen liksom för det svenska 

samhället. Att Sverige har resurserna som krävs för att ta emot flera flyktingar indikeras i 

både (S) och (M) argumentationer.  

5.1.2 Relationen till väljare och de som skall integreras i samhället år 2014 
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I följande avsnitt kommer diskursens problemrepresentationer diskuteras med hjälp av den 

femte frågeställningen: Hur konstrueras och förändras diskurser av (M) respektive (S) 

ledamöterna, i riksdagens kammare de aktuella åren, som antas producera subjektivistiska 

effekter på väljare respektive de som skall integreras? I följande avsnitt kommer det att 

diskuteras hur diskursens problemrepresentationer och binära begrepp antas relaterar ojämlikt 

till olika sociala grupperingar som väljare och de som skall integreras. Denna ojämlika 

fördelning kan generera polariserade attityder hos väljare gentemot integration och 

migrationspolitiken och i förlängningen negativa effekter på integrationsprocesser och de som 

skall integreras i samhället. I fortsättningen kommer jag att referera till väljare och de som 

skall integreras (invandrare och flyktingar) som konsumenter av eller de som skall konsumera 

diskursen. I växelverkan med de som skall integreras i samhället struktureras således en 

ansvarspositionering som kan generera mera negativa effekter för vissa sociala grupper än för 

andra. Bacchi (2009, s. 16ff) kallar dessa effekter för olika former av subjektivistiska effekter. 

 

De två mest prominenta, potentiella subjektivistiska effekterna som indikerades av diskursens 

problemrepresentationer i analysen kommer att presenteras. Subjektivistiska effekter i form av 

binära polariseringseffekter (Bacchi, 2009, s. 7ff, 16f) är att politisk diskurs ofta delar upp 

åsikter i olika polariserade kategorier, vilka implicerar olika uppfattningar som är tillgängliga 

angående viktiga ämnen, exempelvis vilka åtgärder som främjar eller fjärmar en lyckad 

integration. Eftersom det råder motstridiga uppfattningar mellan olika politiska ideologier i 

riksdagsdebatten, så förmedlas det polariserade åsikter till de som konsumerar diskursen. 

I riksdagsdebatten 2014, förmedlar (S) ledamoten (Persson (S), 2014. A:92) en 

polariseringseffekt i polemik med(M) ledamoten (Delis (M), 2014. A:91) angående 

alliansregeringens politiska uppdrag från 2010 gällande integration och migrationspolitiken: 

Herr talman! Det finns alltid någon annan att skylla på, alltid någon som ska vara längst 

ned på trappstegen. När jag hörde Sotiris Delis tala tänkte jag på de människor som 

kom hit i slutet av 1800-talet och räknades som de andra. Läs Mina drömmars stad om 

Henning och dalfolket! Deras problem löstes inte genom skattesänkningar och 

avregleringar utan det motsatta, nämligen demokratisering, utjämningspolitik och 

jämlikhet. Det var samma sak då som nu: stor jämlikhet - liten segregation. (Persson 

(S), 2014. A:92) 

Polariseringseffekter (Bacchi, 2009, s. 7ff) indikeras i diskursen av (S) ledamoten med hjälp 

av en metafor till en historisk bok om hur en föräldralös ungdom kämpar sig fram i en ny stad 
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men hamnar i samhällets bottenskikt. Även andra ledamöter från (S), (M) och från andra 

partier använder sig av metaforer. Denna retorik syns inte i samma utsträckning i de senare 

riksdagsdebatterna. 

Denna typ av medvetandegörande anspelar på vårt symboliska sätt tolka omvärlden genom att 

abstrakta känslor överförs från en uppfattning om något till en annan. Att använda metaforer 

förmedlar effekter till de som skall konsumera diskursens sätt att tänka, känna, uppleva och 

handla, enligt Svensson (2010, s.62). 

En annan typ av subjektivistiska effekter kunde identifieras i form av ansvarspositionering 

(Bacchi, 2009, s. 16f). Problemrepresentationer implicerar vanligtvis vem eller vilka som är 

ansvariga för problemet i fråga. Detta påverkar potentiellt de som konsumerar diskursens syn 

på politiken och i förlängningen forma attityder i samhället. Därmed är det viktigt att klargöra 

om representationen är rimlig (Bacchi, 2009, s.16f). Exempelvis kan man med en sådan 

analys illuminera vilka som behöver ta mera ansvar i frågan om flyktingmottagandet.  

(S) diskurs implicerar att man både på ett grupp- och individuellt plan bör ta ansvar och hjälpa 

flyktingar både i flyktingläger och att välkomna dem till Sverige. (S) menar därför att 

kommunerna bör ha ett beredskapsansvar och tillhandahålla bostäder som kan användas för 

flyktingmottagandet (Sammeli (S), 2014. A:82). 

Flyktingmottagandet är i dag långt ifrån jämnt fördelat över landet. Ett antal kommuner 

tar ett väldigt stort ansvar medan andra inte tar det ansvar de borde. På samma sätt som 

jag tycker att det är fullt rimligt att varje enskild kommun ska ha en skyldighet att ha 

beredskap för att ta emot nya svenskar behöver vår röst också bli tydligare i Europa. 

Fler länder behöver ta det ansvar Sverige tar när det handlar om att ta emot människor 

som flyr för sina liv. (ibid) 

 

(S) anger i diskursen en ansvarspositionering, för att ge fristäder åt flyktingar både på Sverige 

och övriga EU länder (ibid). (M) diskurs visar en liknande syn på ansvarspositioneringen i 

Europa, som den (S) indikerar, när (M) lyfter fram att Sverige jämförelsevis har haft den 

högsta jobbtillväxten i västvärlden och den vi aldrig haft så stora resurser i välfärden, trots att 

vi har tagit emot den mest generösa invandringen i Europa (Schulte(M), 2014, A: 162). 

Däremot skiljer sig (M) från (S) ansvarspositionering när det gäller hur de ser på integrationen 

när de indikerar att (S) politik inte leder till flera jobb, vilket är bland det viktigaste i 

integrationsprocessen (ibid). Denna gemensamma positionering av (S) och (M) visar en 

inkluderande samhällsintrering (Urban, 2018, s. 9-18) och en internationell 
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ansvarspositionering i diskursen (Bacchi, 2009, s. 16f). Retoriken av både (S) och (M) går i 

tydlig polemik med den ansvarspositionering som (SD) anger, vilken indikerar ett avstånd 

från (S) och (M) ansvarspositionering och i princip enbart vill hjälpa flyktingar på plats i 

krigets närområde (Kronlid (SD)2014, A: 83, Jomshof (SD)A:112, Ekeroth (SD)A:171,3,9. 

Wishel (SD)A:200,2).   

 

5.2 (S) och (M) problemrepresentationer år 2016 och 2018 

I riksdagsdebatten år 2016 inleder (S) debattanförandet med att förespråka 

blocköverskridande överenskommelser angående invandringspolitiken i stort och specifikt för 

bostadsbygganden, för att uppnå förbättringar gällande integreringen i fråga om jämlikhet och 

etablering (Karlsson(S), 2016, A:40). Här indikerar (S) diskurs, i enlighet med en 

samhällsintegration (Urban, 2018, s. 9-18). 

 

(S) ledamöternas målbilder i debatten är generellt att producera den bästa möjliga 

migrationspolitiken genom blocköverskridande överenskommelser. De vill öka 

bostadsbyggandet och att förbättra integreringen på arbetsplatser. Detta för att i förlängningen 

förbättra integreringsprocessen. (S) ledamöternas lösningar i debatten, för att uppnå ökat 

bostadsbyggande är att skapa en bättre process för enklare och snabbare bostadsbyggande 

genom blocköverskridande överenskommelser.  

 

För att förbättra integreringen på arbetsmarknaden indikerar (S) i debatten 2016, att staten 

skall se till att arbetsgivarna får förstärkta arbetsmarknadsinsatser och skattesubventioner 

Karlsson(S)2016, A:40). Arbetsförmedlingens regelverk skall omorganiseras och göra 

överenskommelser med den kommunala omsorgsförvaltningen. Det indikeras även att 

etableringsuppdraget skall förbättras.  

Utgångspunkten för beslutsfattande är att vi hittar breda överenskommelser här i 

riksdagen. Regeringen har föreslagit stärkt förvaltningsanslag till Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag, regelöversyn för etableringsuppdraget, snabbspår med förstärkta 

arbetsmarknadsinsatser, tidiga insatser för personer med uppehållstillstånd i 

anläggningsboende, svenskundervisning i anläggningsboende, validering inom 

etableringsuppdraget och ändrade regler för etableringsersättning vid arbete inom 

etableringsplanen. (Karlsson (S), 2016. A:40)  
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(S) ledamotens (ibid) implicita problemformuleringar anger att: 

• Det saknas blocköverskridande överenskommelser för vissa delar av 

migrationspolitiken när det gäller bostadsbygganden. 

•  Det finns för lite bostäder att använda till flyktingmottagande och för att tillfredsställa 

det ökade behovet på bostadsmarknaden. 

• Arbetsförmedlingen saknar resurser och har för krångliga regelverk att förhålla sig till, 

vilket leder till att integreringen på arbetsplatserna inte fungerar dåligt.  

• Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag fungerar dåligt och arbetsmarknadsinsatserna 

tar för lång tid att genomföra, vilket skapar ojämställdhet och orättvisor, exempelvis 

att färre kvinnor än män får nytta av arbetsmarknadsinsatserna. 

 

I debatten från år 2016, indikerar (M) ledamoten (Bali(M), 2016) i sin diskurs, mera en 

problematik med invandrarnas roll i det svenska samhället. Målbilderna kretsar nu kring hur 

invandrarna själva skall ha tillräckliga kompetenser för att platsa på arbetsmarknaden. Här ser 

man hur (M) diskursen (ibid) anger en bild som i viss grad liknar en assimileringsintegrering 

(Urban, 2018, s. 22ff) där de som skall integreras skall formas för att passa in i det 

mottagande samhällets normer och kultur. 

 

(M) ledamotens (ibid) målbilder indikerar att höja utbildningsnivån för stora grupper 

lågutbildade invandrare och göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden, framförallt för 

kvinnor. (M) ledamotens lösningar för att uppnå målbilderna anger att höja 

sysselsättningsnivån för utrikesfödda genom att få in dem på arbetsmarknaden med 

nystartsjobb utan lön eller med låg lön för att de skall kunna lära sig svenska normer, kultur, 

arbetsmetodik och språket. Lågutbildade invandrare skall kunna höja utbildningsnivån via 

exempelvis Komvux (ibid). 

 

Vi vet nämligen att en stor del av ens produktivitetsutveckling i Sverige sker på 

arbetsplatser. Det är på jobbet man lär sig nya metoder och modeller. Man lär sig 

normer. Man lär sig arbetsmetodik. Det är därför det är viktigt att se till att fler får 

tillgång till arbete och kan göra den produktivitetsresan trots att de har en svag 

utbildningsbakgrund. (Bali (M), 2016 A:27)  

 

(M)ledamotens implicita problemformuleringar indikerar att: 
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• Modellen med bidrag har inte lyckats, det behövs andra lösningar för att lösa 

problemen med integration. Detta eftersom det tar för lång tid att utbilda alla 

invandrare till den nivå som krävs för de flesta förstagångsjobben, eftersom många 

invandrare är lågutbildade eller analfabeter och många invandrarkvinnor har aldrig 

varit ute i arbetslivet 

• Många kvinnor stannar hemma istället för att komma ut på arbetsmarknaden på grund 

av kulturella traditioner från andra länder, vilket försvårar integrationen i samhället 

och på arbetsmarknaden.  

• Det försvårar och försenar språkinlärningen att stanna hemma och lära sig svenska 

med SFI utbildning jämfört med att lära sig svenska på arbetsplatsen.  

(ibid, A: 27, 43). 

 

I riksdagsdebatten från år 2018, ligger fokus inom (S) diskurs liksom 2016, på att få ihop en 

enad blocköverstigande överenskommelse med riksdagspartierna och förbättra 

migrationspolitiken. (S) diskurs indikerar nu att det ökade migrationstrycket är ett problem för 

Sverige och att det behövs omfattande åtgärder för att klara av situationen, men inte 

restriktioner eller minskade volymmål för flyktingmottagning. För att alla aktörer skall arbeta 

tillsammans behöver alla som skall vara med i överenskommelserna arbeta mot samma 

målbilder. Därför indikerar (S) ett starkt avstånd från (SD) diskurs angående 

flyktingmottagning och anger att (SD) medverkan skulle försvåra syftet med målbilderna. 

(Larsson (S),  2018, A: 311) 

Vår ambition är att fortsätta med breda överenskommelser i denna fråga med alla de 

anständiga partierna i Sveriges riksdag. Dit räknar jag dock inte Sverigedemokraterna. 

(Larsson(S), 2018 A:307) 

(S) ledamotens målbilder (ibid) indikerar att underlätta integration och migrationspolitiken i 

Sverige genom blocköverskridande överenskommelser mellan de etablerade riksdagspartierna 

utan att inkludera (SD), vilka förespråkar flyktingstopp. (S) anger att de vill förbättra 

flyktingmottagandet och integrationen genom att fördela ansvaret till alla svenska kommuner 

samt att gemensamt jobba för ett ökat internationellt flyktingmottagande. (S) ledamotens 

lösningar indikerar att ta beslut om en fördelning av ansvarstagande som inkluderar alla 

kommuner och bygga fler bostäder i hela landet för att förbättra mottagandet i svenska 

kommunerna. Att gemensamt driva på frågan om ökat ansvar för flyktingmottagande på EU:s 

dagordning (ibid, A:301). 
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Vi behöver bygga fler bostäder runt om i vårt land för att kunna förbättra mottagandet. 

Det gör vi bäst när alla aktörer arbetar tillsammans. Det gör vi inte genom att, som 

moderata kommunföreträdare i Skåne nu vill göra, mäla sig ur och säga: Vi ska inte ta 

något ansvar för flyktingmottagandet. (Larsson(S), 2018: A:301)  

(S) ledamotens(ibid) implicita problemformuleringar indikerar att:  

• Efter att migrationstrycket ökade exceptionellt 2015 och över 160 000 människor 

sökte asyl i Sverige, blev påfrestningarna på samhället större än någonsin. Detta förde 

med sig att integrationspolitiken, inte klarade av situationen och därmed behövs nu 

blocköverstigande överenskommelser. Dock berör dessa politiska beslut människor i 

svåra och utsatta positioner, det utgör därmed ett problem att vissa politiska 

företrädare signalerar negativa inställningar gentemot dessa människor.  

• Det gemensamma svenska flyktingmottagandet har inte fungerat som det skall 

eftersom vissa kommuner inte tar sitt ansvar, när vissa moderatledda kommuner tävlar 

i främlingsfientlighet med (SD) och placerar flyktingar i husvagnar utanför samhället. 

 

I riksdagsdebatten från år 2018, förespråkar (M) ledamoten att ”föra en mera saklig 

diskussion” (Forsell(M), 2018 A:302). Detta kan tolkas som att (M) går ifrån en 

mänskligt/humant inriktad diskussion av målbilder och lösningar. (M) indikerar även ett 

misstroende mot de blocköverstigande överenskommelser som tidigare gjort med (S), när (M) 

anger att borgerliga förslag inte genomförts, så implicerar det att  tydligare riktlinjer behövs 

för att garantera att de överenskommelser om förslag som läggs fram också genomförs. 

Ledamoten anger vidare att det behövs ”en retorik som förpliktar” (ibid).  

(M) ledamöternas målbilder(ibid) indikerar blocköverstigande överenskommelser,  där alla 

riksdagspartier inklusive (SD), inbjuds att delta för att producera den bästa politiken. En 

långsiktig stram flyktingpolitik för Sverige som adresserar alla följder av flyktingkrisen. 

Skärpa kraven för medborgarskap och att minska migrationstrycket i Sverige. Ställa högre 

krav för att försörjningsstödet ska gälla och att människor som kommer till Sverige ska känna 

till lagar och regler som gäller i Sverige. 

(M) ledamöternas lösningar (ibid) indikerar att skapa en migrationspolitik som liknar andra 

EU länders för att minska migrationstrycket. Återinföra skyddsgrund för uppehållstillstånd av 

humanitära skäl. Skapa en gemensam politisk agenda för att de krav som målbilderna anger 

skall kunna genomföras. 
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Vi behöver också skärpa kraven för medborgarskap. I en internationell kontext är ju 

kraven i Sverige väldigt låga. Det är fullt rimligt att man inte bara har bott en längre tid 

i Sverige än vad som är fallet i dag. Det är också rimligt att man känner till lite om det 

som ska bli ens nya hemland. Man bör ha grundläggande kunskaper i svenska språket, 

och man bör känna till de lagar och värderingar som utgör normen för vårt samhälle. 

(Forsell(M), 2018. A: 310) 

 

(M) ledamöternas implicita problemformuleringar(ibid) indikerar att: 

• De saker som fördes fram från borgerligt håll i överenskommelsen år 2015 har ännu 

inte genomförts och (S) har dessutom kritiserat (M) migrationspolitik. 

• (S) regeringen har missat möjligheter att förbättra migrationspolitiken, etableringen på 

arbetsmarknaden går för långsamt trots en stark högkonjuktur. 

• Problemet med ett för högt migrationstryck i Sverige grundas i att (S) inte tagit de 

initiativ som behövs för att minska migrationstrycket och ta ansvar för Sveriges 

gränser, eftersom de vill behålla makten. 

• Det ställs inte lika höga krav för medborgarskap i Sverige som i andra EU länder 

• Svenska skolan producerar en kunskaps och språksegregation för de i 

utanförskapsområden eftersom det inte ställs tillräckliga krav i skolorna. 

 

5.2.1 Konceptuell logik år 2016 och 2018 

I följande debatter använder (S) och (M) ledamöterna olika definitioner för hur en lyckad 

integrering skall se ut, men även underliggande gemensamma aspekter i diskursen. Den 

konceptuella logiken i anförandena som har valts ut från protokollen år 2016, innefattar det 

binära nyckelbegreppet (Bacchi, 2009, s. 7f) integration. (S) diskurs indikerar i 

riksdagsdebatten 2016, att (M) politiker med sin integreringspolitik antar en felaktig 

inställning till integrering när de hellre vill satsa på instegsjobb än utbildning genom svenska 

för invandrare (Karlsson (S), 2016, A: 40). (S) diskurs indikerar att deras integrationsförslag 

liknar en samhällsintegrering (Urban, 2018, s. 9–18), medan (M) förslag kan jämföras i 

perspektivet av en assimileringsintegrering (ibid, s.22ff), genom att (M) propagerar för att 

invandrare och andra lågutbildade grupper i samhället skall acceptera lågavlönade 

instegsjobb.  

Det indikeras således en binär motsättning mellan hur högutbildade och lågutbildade individer 

anses integreras på bästa sätt på arbetsmarknaden. Enligt granskningen med konceptuell logik, 
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så anger (M) ledamoten i citatet nedan att om (S) inte vill acceptera alternativet som (M) 

föreslår, så tar (S)bort ett verktyg för att höja produktiviteten för både arbetsgivaren och 

personen som behöver tillgång till arbetsmarknaden: 

Men låt oss titta på de lite effektivare formerna, till exempel nystartsjobben. Där går en 

stor andel vidare till arbete. Det är ett bidrag som ges till både inrikes födda och utrikes 

födda, vare sig du är invandrad eller inte invandrad. De får en god effekt. Det finns 

poänger med sådana subventioner, särskilt genom att utflödet rimligtvis är stort jämfört 

med alla andra jämförbara åtgärder som staten har sysslat med. (Bali (M), 2016 A:31) 

 

De implicita sanningar och självklarheter som anspelas på i (M) ledamotens argument (ibid) 

är följande: (1) Om de med ”lägre produktivitet” ges tillträde till arbetsmarknaden med lägre 

ingångslön, kan de öka sin produktivitetsgrad på arbetsplatsen och kan sedan (när personen 

anpassats till de nya förhållandena) få en högre lön. (2) Om (S) politik får styra, så kommer 

inte lågavlönade instegsjobb att kunna användas av arbetsgivare eftersom facket kommer att 

lägga veto. (3) Om någon med erfarenheter från småskaliga jobb söker jobb på en 

arbetsmarknad med högskaliga jobb, så kommer inte personen att få jobb.  

Den konceptuella logiken som har valts ut från protokollen från riksdagsdebatten från året 

2018, innefattar nyckelbegreppet jämlikhet. Det indikeras i citatet nedan av (M) ledamoten att 

jämlikhet kan innebära olika saker, nämligen jämlika utfall eller jämlika förutsättningar. Här 

indikerar ledamotens diskurskonstruktion att en allianspolitik kommer skapa jämlika 

förutsättningar för barn med utländska föräldrar att bli lika duktiga som barn med inrikes 

födda föräldrar och komma i entreprenörskap på bättre sätt än de gör med dagens skolsystem.  

Jämlikhet:  

… få höra mig tala om jämlika förutsättningar, inte ett  jämlikt utfall. Det handlar om 

att barn med utländska föräldrar ska vara lika duktiga som sina svenska klasskamrater 

när de sätter sig första dagen i skolklassen, det vill säga redan från förskolan. Därför är 

jag glad att vi från Alliansen vill ha en obligatorisk språkförskola för alla nyanländas 

barn från tre års ålder. (Karapet(M), 2018. A: 334) 

 

Jämlikhet ställs i ett kontrasterande perspektiv mellan utfall och förutsättningar när (M) anger 

att det är fel lösning att skolan ska få mera pengar eftersom skolan redan har tillräckligt, men 

resurserna används på ett felaktigt sätt. Om åtgärderna som Moderaternas allianspolitik 
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föreslår används istället så skulle det enligt tolkningen av diskursen (ibid) innebära att skolan 

klarar sig med de pengar de redan har.  

 

5.2.2 Relationen till väljare och de som skall integreras i samhället år 2016 och 2018 

Liksom år 2014 så motsätter sig (S) under debatten 2016 att riksdagspolitiker inte inser värdet 

av en solidarisk politik som hjälper utsatta människor i samhället. (S) indikerar att lönen skall 

vara tillräckligt hög för att skapa förutsättningar för ett bra liv, även för de människor som 

inte har bästa förutsättningarna, genom att skattepengar skall kunna användas till bidrag åt 

arbetsgivarna (Karlsson (S), 2016, A:40). Genom denna subjektifiering av mänskliga 

kategorier associeras dessa grupper med negativa aspekter som utanförskap och 

dysfunktionella familjer. Bacchi (1999, s.107) kallar detta fenomen för diskursiv 

diskriminering.  

De subjektivistiska effekterna i form av binära polariseringseffekter (Bacchi, 2009, s. 16f) 

som identifierats är motsättningarna mellan (S)och (M) ledamöterna, som illumineras med 

citaten nedan, vilket indikerar hur det ska gå till att utjämna skillnaderna mellan hur mycket 

nytta som arbetsgivarna har av produktiviteten av de lågutbildade (som även kallas 

”människor med lägre produktivitet” (Bali(M), 2016 A:43), och anställda med högre 

utbildning, samt högre produktivitet. Denna diskurs har potentiellt effekten att vissa sociala 

grupper uppfattas mera negativt än de som beskrivs med binära begrepp. De olika diskursiva 

uppmaningarna skulle teoretiskt sett kunna föra med sig att lönerna för dessa grupper skiljer 

sig åt ur ett längre perspektiv. Nedan presenteras en polariserande diskurs som exemplifierar 

den prominenta argumentationen i detta avseende mellan (S) och (M) ledamöter från debatten 

2016, citatet belyser (M) ledamotens argument för integrationsprocessen på arbetsmarknaden:  

Vi har hög produktivitet i Sverige; Socialdemokraterna har ju kämpat med näbbar och 

klor och höjt produktiviteten i det här landet. Vad händer sedan när någon kommer från 

ett land med lägre produktivitet? Jo, den stängs ute. Vad arbetsgivaren då säger är: Låt 

mig anställa den här killen lite billigare, med en lägre ingångslön, så att han kan lära sig 

detta på arbetsplatsen och sedan - när han är redo - gå upp i en högre lön. (Bali(M), 

2016 A:43) 

(M) ledamoten anger här problembilden med att människor som har mindre att erbjuda en 

arbetsgivare inte ges tillträde till arbetsmarknaden eftersom de inte motsvarar kraven för att 
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ges en normal lön. (M) diskrusformulering utmynnar i att det blir gynnsamt för 

integrationsprocessen med lägre ingångslön.  

(S) ledamotens argument, som baserats på samtal med arbetsgivare, indikerar däremot att det 

är bättre för integrationsprocessen att staten ser till att arbetsgivare får skattesubventioner. 

Man har bara anställt när man har haft ett anställningsbehov, och det 

anställningsbehovet skulle inte bli ett enda dugg större för att lönerna sänktes. 

Anställningsbehov bygger vi i stället på helt andra grunder än att dumpa löner. Det gör 

vi genom att människor har en lön att leva på och kan bidra till att vi sätter hjulen i 

rullning. Det kan vi göra när människor kan efterfråga och vara köpstarka. 

(Karlsson(S), 2016. A:44) 

 

(S) ledamoten (ibid) anger att det är felaktigt att arbetsgivare hellre skulle anställa flera för att 

det blir billigare att anställa någon, än om de får bidrag från staten för samma ändamål. Detta 

indikerar att det även finns en ansvarspositionering i diskursen där (S) menar att staten och 

skattebetalarna bör få ansvaret för en lyckad integrering på arbetsmarknaden, till skillnad från 

Bali(M) (2016, A: 27) som vill att ansvaret skall fördelas mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.  

Enligt granskningen med hjälp av Bacchis (2009, s. 16f.) subjektspositionering, har det 

kommit fram att implicita sanningar och självklarheter som anspelas på hos (S) argument i 

detta fall är att det inte finns incitament för arbetsgivare att anställa flera på grund av 

instegsjobb, i jämförelse med att få bidrag för detta av staten. Diskursen från (S) indikerar 

även att om inte staten reglerar och kontrollerar anställningsformer, så kan arbetsgivarna i 

slutändan ge andra sämre arbetsförhållanden för att kompensera för senare löneförhöjning 

eller helt enkelt genom att inte höja lönen för de anställda. Därmed utmynnar (S) 

diskursformulering i att det potentiellt blir ogynnsamt för de som skall anställas att ges lägre 

ingångslön. 

När riksdagsdebatten om migration och integration granskades från året 2018, indikerade 

diskursen från (S) håll ett fördelat ansvarstagande mellan riksdagspartierna, som Bacchi 

(2009, s. 17) menar är en del av ansvarspositioneringen där politiker vill fördela ansvaret för 

misslyckanden eller försämringar på andra politiska partier, stater eller kommuner. Nedan 

presenteras den ansvarspositionering och de polariseringseffekter som exemplifierar den 

prominenta argumentationen mellan (S) och (M) år 2018: 
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Både ansvarspositionering och polariseringseffekter (ibid, 16f) har identifierats i analysen. 

Liksom i de tidigare riksdagsdebatterna som analyserats, lyfter (S) i debatten 2018 fram 

vikten av att breda överenskommelser fungerar på ett tillfredställande sätt. En annan målbild 

från (S) belyser inom migrationspolitiken anger vad Bacchi (2009, s.7) menar är ett av de 

vanligaste sätten att debattera på inom politiken. I dessa sammanhang vilar retoriken enligt 

Bacchi (ibid), på en binär, ideologisk ståndpunkt. (S) syfte i detta sammanhang kan tolkas 

som att motverka ett flyktingstopp, vilket flera andra partier i riksdagen nu verkar förorda i 

samklang med en del kommuner. 

Mot den bakgrunden vill jag skicka en uppmaning till företrädarna för Moderaterna i 

den här kammaren… den lyder: Lyssna inte på era skånska partikamrater! Det vi ser i 

Skåne nu, att man på vissa håll försöker tävla med Sverigedemokraterna i 

främlingsfientlighet, kommer nämligen inte att underlätta för integrationspolitiken i 

Sverige. Det är oroväckande när enskilda kommuner, som inte har varit en del av 

mottagandet och den solidariska fördelningen tidigare, är de första att stå i led och ropa 

på flyktingstopp. (Larsson(S), 2018. A:301) 

 

Här indikerar (S) ledamoten (ibid) implicit att de signaler som vissa politiska företrädare 

skickar ut är ogynnsamma för förtroendet av politiska beslut, baserat på att vissa kommuner i 

Sverige inte höll överenskommelsen om ett gemensamt flyktingmottagande och har 

främlingsfientliga värderingar.  

Diskursen av (S) ledamoten (ibid) implicerar att: 

• Om man fördelar ansvaret mellan alla kommuner i Sverige, så kommer 

flyktingmottagandet och integrationen att förbättras. 

• Om alla aktörer som arbetar tillsammans och har breda överenskommelser, så 

förbättras flyktingmottagningen och integrationspolitiken. 

• Om Moderaterna i Staffanstorp vill ha flyktingstopp, så är de osolidariska och tävlar 

med (SD) om att vara främlingsfientliga, vilket underminerar samarbetet gällande 

flyktingmottagandet. 

 

 

5.3 (S) och (M) problemrepresentationer år 2020 
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Vid närläsningen av protokollet från år 2020 visas en diskurs hos (S) som reflekterar några av 

de förslag som (M) har angett i tidigare riksdagsdebatter. Detta tyder på en gemensam 

växelverkan och inriktning mellan partiernas diskursförändringar från debatten före till 

debatterna efter 2015. Denna förändrade retorik återspeglas även i de förslag som anges på 

Socialdemokraternas hemsida angående att ta integrationsproblemen på allvar 

(socialdemokraterna, 2020). Politiska agendor i debatten diskuteras nu även i relation till de 

speciella svårigheter som den pågående covid 19-pandemin orsakar (Green (M) 2020, A:52), 

Haraldsson (S), A:56). De diskurser som dominerar målbilderna för (S) i riksdagsdebatten 

2020 handlar om integreringsprocessen på arbetsmarknaden och jämställdhetsintegration 

(ibid, A:56) 

 

(S) ledamotens målbilder anger att arbetsförmedlingen skall jämställdhetsintegrera 

verksamheten för att främja nyanländas förståelse av hur arbetsmarknaden och samhället 

fungerar och stödja nyanlända för att de skall komma i jobb och egen försörjning (ibid) 

(S) ledamotens lösningar för att uppnå målbilderna är att en yrkesutbildning ska finnas för 

människor med olika bakgrund, för att fler ska kunna skaffa sig den kompetens som behövs i 

många företag och snabbare ta sig in på arbetsmarknaden. Att arbetsförmedlingens resurser 

förstärks, för att genomföra arbetsmarknadsåtgärder som yrkespaket, etableringsprogram och 

lokala jobbspår. Anställningsstödet ska användas för att företagen lättare skall kunna anställa 

flera medarbetare. Specifika åtgärder skall vidtas för att kvinnor och män ska få likvärdig 

tillgång till stöd, särskilt bland utrikes födda, insatser sker därför för att föräldralediga ska 

kunna fortsätta sina svenskastudier även under småbarnsåren. Ett utbildningskrav skall även 

införas. (ibid). Jämställdhetsintegrering:  

 

Bland utrikes födda är det stora skillnader mellan kvinnor och män i fråga om 

deltagande på arbetsmarknaden. Kvinnor möts inte av samma krav och förväntningar 

och får inte likvärdigt stöd. De anvisas inte i samma utsträckning till 

arbetsmarknadsnära insatser som praktik och anställningsstöd, och de har många gånger 

mycket längre väg till jobb och egen försörjning. (Haraldsson(S), 2020. A: 56) 

 

(S) ledamotens (ibid) implicita problemformuleringar indikerar att:  

• Det är svårt och krångligt för arbetsgivare att använda sig av anställningsstöden. 

• Många nyanlända är utsatta på arbetsmarknaden och  jobbar inom branscher som 

drabbats hårt av pandemin exempelvis inom hotell, restaurang, bemanning och handel. 
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• Bland utrikes födda är det stora skillnader mellan kvinnor och män i fråga om 

deltagande på arbetsmarknaden. Kvinnor anvisas inte i samma utsträckning till 

arbetsmarknadsnära insatser och har många gånger mycket längre väg till jobb och 

egen försörjning.  

 

(M) ledamotens målbilder (ibid) i riksdagsdebatten 2020, indikerar även att föra en rättssäker 

och reglerad invandring, vilket antas innefatta ett betydligt lägre asylmottagande än idag. 

Politiken ska helt och fullt fokusera på att de som kommer till Sverige förväntas bli en del av 

det svenska samhället. (M) ledamotens lösningar(ibid) anger en sammanhållen 

integrationspolitik som innefattar att Sverige skall ta emot betydligt färre flyktingar och 

genomföra en stor bidragsreform med bidragstak. Omfattande reformer ska genomföras för att 

fler ska komma i arbete och egen försörjning. (M) ledamoten anger att detta i synnerhet ska 

gälla nyanlända kvinnor. De nyanlända ska även i högre grad arbeta sig till rätten till bidrag 

och sociala ersättningar. 

 

För det tredje finns det i Sverige en bärande idé om att integration handlar om en 

process som kommer från två håll, där invandrare och svenskfödda ska integreras i ett 

nytt multikulturellt samhälle. Detta är fel, fru talman. Politiken ska tvärtom helt och 

fullt fokusera på att de som kommer till Sverige förväntas bli en del av det svenska 

samhället. Som nyanländ har man en skyldighet att integrera sig och att aktivt göra sig 

anställbar och börja bidra till Sverige. (Green(M), 2018. A: 52) 

 

(M) ledamotens diskurs indikerar en mera uttalad assimileringsintegrering (Urban, 2018, 

s.22ff) än i debatter från tidigare år i sin diskurs angående det mångkulturella samhället. 

Retoriken av (M) ledamoten liknar på vissa punkter (SD) diskurs angående 

invandringspolitiken. Denna diskursförändring av (M) tyder på en växelverkan som bidragit 

till en förskjutning av (M) diskurs i riktning till (SD) diskurs från debatten före till debatterna 

efter år 2015. Diskursförändringen återspeglas även i de förslag som anges angående en 

restriktivare syn på gängkriminalitet (moderaterna, 2020) och moderatledare Kristerssons 

diskurs angående volymmål för invandring (SVT debatt, 2020). De diskurser som dominerar 

målbilderna för (M) i riksdagsdebatten 2020 handlar om integreringsprocessen i relation till 

asylmottagandet. (Green (M), 2020, A: 52) 

 

(M) ledamotens implicita problemformuleringar (ibid) anger följande:  
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• En misslyckade integrationspolitik av den socialdemokratiska regeringen: 

• En misslyckad integreringspolitik. Vilket beror på att regeringen inte har lyckats 

använda den långvariga högkonjunkturen till att minska de integrationsproblemen. 

Skillnaderna mellan invandrare och svenskfödda har istället ökat.  

• Incitamenten för de med etableringsstöd att arbeta är små, ibland negativa, i synnerhet 

för dem med barnfamiljer. 

• Det förekommer en oreglerad och för stor invandring i dagens svenska samhälle. 

Det förekommer en felaktig idé om att integration handlar om en process som kommer 

från två håll, där invandrare och svenskfödda ska integreras i ett nytt multikulturellt 

samhälle. 

• Arbetslösheten är mycket högre och har ökat på sista tiden bland invandrare och större 

delen av de personer som får försörjningsstöd är födda utomlands. 

(ibid) 

 

5.3.1 Konceptuell logik år 2020 

I detta avsnitt kommer den konceptuella logiken presenteras som en uppföljning av 

problemrepresentationen som identifierats i (M) ledamotens (ibid) diskurs från avsnitt (5.3). 

Det är här talande hur diskursens nyckelbegrepp integration, indikerar en 

assimilationsintegration (Urban, 2018, s. 22ff) som används för att beskriva (M) diskursen 

motstridiga argument mot vad som i tidigare har ansetts stå bortom etablerade 

riksdagspartiernas diskurser. Detta visar en tydlig diskursförändring hos (M) i växelverkan 

mellan retorik, politisk agenda och väljarattityder. 

Först indikeras hur den politiska beslutsfattande agendan för integration och 

migrationspolitiken kommer att förändras om (M):s politik får styra (Green (M), 2020, A:52). 

Diskursen anger både underliggande och uttalat en inriktning som skiljer sig från det som 

sagts i debatten 2014, men går i linje med den riktning som (M) diskursen har tagit i 

debatterna därefter. Tolkningen av diskursen av (M) ledamoten i riksdagsdebatten 2020 

indikerar som nämnts ovan, en assimileringsintegration (Urban, 2018, s. 22ff).  I växelverkan 

med politisk agenda kan följande konceptuella logik utläsas från (M) ledamotens (Green (M), 

2020, A:52) diskurs: 
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Om (M) politik får styra, så kommer den politiska agendan gällande integrationen handla om 

att invandrare själva aktivt skall anpassa sig för att bli en del av det svenska samhället. 

Nyanlända kommer ha en skyldighet att integrera sig och att aktivt göra sig anställbara för att 

bidra till Sveriges välstånd. Ersättnings- och bidragssystemen kommer därför sluta att påverka 

integrationssystemens legitimitet negativt, eftersom de som annars får sin huvudsakliga 

inkomst från etableringsrätten kommer få ökad drivkraft och börja arbeta. Detta kommer i 

förlängningen föra med sig att klyftorna mellan inrikes och utrikes födda minskar. 

Det ses även att hur växelverkan har fungerat även i relation till ändrade attityder hos 

ledamöterna. Väljarsympatierna (Ipsos/Dn, 2018) för den ”invandrarbroms” som var (SD) 

slagord i riksdagsdebatten 2010, när de först röstades in i riksdagen och motsattes av samtliga 

etablerade partier, har i slutändan även har gett en effekt på de andra riksdagspartiernas 

diskurs. 

I enlighet med en assimileringsintegration (Urban, 2018, s. 22ff) anger tolkningen av 

diskursen 2020 att (M) motsätter sig explicit en oreglerad invandring och förespråkar ett 

betydligt lägre asylmottagande. Diskursen indikerar att både Sverige och de som skall 

integreras kommer att gynnas av en minskad och mera reglerad invandring. Enligt denna 

teoretiska logik indikerar även diskursen implicit att öppenhet mot omvärlden kan och bör 

bejakas genom minskad invandring. Implicit innebär denna diskurs med denna tolkning att 

om invandrare får sin huvudsakliga inkomst från etableringsrätten, så minskar det deras 

drivkraft att börja arbeta och de blir då snarare en belastning för Sverige enligt ledamoten: 

(Green (M), 2020, A:52). 

 

5.3.2 Relationen till väljare och de som skall integreras i samhället år 2020 

I följande avsnitt kommer relationen till de som konsumerar diskursen att presenteras som en 

uppföljning av problemrepresentationen från (S) ledamotens diskurs (Haraldsson(S), 2020. A: 

56) i avsnitt (5.3). Ur ett (WPR)- perspektiv kan olika effekter av diskursen om jämställdhet 

hos (S)ledamoten identifieras som subjektivistiska effekter, i form av polariseringseffekter 

och ansvarspositionering (Bacchi, 2009, s.16f). (S) diskursen anger en polariseringseffekt 

mellan män och kvinnor likväl som mellan utrikes- och inrikes födda. Detta kan teoretiskt sett 

inom ramen för diskursanalys, generera subjektivistiska effekter till både väljare och de som 

skall integreras i samhället. (S) indikerar härmed en stigmatiserande bild av en socialt 
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exkluderande grupp, som inte deltar i de insatser som erbjuds i samhället och inte får tillträde 

till arbetsmarknaden (Bacchi, 1999, s. 107–10). 

Diskurs om jämställdhet: 

Därför behöver vi i alla beslut ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 

Arbetsförmedlingen ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet men också specifikt 

vidta åtgärder för att kvinnor och män ska få likvärdig tillgång till stöd, särskilt bland 

utrikes födda. Även när det gäller arbetsmarknadsutbildningar har man ett uppdrag att 

fördela platserna väsentligt mer jämställt. (Haraldsson(S), 2020. A:56)  

 

Ansvaret för det sociala utanförskapet positioneras här teoretiskt, implicit på invandrarna 

själva och deras kulturella bakgrund, vilket kan relateras till tidigare forskning av Reyes & 

Kamali (2005) som kommer att diskuteras i följande kapitel i denna kandidatuppsats. 

Samtidigt positioneras ansvaret för en lyckad integrering på arbetsmarknaden, på 

arbetsförmedlingen. Bacchi (2009, s.16f) menar att sådana subjektivistiska effekter är ett 

viktigt sätt för politiker att representera sin ideologi. Avseendet med en sådan 

diskurskonstruktion är att gruppera människor och sätta dem i polariserande positioner mot 

varandra för att kunna styra människor i riktning mot den egna politiska agendan. 

 

 

6. Avslutande diskussion  

6.1 Diskussion av resultat och analys 

Studien syftade till att undersöka hur olika språkliga konstruktioner om integration och 

migrationspolitiken har förändrats hos Socialdemokraterna och Moderaterna före och efter år 

2015. Jag ville även analysera växelverkan mellan retorikanvändning och politiska agendan 

med en teoretisk reflektion inom ramen för diskursanalys, över hur väljarkåren och de som 

skall integreras relaterar till den politiska agendan. Nedan listas och sammanfattas kortfattat 

slutsatserna från de tre frågeställningarna som uppsatsen baserats på, följt av en summering av 

resultaten baserat på alla tre frågorna.  

 

Fråga 1: Hur representeras och problematiseras integration och migrationspolitiken i 

diskurser, konstruerade av (M) respektive (S), i riksdagens kammare i de debatter som 

analyseras från år 2014, 2016, 2018, 2020? 
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Analysen visar att diskurser gällande integration och migrationspolitiken representerades med 

problemformuleringar om bosättning, utbildning, arbetsmarknad, jämställdhet, 

invandrarfientlighet, etableringsuppdraget, språkinlärning, blocköverskridande 

överenskommelser och medborgarskap. Socialdemokraterna och Moderaterna hade olika 

fokus på vilka de huvudsakliga lösningarna av problembilderna skulle vara och detta 

återspeglades i deras problemformuleringar. År 2014 hamnade målbilder om asylfrågan ofta i 

fokus hos (S) diskurs medan (M) diskurs indikerade ett större fokus på målbilder gällande 

integrationen på arbetsmarknaden. Gemensamt angavs det dock en positiv inställning till 

flyktingmottagningen i diskursen.  

 

År 2016 förmedlade målbilderna en mera negativ syn på invandring och ledamöterna stod i 

polemik angående arbetsmarknadsinsatser. Det märks tydligt i debatten från 2018 att 

blocköverstigande överenskommelser efterfrågas, men ett problem är att (S) till skillnad mot 

(M) inte vill att (SD) skall vara med och bestämma den politiska agendan. År 2020 indikeras 

det tydliga skillnader mellan ledamöterna från de olika partierna, (S) anger att samhället skall 

fortsätta ge mera resurser och ta ansvar för integrering genom att förbättra 

etableringsprocessen, medan (M) ledamoten i denna debatt anger minskad invandring som en 

målbild liksom att invandrare själva skall ta större ansvar för att integreringen skall lyckas. 

 

Fråga 2: Vilka antaganden om integration och migrationspolitiken, i diskurser av (M) 

respektive (S) i riksdagens kammare, de aktuella åren, representeras som självklara och sanna, 

och vilken är dess konceptuella logik? 

Resultaten visar att det fanns många olika underliggande antaganden inom diskursen gällande 

de binära nyckelbegreppen som användes i analysen. Nyckelbegreppen integration och 

mångfald analyserades binärt utifrån skillnaden mellan samhällsintegration och 

assimileringsintegration respektive mångkultur/ mångfald eller utanförskap/social 

exkludering. Liknande nyckelbegrepp indikerades i samtliga debatter. Den konceptuella 

logiken skiljde sig dock åt både mellan de olika partierna och mellan de olika åren som 

analyserats. 

 

Fråga 3: Hur konstrueras och förändras diskurser av (M) respektive (S) ledamöterna, i 

riksdagens kammare de aktuella åren, som antas producera subjektivistiska effekter på väljare 

respektive de som skall integreras? 
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Resultaten visar att diskursens relation till väljare och de som skall integreras ofta handlade 

om subjektivistiska effekter i form av ansvarspositionering och polariseringseffekter. 

Diskursen från riksdagsdebatten 2014 handlade hos (S) om ansvarspositionering för 

flyktingmottagandet som något som de menade Sverige och andra EU länder bör fortsätta 

med på ett generöst sätt. Riksdagsdebatten från år 2016 visade polariseringseffekter mellan 

(S) och (M) diskurser angående arbetsmarknaden. Medan debatten från 2018 handlade om 

ansvarspositionering och polariseringseffekter angående främlingsfientlighet. År 2020 

konstruerades polariseringseffekter angående jämställdhet mellan inrikes och utrikes födda av 

(S) ledamoten på ett sätt som inte indikerats av (S) anförare i tidigare debatter. (M) ledamoten 

angav en ansvarspositionering av invandrare när han menade att de själva skall ta ansvar för 

sin integration i det svenska samhället. 

 

Sammanfattningsvis, visar resultaten av analysen av de valda tre frågorna att det finns en 

växelverkan mellan diskursförändringar i retoriken och den politiska beslutsfattande agendan 

som kan återspeglas i väljares attityder gentemot invandringspolitiken. I första 

riksdagsdebatten från 2014 indikerar diskursen från (S) och (M) att de gemensamt tar avstånd 

från en invandrarfientlig politik. Men efter (SD):s progredierande väljarstöd i valresultatet 

visar det sig i debatterna från 2016 och 2018 att (M) alltmer frångår en typisk retorik gällande 

samhällsintegration och istället förespråkar en assimileringsintegration. Framförallt i debatten 

från 2018 men även från år 2016 visas diskurs som indikerar att (S) försöker påverka (M) i 

regredierande riktning, för att försöka bibehålla en fortsatt samhällsintegrerande politisk 

diskurs. (S) höll länge kvar vid den humanare linjen men i debatten från 2020 ser man även 

hos dem att deras diskurs delvis har anpassats efter den växelverkan som visats vinna 

väljarsympatier hos andra partier.  

 

6.2 Diskussion om resultatets relation till tidigare forskning och teorin 

I tidigare forskning kring diskursen om integration och migrationspolitiken har Reyes & 

Kamali (2005) visat att en politisk retorik kan utgöra så kallade strukturella hinder, som 

snarare representerar än löser problem genom att producera en hierarkisk ordning mellan 

olika kategorier i samhället, vilket överensstämmer med Bacchi (2009, s. x- xii) teori gällande 

problemrepresentationer i politisk diskurs. Min undersökning har visat på att den typen av 

kategorisering även figurerar i riksdagsledamöternas retorik i flera sammanhang gällande 

olika sociala grupper.  
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Sådana strukturella hinder ger enligt Bacchi (2009, s. 16f, 1999, s. 28f), binära effekter som 

påverkar hur vi uppfattar den problembilden som implicit eller explicit framställs. Det visades 

även att ansvaret för det sociala utanförskapet i sista riksdagsdebatten som undersöktes, 

implicit positionerades på invandrarna själva av (M) politiker, vilket var ett motstridigt 

argument till (M) diskurs från år 2014 och som visade en tydlig diskursförändring. 

Som redovisats för i resultatavsnittet så skyller de olika politikerna ofta på varandra med 

avseende att framställa sina politiska utgångspunkter som sanna och förminska motsatta 

argument, vilket indikerar en ansvarspositionering (ibid, s. 16f).  

 

Granskningen av riksdagsdebatterna efter valet år 2014 i denna kandidatuppsats visade, i 

likhet med Idevalls (2016) tidigare forskning om partiledardebatter inför valet 2014, hur de 

etablerade partierna även efter valet, intog en gemensam positionering i polemik mot (SD). 

Idevall (2016, s.85) drar slutsatsen att politiska debatter är en slags positionering mellan olika 

partipolitiker där de interagerar för att visa sina ideologiska ståndpunkter och intar vissa roller 

i debatten. Att det ökade migrationstrycket kom som en chock utifrån i samband med tidigare 

terrorattacker kan nog ses som en av de mest avgörande förklaringarna till 

diskursförändringarna i riksdagsdebatterna som analyserats i den här studien. Därför är det 

ingen tvekan om att resultatet i denna undersökning kan relateras starkt till vad Hagelund 

(2020) belyser med forskningen angående flyktingkrisen 2015 som en exogen chock för 

Sverige och andra Eu länder. 

  

Den exogena chocken som Hagelund (2020) belyser, kan sannolikt ses som föregångaren till 

diskursen i de riksdagsdebatterna inom ramen för den här kandidatuppsatsens empiriska 

material, angående ett misslyckat flyktingmottagande, högt migrationstryck och i 

förlängningen även för kravet på reformer av migrationspolitiken. Denna händelse i 

växelverkan med diskursförändringarna och en ökad xenofobi kan även ha bidragit till kravet 

från Moderaterna (2020, A:52) på volymmål för invandring i Sverige.  

När det gäller den tidigare forskningen om relationen mellan den politiska diskursen och 

väljarna visar forskning av Lochicki (2014, s.8) att politiska mekanismer som lyfter fram 

högerextrema intressen i motsatts till de internationella intressena. Det har visats i 

granskningen av protokollen för den här kandidatuppsatsens syfte, hur EU:s roll förminskas 

även av partier som Socialdemokraterna genom att i diskursen proklamera brister hos övriga 

europeiska länders vilja att ta emot flyktingar i proportion till Sveriges flyktingmottagande. 
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Detta spelar potentiellt nationella partiers intressen i händerna. EU förminskas i relationen 

samtidigt som Sveriges roll anses för omfattande, vilket ur båda aspekterna talar för att främja 

nationella intressen på bekostnad av ökat samarbete internationellt. Detta visar sig stämma i 

de kvantitativa undersökningar som Ipsos/Dn (2018), genomförde angående väljarattityder 

som skiljer sig dramatiskt mellan åren 2015 och 2018 i en negativ riktning för invandringens 

betydelse i Sverige. 

I förhållande till forskningen av Clyne (2005), visar diskursens konstruktion av propagandan 

för att styra väljare, att en projicering av negativ syn på asylsökanden med negativa 

värderingar, normer och moral, även förekommer hos samtliga av de svenska 

riksdagspartierna i någon mån, i diskursen som granskats från de aktuella årtalen. Denna 

retorik formar maktstrukturer enligt (Bacchi, 2009, s.7f) och nationell identitet enligt Clyne 

(2005, s.189). Resultaten visar speciellt en förändring i denna typ av diskurs när det gäller hur 

begreppen asylsökande, invandrare och flyktingmottagning används de olika årtalen. En 

sådan projicering ses enbart av (SD) i riksdagsdebatten från 2014, sedan progredierande hos 

(M) diskurs åren 2016, 2018 och 2020. Men även i subtilare form hos (S) diskurs från och 

med debatten 2018 och 2020.  

När det gäller den tidigare forskningen diskursen angående relationen mellan den politiska 

diskursen och de som skall integreras visar forskning av Boreus (2006) att det förekommer ett 

binärt förhållande mellan hur begreppen invandrare och flyktingar används (ibid, s. 65–79). 

Ofta framställs dessa mänskliga kategorier som något positivt vilket som återspeglas tydligt i 

den här kandidatuppsatsens analysresultat från riksdagsdebatten 2014. Bacchi (2009) 

benämner detta subjektspositionering (ibid, s.16) och det gemensamma för teorierna och 

denna undersökning är att detta visas även projicera en stigmatiserande bild av dessa grupper 

som kan vara avgörande för att forma den allmänna opinionen.  

Grips (2019) forskning angående integrationspolitikens innebörd berörs i resultatkapitlet i den 

här kandidatuppsatsen, angående diskurser om jämställdhet och möjligheter genom den 

konceptuella logiken (Bacchi, 2009, s. 5) som indikeras av (M) ledamotens diskurs gällande 

situationen i skolan för barn med utrikes respektive inrikes födda föräldrar och i den här 

kandidatuppsatsens empiriska material, gällande (S) ledamotens diskurs om jämlikhet för 

kvinnor på arbetsmarknaden.  

Ager& Strangs (2008) forskning angående nyckelmarkörer för en lyckad integration visade 

sig mycket relevant i analysen. Nyckelmarkörernas relation till integrationsprocesser som 
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används i åtskilda sammanhang och kan tolkas olika på grund av vilken typ av integration 

som avses när man skiljer på assimilationsintegrering och samhällsintegrering (Urban, 2018, 

s. 9–30). De tre nyckelmarkörerna: anställningar, utbildning och bosättning som Ager & 

Strang (2008, s.181) tar upp som avgörande för strukturella barriärer, var ofta nyckelbegrepp 

(Bacchi, 2009, s. 8) i diskursen av ledamöterna i riksdagsdebatten i samtliga debatter.  

 

6.3 Diskussion om resultatets relation till metodologin 

Bacchis metodologiska struktur baseras på teorin, vilket i den här uppsatsen har gett en tydlig 

koppling mellan analysförfarandet och tolkningen av resultatet. Metodologin gav möjlighet 

till att först redogöra övergripande för empirins roll i undersökningen genom en strukturering 

av diskursen i målbilder och lösningar som sedan tolkades till underliggande men även 

uttalade problemformuleringar. På detta sätt kunde analysen föras vidare till frågeställningar 

av en högre analytisk karaktär. De frågeställningar som användes är specifikt utformad av 

Bacchi (2009) för att kritiskt analysera politisk diskurs, vilket gjorde metodologin relevant för 

undersökningens syfte. Detta eftersom frågeställningarna som ämnades analyseras, med fördel 

kunde baserads på tre av WPR-metodologins frågeställningar. För att kontrastera begreppen 

integration och mångkultur användes Urbans (2018, s. 9-30) teorier, vilket visade sig relevant 

och hjälpsamt i analysförfarandet för de flesta av studiens analyser. 

 

Forskningsdesignen är begränsad till vissa årtal med avseende att illuminera avgörande 

diskurser i debatten från åren kring det exceptionella migrationstrycket i Sverige och Europa 

år 2015. Om flera årtal tagits med så hade studien kunnat visa flera aspekter som exempelvis 

hur diskursen förändrades under själva året då fenomenet i fråga pågick eller den politiska 

diskursen från år 2001 då terrorattacken mot World trade center i New York ägde rum, vilket 

sannolikt var en avgörande faktor för diskursförändring rörande mångkultur och integration.  

 

Resultaten i studien baseras givetvis på samma riksdagspartiers diskurser men det är inte 

samma ledamöter som anför retoriken de olika årtalen, detta kan möjligtvis vara en svaghet 

för validiteten när det gäller en jämförande studie men samtidigt bör det vara själva partiets 

åsikter som förmedlas i riksdagen oavsett vilken ledamot som är anförare. Det hade även varit 

intressant att analysera diskurser av andra riksdagspartier som exempelvis Miljöpartiet, vilka 

anger i kontrast till restriktivare målbilder, att volymmål för invandring är inhumana mot de 

som söker asyl eftersom det fundamentalt undergräver asylrätten (Aftonbladet, 2020).  
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6.4  Diskussion om resultaten i relation vidare forskning 

 
En relevant fortsättning och fördjupning av de frågeställningar som tagits upp i denna 

kandidatuppsats pilotstudie är relationen till integrationsprocessen, vilket skulle vara ett 

praktiskt exempel på vidare forskning i ämnet, baserad på Pennix & Garcés-Mascareñas 

(2016) studie och analysmodell för samspelet mellan de som skall integreras och det 

mottagande samhället. Även implikationer och relationen mellan diskursförändringar och den 

nya migrationspolitiken som kommer börja gälla i juli 2021 vore en mycket relevant studie att 

följa upp den här uppsatsens resultat med.  

 

En sådan studie skulle kunna visa hur diskursförändringarna i riksdagsdebatterna som 

analyserats i förlängningen har bidragit till reella effekter i samhället gällande 

migrationspolitiken. Här skulle det kunna vara relevant att som analysmaterial, förutom 

riksdagsdebatter, även inkludera politiska Tv-debatter samt analyser av politikers 

kommunikation i media, för att få en helhetsbild av den politiska diskursens förändring i 

relation till samhällsförändringar. Det skulle även vara intressant att teoretiskt studera mera 

långtgående diskursförändringar i ämnet i samband med historiskt relevanta händelser ur ett 

internationellt perspektiv, exempelvis efter år 2001 när World Trade center i New York 

utsattes för en terrorattack, eller ur ett svenskt perspektiv i samband med år 2010 som var 

första året då (SD) inträdde i den svenska riksdagen.  

 

Dessa aspekter belyser Hübinette & Lindströms (2014) i sin studie angående tre historiska 

faser av förändringar i relation till invandrarfientlighet, i det svenska samhället. Sådana 

studier skulle kunna bidra med en mera djupgående förståelse, än denna kandidatuppsats, 

angående diskursförändringar i debatten om integration och migrationspolitiken samt 

växelverkan mellan retorik och politisk agenda.  

  

7.Källförteckning 

 

7.1 Vetenskapliga tidskrifter och böcker  
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