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INLEDNING 

 

År 2015 fick migrationsverket in 162 877 asylansökningar, vilket var osedvanligt många. Det 

var en succesiv ökning som skedde, från 4 040 asylsökande i januari till 39 196 asylsökande i 

oktober (Migrationsverket 2016, 1). Under sommaren 2015 fick allmänheten upp ögonen för 

flyktingsituationen och samhällsdebatten tog vid. I september när debatten ännu var färsk var 

engagemanget stort i Sverige, både bland allmänheten och politikerna. Manifestationer 

ordnades som samlade tusentals människor och statsminister Stefan Löfven höll tal om 

Sveriges solidaritet och ansvarstagande (Alamaa 2015) (Regeringskansliet 2015). Under 

hösten svängde debatten, det började istället talas om en ”Flyktingkris” där det som krisade 

var det svenska mottagandet, det talades även om en ”systemkollaps” (Silberstein 2015). 

Regeringen började vidta åtgärder för att begränsa invandringen, riksdagen röstade igenom 

lagförslag som innebar en mer restriktiv flyktingpolitik med gränskontroller och begränsad 

anhöriginvandring (Regeringskansliet 2016). Sverige hade därmed genomgått en drastisk 

förändring. 

Den här flyktingsituationen berörde inte enbart Sverige, det fick konsekvenser för hela EU. På 

ett år gick EU från att vara en öppen zon där gränskontroller var under tillbakagång, till att 

återigen barrikadera sina territorier (Europeiska Unionen 2016). De frivilliga 

hjälporganisationerna trädde tillbaka och istället mobiliserade Europa sina poliskårer för att 

hantera den uppkomna situationen (Gutteridge 2016). Från att fördöma det allt mer auktoritära 

Turkiet så har man gjort sig beroende av det som Europas gränsvakt (COM 2016:144). Det 

framstår nu som att EU sviker sina ideal om att sprida demokratiska värderingar och 

rättssäkerhet. Europeiska mänskliga rättigheter dikterar klart och tydligt att människor har rätt 

att få en individuell prövning i det land de tar sig till. Detta är även internationell lag (White 

& Ovey 2010). 

När man ser till de förändrade framställningarna av situationen så blir det tydligt att det har 

förts en diskursiv kamp, och att denna är ännu pågående. Det framgår tydligt i media och än 

tydligare på den politiska arenan. Det har skett en klar förskjutning av meningsinnehåll. Den 

7e mars 2016, efter ett år av ”flyktingkris”, enades EU:s ledare om att sluta ett avtal med 

Turkiet i syfte att ”skydda EU:s yttre gränser och sätta stopp för flyktingkrisen i Europa” (EU 

2016). Åtagandet påstås vara en undantagsmodell, något som skulle införas inom folkrättens 



och EU:s rättsliga ramverk. Detta innebär att varje person som söker internationellt skydd 

måste bedömas var för sig, med rätten att överklaga beslut och att inte bli avvisad vid gränsen 

(EU 2016). I detta resonemang presenteras en problemrepresentation som är väldigt olikt det 

vi har varit vana att se i samband med katastrofer. Detta förändrade förhållningssätt som EU 

och även Sverige intar kan med fördel granskas med diskursanalys. 

En ingång till detta presenterar Alessandra Buonfino som menar att invandringen i EU 

diskursivt framställs som ett säkerhetshot. Hon fokuserar på den politiska diskursen och 

menar att det finns ett särskilt sätt att prata som aktörer anpassar sig till på den offentliga 

arenan. Det är den överlevande ideologin, eller politiska kraften som vid ett specifikt tillfälle 

är hegemonisk i en kontext korsad av antagonistiska krafter, detta (re)producerar makt i 

relationer vars mål är att bibehålla sin hegemoni inom samhället (Buonfino 2004, 2). 

Fältet om invandring är politiserad och styrd av flertalet krafter som producerar flertalet 

antagonistiska diskurstyper som fyller en ofixerad diskursiv plats.  Genom effekten av 

massmedia på samhälleliga rädslor som kommer ifrån en definition av gränser mellan oss och 

andra, och genom trycket som kommer från den allmänna sfären av den politiska eliten i ett 

land. Invandring som ett hot har gradvis blivit en hegemonisk diskurs-typ i regerings policy. 

Rädslan för invandring som uttrycks av medborgaren förstärks av media som då utövar tryck 

på den politiska eliten att göra något åt saken och att svara genom att producera en diskurs om 

invandring som riktar sig mot att lugna medborgarna. En diskurs av det här slaget, som sätter 

gränser för beskyddandet av en insida och legitimerar synen på invandrare som ett 

existentiellt hot, vilket leder till att förstärka samma rädsla som producerade den till att börja 

med (Buonfino 2004, 3). 

Fokus för diskursanalyser av invandringsfrågan i Sverige tycks ha varit på media och dess 

framställning av fenomenet. Det har dock gjorts analyser av diskurserna i riksdagen också 

men inte i lika stor utsträckning och inte i vart fall på uttalat invandring. Internationellt har det 

gjorts analyser av diskurserna kring invandring i olika parlament, vilket har presenterat en 

talande bild om förutsättningarna som skapas för ”gruppen”. Bristen på liknande analys i den 

svenska riksdagen är vad den här uppsatsen ämnar bidra till, att placera sig i en av de många 

kunskapsluckorna som finns på området, då de är av omfattande storlek.  

Jag kommer utgå ifrån att det inte finns något objektivt som kan avgöra hur begreppet 

”flykting” ska definieras, begreppet kommer istället att uppfattas som socialt konstruerande 

av kontinuerligt tillskrivande av innehåll genom de olika diskursiva framställningarna. Dessa 



framställningar är i förändring och dess konsekvenser för gruppmedlemmarna lika så, därför 

är det alltid ett aktuellt fenomen att granska. 

Den här uppsatsen kommer ta formen av en migrationsstudie då den lägger fokus på 

värdsamhällets framställning av flyktingar. Det är den politiska elitens diskursiva produktion 

som kommer att analyseras för att undersöka sociala konsekvenserna som detta kan resultera 

i. Sverige har gjort samma resa som EU kanske än mer drastisk, då Sverige tidigare erbjöd det 

mest generösa mottagande för flyktingar men nu enbart på några månader, står för en av de 

mest restriktiva invandringspolitiken inom EU (Regeringskansliet 2016). Sveriges politiska 

elit finns att finna i Riksdagen där debattörernas mål och syfte är att uppnå hegemoni för de 

sanningsanspråk deras partier gör. Precis som i Buonfinos studie så blir det även här relevant 

att se vad diskurserna kan få för inverkan på samhället, hur de skapar inom och utomgrupper, 

vilka synsätt som legitimeras och vad det kan få för konsekvenser.  

Det här ämnet blir av intresse då det är en så plötslig förändring som skett i svensk politik 

som fått stor uppmärksamhet och kan få stora konsekvenser för samhället. Genom att granska 

diskurserna i riksdagsdebatterna så kan man utröna vilka värderingar som är bakomliggande. 

 

Syfte och frågeställningar   

 

Mitt syfte är att undersöka hur riksdagsdebatten kring flyktingfrågan har förändrats sedan 

sommaren 2015 till våren 2016. Implicit i detta syfte uppstår ett mål av att studera politiska 

processer som ämnar definiera gruppers diskursiva positioner i samhället och vad det får för 

konsekvenser för dem. 

Jag utgår ifrån ett antagande om att det sker diskursiva kamper i riksdagen kring 

flyktingpolitiken där de politiska partierna kämpar om att göra sin framställning av frågan 

som den enda sanna. Genom att redovisa vilka problemrepresentationer som görs gällande 

flyktingpolitiken så kan även värderingarna som präglar de olika partierna redovisas, detta 

kan bidra till skapandet av en bild av de bakomliggande antagandena som finns om 

flyktingmottagandet. Jag har valt riksdagsdebatter från två olika tidpunkter knutna till 

flyktingfrågan, från hösten 2015 och våren 2016. Det här är en studie om politisk förändring, 

och vad som därmed blir intressant är ifall de diskursiva framställningarna har förändrats 

mellan de båda tillfällena. Genom att presentera denna process så hoppas jag skapa djupare 



insikt i svensk politik och dess föränderlighet. För att besvara detta syfte kommer jag ledas av 

dessa frågeställningar: 

- Vilka diskurser om flyktingpolitik präglar de valda riksdagsdebatterna? 

- Har det skett en förskjutning av de diskursiva framställningarna mellan de valda 

debatterna? 

- Vilka sociala konsekvenser kan framställningarnas subjektspositioner resultera i? 

 

 

Disposition 

 

I inledande avsnitt har jag tagit upp den problematik som uppsatsen utgår ifrån samt syfte och 

frågeställningar. Efter detta dispositionsavsnitt kommer avsnitt två där det diskursteoretiska 

utgångspunkterna presenteras, som sammantaget kommer utgöra mitt analytiska ramverk. I 

det tredje avsnittet för jag en diskussion om operationalisering samt tillvägagångsätt. Därefter 

kommer det fjärde avsnittet som behandlar den tidigare forskning som min analys delvis 

kommer att utgå ifrån. Det femte avsnittet innehåller diskussioner kring val av fall, material, 

kritiska reflektioner samt även en bakgrund till analysen. Avsnitt sex kommer innehålla 

analysen uppdelad i två perioder. Slutligen kommer jag föra en avslutande diskussion samt 

förslag på vidare forskning.  

 

ANALYTISKT RAMVERK 

 

Det poststrukturalistiska perspektivet 

 

Inledningsvis är det av stor vikt att redogöra för vad som anses med diskurser i den här 

uppsatsen. Det är att se som former av kunskap som har konstruerats socialt och begränsar 

samt gör möjligt att tänka, skriva eller prata om fenomen, objekt eller praktiker. Diskurserna 

utvecklar problemrepresentationer, dessa representationer är även bidragande till att forma 

den sociala verkligheten. Det betyder inte att det inte existerar en verklighet, utan att den inte 

kan förstås utan diskurserna om den, det är diskurserna som ger den mening för oss 

(Jørgensen & Phillips 2000, 40). 

Ett citat som kan hjälpa till att konkretisera detta: 



”En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få fotfäste inom 

olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är verklighetskonstituerande för sina 

bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala relation” (Neumann 2003, 17). 

Den fysiska verkligheten är att ses som helt socialt överlagrad. Alla sociala fenomen anses 

vara organiserade efter samma principer som språket. Sociala handlingar får sin betydelse i 

relation till andra handlingar, alla sociala handlingar är därför också att se som artikulationer 

då de reproducerar eller förändrar de vanliga betydelseskrivningarna. Rent konkret innebär 

detta att det är genom språket som vi skapar verkligheten, det innebär inte att verkligheten 

inte finns, men det är via diskurser som världen får sin betydelse (Jørgensen & Phillips 2000, 

379). 

Politik i diskursteorin är något brett, det är inte att förstå som enbart partipolitik. Istället är det 

att se som det konstanta konstituerandet av det sociala som på bestämda sätt som utesluter 

andra sätt. Alltså att forma samhället på bestämda sätt genom uteslutning av alternativa sätt är 

politik. Den sociala organiseringen är ett resultat av politiska processer. Något som benämns 

som politikens primat (Jørgensen & Phillips 2000, 41). 

För att sätta det i relation till mitt studieområde så innebär det att det råder ett betydelsekrig i 

riksdagen om vad flyktingpolitik ska innebära. Ifall detta betydelsekrig skulle mynna ut i en 

enhetlig betydelse av flyktingpolitik skulle det även innebära att den betydelsen skulle vara 

det verkliga vid det tillfället. Diskurser har en materialitet som innebär tal- och texthandlingar 

som potentiellt har fysiska och sociala konsekvenser (Jørgensen & Phillips 2000, 25). 

Utövandet av en diskurs formar alltså den sociala värld vi lever i. Det är de sociala 

konsekvenser som de flyktingpolitiska diskurserna skapar som blir av intresse. 

De diskurser som är så fast etablerade att deras kontingents glöms bort betecknas som 

objektiva. Sociala praktiker som ter sig så naturliga att det blir svårt att se alternativ till dem. 

Objektiviteten är ett historiskt resultat av politiska processer och strider, någonting som anses 

vara självklara sanningar. Hegemoni är ett mellanting mellan det objektiva och det politiska. 

Vägen från politisk konflikt till det objektiva går genom hegemoniska interventioner, i och 

med dessa så undertrycks alternativa verklighetsuppfattningar. Diskursteorin sätter 

likhetstecken mellan objektivitet och ideologi. Objektiviteten döljer de alternativa meningarna 

för oss och är därför ideologiska (Jørgensen & Phillips 2000, 42). 

Hegemoni innebär alltså den enda naturliga tolkningen. Den relevanta frågan i sammanhanget 

blir därmed hur de diskursiva striderna avgörs, ifall varje artikulation av en diskurs innebär att 



bäraren av diskusen innehar en maktposition för att definiera verkligheten. Makten blir 

därmed inte något som bäraren besitter, den är heller inte något objektivt mätbart för att 

avgöra den diskursiva striden. För att besvara detta blir hegemoniska interventioner 

nödvändiga (Jørgensen & Phillips 2000, 44). Detta är grunden i den Foucauldianska 

traditionens syn på makt. Jag kommer problematisera detta maktkoncept i ett senare stycke. 

För att förstå hegemoniska interventionerna måste man först klargöra skillnaderna mellan 

kraft och makt. Kraft är i det här sammanhanget undertryckandet av faktiskt existerande 

möjligheter medan makt istället innebär den principiella uteslutningen av andra möjligheter i 

den konkreta konstruktionen av en bestämd ordning. Så en hegemonisk intervention är då en 

artikulation som genom kraft återupprättar entydigheten. Peter Johansson (2008, 22) för en 

diskussion om detta och hur debatter, interpellationer och utskottsbetänkanden är mer att se 

som ett offentligt vädrande av diskurser snarare än hegemoniska interventioner. Han menar att 

dessa offentliga artikulationer har makten att definiera alternativa diskurser och starta nya 

strider, men att de sällan har tillgång till den kraft som behövs för att skapa en hegemonisk 

intervention. Det är ett resonemang som även är applicerbart på min studie då det är 

politiskadebatter som är underlag för analysen. 

 

Den diskursiva kampen 

 

Den här uppsatsen ämnar utreda hur flyktingpolitiska diskurserna konstitueras och skiljer sig 

från varandra. Det är en process som kan studeras som diskursiva kamper om centrala 

begrepp. Det den här uppsatsen kommer undersöka är den diskursiva kampen om 

flyktingpolitiken, hur termer som relaterar till frågan framställs i det politiska rummet.  

Den diskursiva kampen är i särskilt fokus i Laclau och Mouffes diskursteori. Att undersöka 

diskursiva strider är lämpligt för att få klarhet i hur människors handlingsmöjligheter 

begränsas i och med att abstrakta diskurser tar sig uttryck i samhället (Jørgensen & Phillips 

2000, 27). Den här utgångspunkten placerar diskursteorin inom ett fält inom 

socialkonstruktivismen som Burr benämner ”macro social constructivism” (Burr 2003, 63). 

Jørgensen och Phillips beskrev diskursanalysens användningsområde som: 

”Forskning i kommunikation, kultur och samhälle – det är teorier som lämpar sig för kommunikationsprocesser i 

olika sociala sammanhang, till exempel i organisationer och institutioner, och i förhållande till bredare 

samhälleliga och kulturella utvecklingstendenser”( Jørgensen & Phillips 2000, 8). 



Problematisering av maktbegreppet  

 

Foucaults av-individualiserade maktbegrepp skiljer sig ifrån den mer traditionella synen på 

makt där person A: förmår person B: att göra något som A vill trots att det strider mot B:s 

intressen. Han uppfattar istället makten som produktiv där den producerar en verklighet och 

att den producerar ämnesområden och sanningsritualer (Foucault 1993, 227). Som produktiv 

så blir den även begränsande då den genom producerandet av särskilda verkligheter utesluter 

alternativa beskrivningar av dessa verkligheter. Makten återfinns därmed i varje situation som 

diskurser artikuleras vilket får betydelse för hur vi kan betrakta diskursiva strider. 

I ett sådant här sammanhang blir det relevant att teoretisera hur en specifik typ av kunskap 

bidrar till en specifik typ av politik. Foucault använde sig av ett ”arkeologiskt” 

tillvägagångssätt. Det var en jakt på djupt rotade kulturella värderingar som låg till grund för 

ett socialt undermedvetande, för att förstå hur olika problemrepresentationer kommit till 

(Bacchi 2009, 5). Ett liknande tillvägagångsätt kan användas i den här uppsatsen för att 

granska vad som ligger bakom den problemrepresentation de olika riksdagspartierna försöker 

göra gällande. Dessa ”styrningsanalyser” utfördes genom att identifiera de regler som styrde 

utsagorna och fick dem att uppnå acceptans och mening vid de bestämda tidpunkterna 

(Jørgensen & Phillips 2000, 20). 

 

Ett komprimerat förhållningssätt  

 

Diskursanalysens uppgift att undersöka handlingsbetingelsers villkor, hur utsagor utlöser 

sociala praktiker, hur handlingsbetingelser ständigt förändras då de är beroende av ständigt 

nya representationer resulterar i att diskursen fokuserar mer på epistemologin än ontologin 

(Neumann 2003, 159). 

Neumann bygger mycket av sina teorier på Foucaults texter och han presenterar ett 

förhållningsätt till analysen som är en krympning av Foucaults metod, med mindre hänsyn till 

historia och de breda filosofiska aspekterna som Foucault utgår ifrån. Istället är det mer 

centrerat på just den samhällsvetenskapliga aspekten. Detta bidrar till en ökad specificitet till 

priset av en minskad översikt (Neumann 2003, 93). Dock så är den här uppsatsen av ett så 

begränsad omfång att en krympning av det här slaget anses vara välmotiverat.  



Med denna specificering argumenterar Neumann för att analyser av relativt korta tidsperioder 

motiverar att ägna uppmärksamhet åt bärarna av diskurserna (Neumann 2003, 82). I denna 

uppsats kommer detta göras genom att i analysen visa vilka riksdagspartier som artikulerar de 

diskursiva framställningarna i den övergripande flyktingpolitiska diskursen.  

Med detta komprimerade förhållningssätt till makt kommer alltså striden om inramningen av 

flyktingpolitiken att granskas, den mängd konfrontationer mellan riksdagsledamöterna som 

har tydliga intressen av att omgärda denna process med sina egna verklighetsramar (Neumann 

2003, 94). 

 

Subjektpositionering  

 

Jag kommer utgå ifrån subjektuppfattningen från den Foucauldianska traditionen som Laclau 

och Mouffe ansluter sig till. I deras diskursteori tar man avstånd ifrån ”sanna” relationer som 

har determinerats av ekonomi som i Althussers subjektteori slår fast (Jørgensen & Phillips 

2000, 48). Man ser dock fortfarande att subjektet interpelleras av diskurserna. Det uttrycks 

som att subjekt är detsamma som subjektspositioner i en diskursiv struktur (Laclau och 

Mouffe 1985). 

Diskurserna anger alltid vilka positioner som subjektet kan inta, i t.ex. ett läkarbesök finns 

positionerna ”läkare” och ”patient”. Dessa positioner avgör sedan handlingsutrymmet, hur 

man förväntas uppföra sig och vad man förväntas säga. Överskrider man förväntningarna som 

ens position innebär så får det konsekvenser (Jørgensen & Phillips 2000, 28). 

Enligt det poststrukturalistiska förhållningssättet får inte subjektet en definitiv position, det 

bestäms av diskurserna.  Det är även att ses som fragmenterat vilket innebär att det 

positioneras på flera olika platser av flera olika diskurser samtidigt. Ofta intar man dessa olika 

subjektspositioner omedvetet, det är när motstridiga diskurser samtidigt försöker organisera 

ett socialt rum som en konflikt uppstår, subjektet blir överdeterminerat. Det är ett 

grundantagande inom diskursteorin att subjektet alltid är överdeterminerat, då diskurser alltid 

är kontingenta. Det är hegemoniska processer som är anledningen till att subjektspositioner 

inte ligger i synlig konflikt med varandra (Jørgensen & Phillips 2000, 49). 

Vilka vi är, hur vi ser oss själva och andra är åtminstone till viss del en effekt av 

subjektspositionering som görs möjlig av den allmänna ordningen (Bacchi 2009, 16). Det vill 

säga de politiska insatserna som riksdagen avgör. Den politiska diskursen som rör 



flyktingfrågan eller invandrare kommer att avgöra vilka handlingsutrymmen de har att tillgå, 

vad deras identitetsskapande begränsas till. 

Gruppbildning 

 

För att konkretisera diskursanalysens subjektpositionerande i relation till frågan om 

flyktinginvandring så tar jag ett exempel från Neumann (2003, 107) som diskuterar 

gruppbildningen för norska andra generationsinvandrare. Han presenterar två fall, det ena med 

en flicka som blir tagen till Marocko av sin familj för att bli mindre norsk, och det andra med 

ett gäng pojkar som rånar jämnåriga. Trots att detta inte var nya fenomen så fick de stort 

genomslag i samhällsdebatten. I exemplet så var händelserna inte begränsade till kidnappning 

och rån utan hade utvidgats till ett fenomen av ”andragenerationens invandrare”. Det var 

alltså i denna stund som gruppen blev till i den norska offentligheten trots att de som ingått i 

gruppen länge varit en del av det norska samhället. Nu framträdde gruppen med specifika 

”egenskaper”, i stunden av gruppenskapandet krävs reflektion av vad som händer, när 

gruppbilden är framställd krävs en ny bild för att uppnå förändring, vilket är en mycket 

omständligare process. 

Gruppframställning är alltid stereotyper vilket innebär förväntningar för hur man ska vara, en 

person som inte uppfyller dessa förväntningar måste föra en kamp för att hävda sitt egna sätt 

att vara på. Stereotyperna kan på detta sätt bli självuppfyllande. Neumann drar slutsatsen att 

stereotyperna är nödvändiga för att vi ska kunna orientera oss i vår omgivning. Ett sätt att 

skapa ordning i en värld som hotas av kaos. Vad som då blir viktigt är vilka fördomar och 

stereotyper vi har och ifall dessa delar in människorna i inom- och utomgrupper. Ömsesidiga 

stereotyper finns i de flesta sammanhang och kan tillskrivas varierande betydelse i olika 

situationer men utgör sällan något hot mot människovärdet hos de berörda. 

De stereotyper som i sammanhanget växt fram hos andra generationens invandrare är för det 

första knutna till medfödda egenskaper som hudens färg vilket inte är något man har 

förmågan att påverka. För det andra är stereotyperna ensidigt exkluderande, dem tillskrivs 

kollektiva egenskaper vilket får dem att framstå som motsatsen till det norska. Utifrån ett 

sådant utgångsläge blir integration på egna premisser extra problematiskt men även alla 

integrationssträvanden. 

Gruppbilden utformas av tidningarnas kriminalreportage, i en atmosfär av kidnappningar, 

knivdåd och brutalitet. En möjlighet är att stryka samlingsbeteckningen ”andra generationens 



invandrare” och betona andra egenskaper hos de berörda, som kön, klass eller 

geografisktillhörighet. Alltså placera in dem i redan existerande övriga grupper. Annat 

alternativ är att belysa de skillnaderna som finns inom gruppen. t.ex. pakistanier och irakier 

(Neumann 2003, 108). 

I den här uppsatsen kan man byta ut gruppen andra generations invandrare i Norge mot 

flyktingar i Sverige. På samma sätt konstituerar diskurserna en gruppbildning när de själva 

inte får tillgång till det offentliga rummet. Man kan också utgå ifrån subjektet och dess 

handlingar i Latours förhållningssätt. Han är av uppfattningen att diskurserna inte är en egen 

värld utan befolkas av medagerande som blandar sig med samhället kulturer och ting, vilka 

upprätthåller dem och får dem att upprätthålla varandra.” Utsagorna blir subjektens egna och 

diskurserna är en resursmobilisering mellan olika subjekt. 

Enligt Neumann finns det en utbredd uppfattning av att antirasister och liberaler hittills vägrar 

inse hur verkligheten ”verkligen” ser ut. De bagatelliserar allvarliga samhällsproblem. Detta 

påminner enligt honom om valkampanjsuttalanden ” dags att börja ställa krav på invandrarna” 

(Neumann 2003, 108). Liknande utlåtanden står att finna i de svenska riksdagsdebatterna. Det 

motiverar därför en granskning av dessa så att man kan bemöta sådana uttalanden, med 

diskursanalys då möjliggörs även bemötandet av implicerade uttalanden. 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH OPERATIONALISERING 

 

I diskursteorin som jag utgår ifrån finns inga färdiga mallar att ta i bruk för analysen, därför 

utvecklar jag mitt ramverk själv utifrån de verktyg som teorin erbjuder. Detta öppna 

tillvägagångsätt kan dock gå ut över intersubjektiviteten därför har jag som mål att vara så 

tydlig som möjligt med hur jag operationaliserar mitt ramverk så att det ska gå att upprepa 

undersökningen med samma teori och metod för att uppnå ett liknande resultat.  

De tre riksdagsdebatterna har delats upp på tre olika sätt för att skapa en tydlig överblick. I 

den första läsningen så förblir de i sina ursprungliga former, med anförande efter anförande 

från de olika partierna. I andra läsningen så organiserade jag debatterna med partiernas 

utsagor samlade, för att få en klar blick av vad de framförde i varje enskild period. I den tredje 

läsningen så samlade jag partiernas alla utsagor ifrån alla tre perioder för att ge få en bild av 



de enskilda partiernas föränderlighet i frågan. Jag gick in i materialet med öppet 

förhållningssätt och med hjälp av de redskap som redogörs för här nedan.  

Riksdagsdebatter är tacksamma studieobjekt då det finns protokoll till samtliga på riksdagens 

hemsida. Jag samlade dessa i dokument för att få en tydligare överblick. Därefter organiserade 

jag om debatterna så de olika partiernas anföranden samlades varför sig. Efter att ha 

organiserat debatterna på dessa sätt så kunde jag lokalisera de knytpunkterna som finns i 

debatten, nodalpunkterna för att se hur diskurserna är organiserade. Mästersignifikanter som 

organiserar identitet och kommer vara relevanta i granskandet av subjektifiering, ”flykting” 

skulle kunna vara ett passande exempel av mästersignifikant. Flytande signifikanter är också 

en form av nodalpunkter som det råder tvetydighet om, och kan därmed användas för att 

granska konflikt. I sig själva är dessa tecken meningslösa men då de sätts i förbindelse med 

andra tecken så får de innehåll, detta görs genom skapandet av ekvivalenskedjor. För att 

granska förändring så är det lämpligt att undersöka hur anförandena artikuleras. I och med 

artikulationen så konkretiseras de mer abstrakta diskurserna.  

Diskursordning är ett begrepp lånat från den kritiska diskursanalysen och kommer användas 

för att ringa in de diskurser som ska användas, som en ram som avgränsar undersökningen. 

Jag kommer att fokusera på olika konkurrerande diskurser om flyktinginvandring i riksdagen. 

Detta ska skapa en ide om förhållandet mellan kontingents och permanens på området 

(Jørgensen & Phillips 2000, 135). 

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

Generell översikt av fältet 

 

Den här uppsatsen gör inte anspråk på att på egen hand kartlägga en storhet som 

flyktingpolitik, inte ens begränsat till Sverige. Däremot, för att använda diskursteoretiskt 

språkbruk, så ämnar den foga en liten bricka till diskursordningen. Alltså de diskurser som 

delvis täcker samma terräng som de kämpar om att ge innehåll på sina respektive sätt. I ljuset 

av globalisering och de folkförflyttningar det med för och mest aktuellt den flyktingsituation 

som råder just nu. Det är av största relevans att studera hur människor blir framställda i de 

länder de hamnar i, det får fysiska och sociala konsekvenser för dem själva och för samhället i 

stort.  



I det här avsnittet har jag därför samlat forskning som presenterar olika ingångar till 

fenomenet migration för att skapa en bred bild som jag även hoppas kunna bidra till 

Migrationsstudier är ett relativt nybildat fält och det finns ingen enhetlig bild av hur man ska 

systematisera migrationsteorier. Politik för internationell migration kom till som 

forskningsområde under 1980-90 talet (Hollifield 200,137). Den tidiga forskningen kring 

migration kretsade främst kring ekonomiska faktorer som ”push” och ”pull” för utvandring 

respektive invandring (Brettel 2000, 102). Det historiska – strukturalistiska angreppsättet som 

baserats på marxistisk teori, presenterar kärn-periferi relationen (Brettel 2000, 103). Detta 

grundar sig i tanken om ett internationaliserat proletariat och där man importerar och 

exporterar arbetskraft. 

Dessa traditionella angreppssätt har dock ifrågasatts på senare tid, man anser att migration 

inbegriper politiska, sociala och kulturella faktorer som också utövar inflytande inom 

nationalstater och även internationellt.  

Van Dijk följer Norman Fairclough kritiska diskursanalytiska tradition. Ramverket som han 

lutar sig mot i Ideologies, Racism, Disocurse: debates on immigration and Ethnic Issues 

(2000), är ett internationellt projekt som regisserats av Ruth Wodak och han själv. Det handlar 

om hur ledande politiker i europeiska länder pratar och skriver om invandring och etniska 

problem. Det blir alltså relevant för mitt område trots att den kritiska diskursanalysens 

ontologi skiljer sig något från den mer poststrukturalistiska variant som jag lutar mig mot. 

Denna skillnad är dock inte så pass avgörande att jag inte kan använda mig av deras studie för 

inspiration. Ramverket som de har konstruerat för att följa diskurser på området är uppbyggt 

av tre beståndsdelar. Den första handlar om en elitteori om rasism som en form av etniska 

dominans och ojämlikhet, andra delen består av ett socio kognitivt angreppssätt till rasistiska, 

nationalistiska ideologier och andra socialrepresentationer. Som sista del använder de en 

komplex multi-level analys av text och tal i kontext, generellt, och i parlaments debatter 

specifikt. 

Van Dijk har i denna studie granskat det brittiska ”house of commons” debatt om asyl 

sökande, och han gör antagandet att många av egenskaper som debatten speglar också 

återfinns i invandringsdebatter i andra länder i Västeuropa. Min studie kommer testa detta 

antagande, hur den svenska invandringsdebatten ter sig, utifrån ett liknande angreppsätt. Van 

Dijk gör skillnad mellan länder i Europa som haft invandring olika länge. 



Det är relevant att klargöra relationen mellan ideologi, rasism och diskurs. Enligt Van Dijk är 

både rasism och ideologi framstående reproducerat av sociala praktiker och speciellt av 

diskurs. Han har ett fokus på hur diskurs reproducerar system av dominans och social 

ojämlikhet, så som rasism. Detta kritiska diskursanalytiska angreppssätt ramar in problemet 

på ett sådant sätt att han inte likställer rasism med ideologi. Han menar att rasism har en 

ideologisk bas, men det kan inte bli reducerat till enbart detta. Som en form av dominans och 

social ojämlikhet måste rasism också bli definierat i termer av olika sorters sociala praktiker 

så som diskriminerande diskurser och andra former av interaktion, på mikronivå. På samma 

sätt behövs en analys på makronivå genom analys av institutionella ordningar. 

Van Dijk listar några kriterier som komponerat utgör det komplexa systemet av social 

ojämlikhet som är rasism. 

1) Ideologiskt baserad social representation av (och om) grupper 

2) Gruppmedlemmars mentala modeller av konkreta etniska händelser 

3) Vardagliga diskriminerande diskurs och andra sociala praktiker 

4) Institutionell och organisatorisk struktur och aktiviteter  

5) Maktrelationer mellan dominerande vita och etniska minoritetsgrupper  

Utan det komplexa multidisciplinära ramverket menar Van Dijk att det blir omöjligt att förstå 

många av de strukturella och funktionella egenskaperna av tal i västeuropeiska parlament, så 

som han analyserat (Van Dijk 2000, 93). I den analys jag presenterar i denna uppsats kommer 

dock inget multidisciplinärt ramverk att presenteras. Fokus för uppsatsen är inte att uppnå en 

djupgående förståelse för strukturella eller funktionella egenskaper, istället kommer prioritet 

ges till de diskursiva framställningar som förändras och dess eventuella konsekvenser. 

Europeiska migrationsstudier är en utbredd forskningstradition och det är därför möjligt för 

mig att ta utgångspunkt i dessa och luta mig mot redan identifierade diskurser. 

Jef Huysmans undersöker synen på migration inom EU. Han driver tesen att det ekonomiska 

projekt som är EU, med dess inre marknad och öppna gränser har bidragit till att göra 

migration till en säkerhetsfråga, EU blev därmed också ett säkerhetsprojekt. I och med att de 

interna gränskontrollerna minskade så fick asylpolicy en ökad säkerhetskaraktär Han menade 

också att synen på EU-medborgare och tredjelandsmedborgare skiljer sig åt, vilket bidrar till 

en negativ inställning till flyktingarnas närvaro i Europa. Migration blir därmed en farlig 

utmaning för Västeuropeiska stater, detta blev en säkerhetsdiskurs (Huysmans 2000, 752-

753). Denna säkerhetsdiskurs har gått ifrån att behandla organiserad brottslighet och terrorism 



å ena sidan och om migration och asylsökande å andra sidan, till att binda ihop dessa till en 

och samma diskurs. Asylsökande är härmed en avgörande säkerhetsfråga (Huysmans 200, 

761). 

The Europeanisation of refugee policies Between human rights and internal security, är en 

doktorsavhandling skriven av Sara Lavenex och fortsätter på samma tema. Hon presenter två 

diskursiva framställningar av migration. Den ena utgår ifrån mänskliga rättigheter och den 

andra utifrån nationalstatens suveränitet. Hon menar att idealism och realism förklarar de två 

bilderna flyktingar (Lavenex 2001, 11). Den realistiska utgångspunkten knyts till statens 

suveränitet, där statens uppgift är att trygga sina medborgare. I det resonemanget 

kategoriserar hon synen på migration som partikularistiskt vilket gör det till en säkerhetsfråga. 

Den idealistiska utgångspunkten präglas av universalism, vilket sätter staten i en internationell 

kontext där staten får ett ansvar för ett gemensamt universellt samhälle. Detta resonemang 

som fokuserar på alla individers rättigheter kategoriserar Lavenex som en rättighetsdiskurs 

(Lavenex 2001, 12-14). Det jag tar med mig ifrån den här forskningen är en rättighetsdiskurs 

och en säkerhetsdiskurs, för att placera in de diskursiva framställningarna som 

riksdagspartierna presenterar i de olika knytpunkter som flyktingdiskursen kretsar kring.  

Julia Maisenbacher har också studerat migration inom EU, hon presenterar en modell som 

hanterar olika synsätt på migrationen. De benämns som den socialdemokratiska synen, den 

nyliberala synen och ny-merkantilistisk syn. Med socialdemokratiska ingången så ligger 

problemet med migration i att det belastar välfärdssystemet, men det lägger även fokus på 

sociala- och arbetsrättsligarättigheter för de arbetande migranterna. Den nyliberala ingången 

betonar migrationens vikt för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Den sista synen hon 

presenterar är den ny-merkantilistiska, den menar att tredjelandsmedborgare är ett 

säkerhetshot och irreguljär migration innebär ett hot mot nationens suveränitet. Den 

presenterar en pessimistisk syn på migration, nationalstaten bör ha kontroll över invandringen 

och irreguljär migration motverkas (Maisenbacher 2015, 876-877). Den här studien kommer 

användas för att se ifall det finns spår av behovsdiskursen eller förebyggande diskursen i de 

diskursiva framställningar som presenteras av de politiska partiernas representanter.  

Pettigrew (1998) är en forskare som studerat invandring och hans texter går att applicera på 

den politiska arenan i Sverige. Han beskriver en tes som går ut på att högerextrema partier 

påverkar invandringspolitiken mer än vad deras storlek bör tillåta. Detta beror på att 

konservativa partier och högerpartier utnyttjar deras invandringspolitik för at bemöta 

ekonomiska problem och för att nå arbetare som annars hade röstat vänster. Det finns en oro 



hos högerpartierna för att förlora röster till extremhögern, de anammar därför delar av deras 

politik. Detta resulterar i sin tur (förutom i en mer restriktiv invandringspolitik) i en 

legitimering av extremhögerns syn på invandrare som problem. 

 

Svensk forskning 

 

I Sverige har migrationsstudier främst fokuserat på framställningen av immigranter i media 

snarare än den politiska arenan. Resonemanget som presenterades i inledningen, angående 

medias påverkan på den politiska eliten motiverar en presentation av de svenska mediernas 

framställning av immigranter.  

Mörk magi i vita medier (1998) presenterar Ylve Brune tillsammans nio andra författare en 

studie som utreder hur bilden av invandrare och flyktingar har skapats i det svenska samhället. 

De menar att denna skapelseprocess äger rum i Svensk media. Två år publicerade Ylve Brune 

en delstudie Stereotyper i förvandling, (2000) den fokuserade på hur flyktingar och invandrare 

från mellanöstern och Nordafrika framställs i de svenska medierna. Trots att informationen 

studien lutar sig mot är hämtad mellan 1980 och 1990, så är det rimligt att anta att 

huvuddragen i konstruktionen av inom- och utomgrupper ter sig på samma sätt idag.   

Ett begrepp som florerar frekvent i de invandringspolitiska debatterna är Utanförskap och bör 

därför redogöras för. Tobias Davidsson har gjort en studie där han utreder begreppet till fullo, 

att han har använt sig av diskursanalys på ett liknande sätt som även jag har gjort för min 

studie gör den än mer relevant. Studien är en diskursanalys av hur begreppet utanförskap 

artikulerades i den svenska riksdagsdebatten 2003-2006 är en artikel skriven av Tobias 

Davidsson, han tittar på mycket av samma sak som jag ämnar göra med min uppsats. Han 

analyserar hur begreppet utanförskap diskursivt artikuleras i den politiska debatten och hur 

det relaterar till besläktade begrepp, och han lägger särskilt fokus på hur ”utanförskap” 

kopplades till bidragsberoende, ”invandrarskap” och kriminalitet. Vilka subjektspositioner 

som görs möjliga. 

Artikeln granskar inte hur diskursen om invandring ser ut i den svenska riksdagen dock så 

berör han i sin studie, hur invandring ekvivaleras med arbetslöshet och utanförskap. Det här 

återger en bild av hur invandrare har artikulerats i den svenska riksdagsdebatten, dock så är 

studien bunden och granskas i relation till specifika begrepp för att kartlägga hur just 

”utanförskapet” har uppstått vilket inte ger en öppen bild av fenomenet.  



Tobias Davidsson argumenterar för att den politiska debatten som är polemisk i sin art gör 

diskursteorin särskilt tillämpbar då den betonar antagonism, ett argument jag ställer mig 

bakom och vidare motiverar mitt studieval. Han följer även Laclau och Mouffes traditionella 

diskursteoretiska tradition där de hegemoniska interventionerna tillskriver orden som knyts 

ihop betydelse genom att placera dem i olika positioner inom diskursen, grupper och individer 

tillgodogör sig de identiteter som de olika diskurserna erbjuder. 

Även Davidsson använder sig av nodalpunkter som fångar upp diskurserna och ekvivaleras 

med andra betydelser. Davidsson använder även begrepp hämtade från den kritiska 

diskursanalysen. Det börjar med textanalytiska dimensionens modalitet vilket handlar om den 

grad av instämmande som texten kommunicerar till läsare. Transitivitet använder han för att 

upptäcka om agentskap, kausalitet och ansvar utrycks explicit eller implicit i utsagorna. Han 

använder sig även av Metafor begreppet för att upptäcka omedvetna associationer (Davidsson 

2010, 156). 

Davidsson visar på att utanförskap är knutet till våldsamma tendenser, missbruk, passivitet 

och invandring, samt att det är ärftligt (Davidsson 2010, 165). Jag lutar mig mot denna 

förståelse av termen, vilket kommer bespara mig utrymme och ge ytterligare klarhet för min 

analys.  

 

VAL AV FALL 

 

Då diskursanalysen kräver mycket tidskrävande närläsning så lämpar sig fallstudien bäst som 

design för den här undersökningen. Bryman (2008, 74) definierar fallstudien som en 

undersökning ”då fallet av egen kraft utgör fokus för intresset”. 

Den diskursiva arena/diskursordning som jag har valt att studera är som sagt den politiska 

elitens framställning av flyktingpolitiken på riksdagsnivå. För att besvara mitt syfte om det 

skett någon politisk förändring i framställningen av flyktingfrågan och vilka bakomliggande 

antaganden det kan bero på så utgör den svenska riksdagen som institution att granska ett 

logiskt val. I de valda debatterna har representanter från alla åtta riksdagspartier tillåtits ta 

plats och artikulera sina framställningar av flyktingpolitiken.  

Konsekvenserna av att endast fokusera på den politiska elitens framställningar av frågan är att 

jag inte kommer kunna fånga upp de många olika diskursiva framställningar som kan existera 



i övriga samhället. Det kan hända att andra diskurser hamnar i skymundan. Som tidigare 

poängterats så har det redan gjorts studier på framställningen av flyktinginvandring i svensk 

media, mindre fokus har lagts på riksdagen och den politiska arenan. Jag menar att det är av 

stor vikt att fokusera även på denna arena då de besitter den lagstiftande makten vilket ger 

dem auktoriteten att legitimera en viss typ av föreställningsvärld.  

 

MATERIAL 

 

Mitt mål med uppsatsen har varit att analysera hur den politiska framställningen av 

invandringsfrågan har förändrats under de senaste månaderna. Det innebär att det är 

riksdagsdebatter med koppling till invandring som analyseras. I kartläggningen av materialet 

har jag sökt debatter på riksdagens hemsida och gjort manuell gallring utifrån vad jag bedömt 

vara relevant för uppsatsen. Det är en aktuell politisk fråga med mycket material publicerat, 

allt kan inte vara föremål för min analys. Debatterna har valts för att rama in det 

händelseförlopp av faktiska politiska åtgärder som skett det senaste halvåret. Jag har även valt 

debatter som alla partierna har medverkat i och tagit utrymme, trots att de har olika ingångar 

så bör det göra rättvisa åt de framställningar av frågan som partierna vill göra gällande vid de 

valda tillfällena.  

Jag har avgränsat mig genom en periodisering av analysen av diskursiva framställningarna vid 

två tidpunkter. En nackdel med detta är att det kan ge en orättvis bild av att det sker ett abrupt 

brott mellan de båda tidsperioderna, som präglas av olika framställningar. Det behöver dock 

inte vara fallet utan periodiseringen ämnar endast visa ifall en förskjutning har skett och i så 

fall i vilken mån.  

Foucault insisterade på att man skulle läsa allt, studera allt, men det är inte genomförbart i 

praktiken och man måste därför uppnå en tillräcklig insatthet utan att ha läst allt på området. 

Skulle man stöta på en text som inte går att inordna i analysen när denna är färdig, så måste 

analysen anpassas utifrån detta eller göras om (Neumann 2003, 51).  

 Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen 25/9-2015 

 Integration 16/3-16 

 Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring 

6/4-16 



KRITISKA REFLEKTIONER 

 

Det riktas ofta kritik mot ramverket på grund av dess ontologiska idealism och 

epistemologiska skepticism (Johansson & Herz 2013, 167). Då vi enligt den 

poststrukturalistiska utgångspunkten aldrig kan få tillgång till världen utanför diskurserna, så 

kan det resultera i att den uppfattas på unika sätt beroende på vilka diskurser som vi ser den 

ifrån. Då vi därmed inte kan etablera något priviligierat kunskapsinnehåll så anklagas 

poststrukturalister för att hota det vetenskapliga fältet i och med att resultaten inte går att 

försvara som sann kunskap då det bara är en historia av många (Hay 2002, 227). 

Jag menar att den här kritiken till viss del är obefogad då man tillskriver den vetenskapliga 

kunskapsproduktionen ett högre värde. Fortsätter man med det så undviker man ett tillstånd 

där vetenskapliga resultat inte går att använda och där alla utsagor har samma värde. Så länge 

alla resultat tillåts att kritiseras så möjliggörs en konstant utveckling av det vetenskapliga 

fältet och det går inte att per automatik säga att all forskning är obetydlig eller lika mycket 

värd. Trots att poststrukturalister inte pratar i termer om absoluta sanningar. 

Då diskursanalys inte erbjuder samma möjligheter till reliabilitet och validitet som andra 

tillvägagångsätt så ställs istället andra krav. Uppsatsen produceras utifrån krav som den 

vetenskapliga diskursen ställer på en vetenskaplig uppsats. Att skriva med transparens blir 

också av avgörande vikt så att läsaren kan följa argumentationen jag för. I och med denna 

transparens så ställer jag mig även öppen för kritik (Bryman 2011, 354). 

Då det ramverk jag lutar mig mot är ett kritiskt sådant med en ambition om att uppnå 

förändring så ska jag bemöta kritik riktat även hit. Det finns en föreställning om att, då 

poststrukturalister har givit upp iden om att det finns objektiva sanningar som avgör vad som 

är rätt och fel, så har de inte någon grund att stå på i sin kritik (Hay 2002, 227). 

Den här kritiken behöver heller inte utgöra ett problem då fokus inte ligger på att avgöra hur 

väl problemrepresenationer representerar verkligheten, det är istället intressant att granska 

vilka effekter som dessa problemrepresentationer skapar. Ifall jag identifierar hur flyktingar 

positioneras som en samhällsfara öppnar det resultatet upp kritik med målet att uppnå 

förändring. Med en identifierad subjektsposition av det föreslagna slaget så kan det göras till 

föremål för en diskussion om det är en rimlig position. 

 



BAKGRUND 

 

Det politiska läget i Sverige 

 

Inför analysen är det viktigt att vara införstådd med det politiska läget i Sverige. För det första 

måste EU: dimensionen diskuteras. Hans Andersson har skrivit en bok som heter Överstatlig 

flyktingpolitik (2008) där han redogör för övergången från en nationalstyrd flyktingpolitik till 

en mer gemensam för EU. Det är i dagsläget Dublinförordningen (2014) som behandlar vilket 

medlemsland som är ansvarig att pröva ansökan om internationellt skydd. Det är det första 

land som en tredjelandsmedborgare anländer till som enligt denne ska hantera ansökan men i 

praktiken efterföljs detta inte. Sveriges förhållande till EU bör därmed ses som problematiskt 

men detta läge framställs olika i de politiska diskurserna för att passa de politiska partiernas 

varierande ändamål.  

I det senaste riksdagsvalet (2014) uppnådde inget av de traditionella partipolitiska blocken en 

egen majoritet vilket har skapat ett ostabilt politiskt läge i Sverige. Socialdemokraterna och 

miljöpartiet gick ihop och bildade en minoritetsregering som är väldigt svag och har hotats av 

omval och var i början av sin mandatperiod tvungna att regera med en borgerlig budget. 

Sverigedemokraterna intog en vågmästarroll och har därmed fått större möjlighet att påverka 

de beslut som fattas. Det blir därför av största vikt att undersöka de flyktingpolitiska 

diskurserna, då det är en fråga som Sverigedemokraterna har profilerat sig med. De övriga 

riksdagspartierna bör därför veta vad de har att vänta sig av dem. Att granska vad de 

implicerar i sina anföranden blir därmed av största vikt. 

Riksdagsdebatter 

 

Även om liknande frågor diskuteras på olika arenor så är det först när frågan om 

flyktinginvandring diskuteras i riksdagen som den blir del av den politiska debatten. I den här 

uppsatsen kommer jag arbeta utifrån Van Dijks föreställning om att riksdagsledamöter inte 

pratar som individer utan som en grupp. 

Det är att förstå att de valda riksdagsdebatterna har skilda frågor som ska diskuteras. 

Medlemmarna i riksdagsdebatterna är bundna av de kontextuella modellerna som finns för 

varje specifikt sammanträde i riksdagen. Avgränsningen börjar med val eller skapande av 

relevanta propositioner utifrån diskursiv plats som de har i ett ämne, det här fallet integration 



av invandrare eller hantering av asylsökande. Begränsat utrymme för ledamöterna gör att de 

politiska målen är i fokus.  

Period 1.  

 

Den debatt som ligger till grund för analysen av den här perioden är Aktuell debatt om den 

akuta flyktingkrisen och är en debatt som hålls 25 september 2015 och den är begärd av 

Vänsterpartiet. En företrädare för varje parti deltar i debatten. Från regeringen deltar justitie- 

och migrationsminister Morgan Johansson (s) 

Den här debatten är att förstå från ett läge där flyktinginflödet var fortsatt stort till Sverige och 

den allmänna opinionen hade börjat svänga.  

Period 2.  

 

För analysen av den här perioden ligger två debatter till grund. Integration är benämningen på 

en riksdagsdebatt som hålls 16 mars 2016 och en debatt ifrån Socialförsäkringsutskottet som 

hette Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring och 

hölls 6 april 2016. Dessa två debatter anses ligga tillräckligt nära varandra för att vara 

representativa för en tidsperiod. Denna tidsperiod är att förstå ifrån ett väldigt förändrat läge. 

Bl.a. infördes gränskontroller vid Sveriges inre gräns för att stävja flyktinginflödet 

(Regeringskansliet 2016), skärpta försörjningskrav och begränsad anhöriginvandring 

(Regeringskansliet 2016). Det bör även ses i ljuset av att EU har ingått ett avtal med Turkiet 

som innebär att flyktingar som anländer till Europa kommer kunna skickas tillbaka till Turkiet 

som nu är att bedöma som ett säkert land (COM 2016:144).  

 

ANALYS 

 

Analys period 1.  

 

Flyktingpolitiska diskurser, I den här perioden kommer noggrannare kartläggning av de 

flyktingpolitiska diskurserna ske.  Debatten kretsar kring fyra stycken nodalpunkter som 

partierna kämpar om producera olika framställningar av. Det är EU, Asylrätt, Sverige och 

Integration. 

 



EU 

 

Samtliga partier som tar plats i frågan har en liknande uppfattning av EU:s roll i denna fråga, 

det finns dock tre olika diskursiva framställningar som jag identifierat, dessa lägger fokus på 

lite olika saker vilket skapar olika diskursiva sanningar. Det råder en diskursiv kamp med att 

fylla EU och dess roll relaterat till flyktingfrågan med innehåll. Något som tydligt framgår i 

den här debatten att framställningen av svensk flyktingpolitik inte går att göra utan att också 

framställa EU:s flyktingpolitik. 

Framställning 1: Vänsterpartiet och centerpartiet  

 

Vänsterpartiet och Centerpartiet gör gemensam sak i den här frågan och artikulerar en 

framställning där EU präglas av stark partikularism, dvs. säkerhetsdiskursen. Något de ställer 

sig kritiska till. 

”Just nu växer ännu fler murar och stängsel med taggtråd upp runt EU, och polis och militär med 

tårgas, vattenkanoner och vapen håller människor på flykt borta. Uppenbarligen är det mycket 

enklare att komma överens om att göra det svårare för människor att nå tryggheten i Europa än att 

komma överens om att skapa möjligheter till asyl.” (Protokoll 2015/16:8, 1) 

”Situationen visar också det stora behov som finns av att reformera Europas flyktingmottagande. 

Dublinförordningen skapar en enorm snedfördelning i flyktingmottagandet. Vissa länder tar emot 

enorma mängder medan andra helt står utanför. Vi måste ha ett jämnare mottagande i EU.” (Prot 

2015/16:8, 9) 

Ekvivalenskedja 1: EU- inmurat– militariserat – uteslutande –oenade – bristande mottagande 

– snedfördelning 

I den här framställningen har EU tagit formen av en rättsvidrig polisstat som hellre hindrar 

människor att nå trygghet än tillåter dem söka asyl. Man artikulerar ett klart missnöje med EU 

och deras fördelningsmekanismer och en pessimistisk framtidssyn. Detta är den mest kritiska 

framställningen av EU som inte uppfyller sitt ansvar i flyktingfrågan. I denna framställning av 

EU som partikularistiskt så framkommer en diskurs i motsatsförhållande som är baserad på 

Universalism, Detta är rättighetsdiskursen. 

 

Framställning 2: Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna  

 

De resterande borgerliga partierna gör i den här framställningen gemensam sak med 

Sverigedemokraterna och lägger stort fokus på EU:s samarbeten, trots att SD generellt är ett 



mer EU kritiskt parti så enas man i frågor om säkrare gränser och i kritiken av 

Dublinförordningen.  

”EU-länderna måste agera mot de hänsynslösa ligor som står bakom flyktingtragedier som 

vi nu bevittnar. Samarbetet måste bli bättre, inte minst genom att stärka EU:s organ för detta 

samarbete, Frontex.” (Prot 2015/16:8, 5) 

”Vi kristdemokrater tycker att det är beklagligt att regeringen inte aktivt driver frågan om ett 

EU-system med humanitära visum. Vi tror att det skulle slå undan fötterna på 

människosmugglarna om det fanns fler lagliga vägar in i EU. Man borde kunna ansöka om 

de här visumen på EU-ambassader. Det skulle ge möjlighet att ge adekvat information till 

flyktingar om vad det är som väntar i olika länder. I dag är det flyktingsmugglarna som har 

patent på informationen och på informationsgivningen.” (Prot 2015/16:8, 14) 

”Europeiska unionen är lamslagen. I bästa fall kan man enas om någonting som både 

Angela Merkel och Victor Orbán kan ställa upp på, och då förstår vi hur urvattnat det i sista 

hand kommer att bli.” (Prot 2015/16:8, 12) 

”Schengen har i princip på många sätt redan fallit inom EU. Dublinförordningen tillämpas 

bara där länder vill sätta upp gränser samtidigt som de gärna öppnar sina gränser för att slussa 

flyktingar vidare. De tar inte längre sitt ansvar.”  (Prot 2015/16:8, 5) 

Ekvivalenskedja 2: EU – stoppa smugglarna – Frontex – humanitära visum – lagliga vägar – 

informerande – lamslaget – urvattnade förslag – Schengen fallit – Dublinförordningen 

brustit. 

Gällande flyktingdebatten så delar de flesta borgerliga partier framställningen av EU med 

Sverigedemokraterna. Det är stort fokus på den irreguljära migrationen som en del i 

problemrepresentationen alltså läggs en stor del av fokus för ansvaret på 

människosmugglarna. Det artikuleras även en bild av EU som lamslaget av situationen som 

inte har möjlighet att producera några tillfredställande åtgärder. Även här framkommer en 

pessimistisk bild dock så framkommer även vissa förhoppningar, man menar att EU: har ett 

ansvar i att föra en gemensam flyktingpolitik som baseras på att hejda den irreguljära 

migrationen, en diskurs som kan benämnas som förebyggandediskurs. Implicit innebär den 

framställningen att flyktingarna bör stanna i lägren i närområdet och att problemet uppstår när 

de tar sig till den Europeiska kontinenten. I den här framställningen kan man även hitta spår 

av partikularism eller en säkerhetsdiskurs där den oreglerade migrationen utgör en fara för EU 

och Sverige, I viljan att stärka Frontex så blir detta väldigt påtagligt.  

Framställning 3: Socialdemokraterna  

 

Socialdemokraterna som regeringsparti framställer EU med viss optimism samtidigt som man 

framhåller sin besvikelse med att övriga medlemsländer inte gjort lika mycket som Sverige. I 



den här debatten så lyser miljöpartiet med sin frånvaro i frågan, då de är en del av regeringen 

så får Socialdemokraterna i de fallet även representera deras sanningsanspråk.  

”Om hela EU hade gjort på samma sätt hade vi under samma tid kunnat ge skydd åt 5 

miljoner syriska flyktingar. Då hade vi inte haft flyktinglägren i Jordanien, Turkiet och 

Libanon.” (Prot 2015/16:8, 2) 

”Det räcker inte att bara något land gör det. Därför har vi sedan regeringstillträdet arbetat hårt 

i EU för en jämnare fördelning. Beslutet som togs i tisdags om att fördela 120 000 flyktingar 

solidariskt i EU:s länder var därmed en viktig framgång, för Sverige men också för 

Europa.” (Prot 2015/16:8, 3) 

”Europeiska flyktingpolitiken behövs en permanent och tvingande omfördelning så att alla 

länder är med och delar på ansvaret.” (Prot 2015/16:8, 3) 

Ekvivalenskedja 3: EU – se till Sverige– ojämn fördelning – solidarisk fördelning – tvingande 

- permanens. 

I Socialdemokraternas framställning av EU:s roll i flyktingfrågan så framhäver man först och 

främst misslyckandet EU har gjort i samband med att man framhäver sitt eget ansvarstagande, 

hade övriga medlemsländer gjort lika mycket hade problemet kunna lösas.  En viss optimism 

framträder också, man framhäver de små framgångarna som gjorts. En fungerande europeisk 

flyktingpolitik ekvivaleras alltså med tvingande och permanenta åtgärder. Detta antyder en 

brist på förtroende för medlemsländerna. Man kan härmed ana inslag av rättighetsdiskursens 

universalism. Man menar att EU har ett större ansvar gentemot flyktingarna. 

Sverige 

 

Som en annan knytpunkt och även del i de problemrepresentationer som presenteras är bilden 

av Sverige, då man inte kan beskriva Sverige utan att beskriva Svenskarna som utgör Sverige, 

så blir även detta är en central del i konstituerandet av synen på flyktingfrågan. 

 

Framställning 1: Vänsterpartiet 

 

I framställningen av Sverige och Svenskarna så för Vänsterpartiet en egen retorik. De är 

aktiva i positionerandet av svenskar som världsmedborgare.  

”Att låtsas som om vi kan sluta vara en del av världen är faktiskt inte ett alternativ. Väljer vi 

den vägen uppstår kaos, desperation och otrygghet precis som det vi ser hos SD:s kompisar i 

Ungern.” (Prot. 2015/16:8, 20) 

”När så många av oss samlas för att hälsa refugees welcome är det också ett erkännande av 

oss själva och vad Sverige består av. Det är en protest mot den förljugna bilden av att 



flyktingar är något främmande och nytt. Vår gemensamma röst är ett slag mot lögnen om att 

det finns olika sorters människor, ett "vi" och ett "de", och det är hög tid att göra upp med 

den lögnen. Flyktingskapet är en del av oss och av Sveriges historia.” (Prot. 2015/16:8, 26) 

Ekvivalenskedja 1: Sverige- i världen – för stabilitet – flyktingar – ”vi” är ”de”. 

Vänsterpartiet är tydliga med att placera Sverige i en internationell kontext så gällande 

nationella diskursen så placerar sig vänsterpartiet i den politiska nationaldiskurs som 

presenterats. Presentationen av den stora uppslutningen i de frivilliga hjälporganisationerna 

skapar en bild av svenskarnas identitet baserad på solidaritet. Återigen så visas även en 

rättvisdiskurs upp i form av universalism. I den här framställningen så kommer även 

subjektifieringseffekten fram, den är inkluderande och alla kan tillhöra gruppen svenskar. 

Svenskheten är inte baserad på historiska eller etniska aspekter, istället bygger den på ideal 

och värderingar. 

  

Framställning 2: Socialdemokraterna Miljöpartiet och Liberalerna 

 

En framställning av Sverige som delas av Socialdemokraterna Miljöpartier och även 

Liberalerna (då folkpartiet).  

”Sverige är en av världens största bidragsgivare till de FN-organ som håller dessa människor 

vid liv i flyktinglägren. Och vi kommer att öka vårt humanitära bistånd. Men det är en 

illusion att tro att bistånd kan ersätta flyktingmottagande. Behoven är helt enkelt alldeles för 

stora. Och hur hjälper man på plats när på plats är sönderslaget?” (Prot 2015/16:8, 2) 

”Jag är stolt över vad Sverige har gjort hittills. Från 2011 till 2015 kommer vi att ha gett 

skydd till över 100 000 syriska flyktingar. Det är 1 procent av vår befolkning.” (Prot 

2015/16:8, 2) 

”Det är nu det avgörs vilket slags land Sverige ska vara, ett land som sluter sig och kastar ut 

människor tillbaka till kriget eller ett land som tar sitt humanitära ansvar på allvar. Jag vet 

att det finns en stark uppslutning i den här riksdagen för humanism, solidaritet och 

medmänsklighet. Jag hoppas att den ska bestå.” (Prot 2015/16:8, 23) 

”Annars hamnar ni i en situation där ni säger att ni vill tvinga Polen att ta emot flyktingar men 

inte kan tänka er att tvinga Danderyd. Det är en argumentation, en retorik, en position som ni 

inte kommer att kunna reda ut i den offentliga debatten.” (Prot 2015/16:8, 15) 

Ekvivalenskedja 2: Sverige – bidragsgivare – förbättras –flyktingvänligt – 1% syrianer – 

öppet – humant – solidariskt – medmänskligt – bestående- enat. 

I denna framställning kan man se hur Sverige framhålls som ett föregångsland i positiva 

termer. Att Sverige är främst när det gäller bidrag men också tar ett stort ansvar vad det gäller 

flyktingmottagande. Man visar alltså på de goda värderingar som definierar Sverige och 



menar att det ska ta ett gemensamt ansvar istället för att somliga kommuner bär hela 

kostnaden för mottagandet, man påvisar hyckleriet i att tvinga EU:s medlemsländer till 

fördelning, men inte göra detsamma mellan de svenska kommunerna. Den tydligaste 

diskursen som genomsyrar denna framställning är rättighetsdiskursen, med universalism, att 

Sverige tar ett humant ansvar istället för att sluta sig. Man skulle kunna tro att det finns inslag 

av kulturella nationella diskursen i och med att det diskuteras procentandelar av befolkning, 

men jag tolkar det som enbart ett sätt att beskriva den höga nivån Sverige haft i 

flyktingmottagandet, och inte ett sätt att problematisera en heterogen befolkningsgrupp. 

Därför drar jag slutsatsen att även här rättar man sig inom den politiska nationaldiskursen. 

Inga subjektifieringseffekter visar sig tydligt på det här fältet av debatten hos dessa partier.  

Framställning 3: Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet  

 

En framställning som delas resterande borgerliga partier ger Sverige sin innebörd i relation till 

EU, med mindre fokus på vad som definierar Sverige i form av värderingar och mer fokus på 

ekonomi. 

”Sverige kan och ska göra mycket. Men med knappt tio av EU:s dryga 500 miljoner 

människor är vi i det avseendet närmast en droppe i havet. Sverige ligger i EU:s absoluta 

topp vad gäller antal personer som söker asyl. Sverige tar emot fler asylsökande än betydligt 

större länder. Per capita ligger Sverige i en helt egen klass.” (Prot 2015/16:8, 4) 

”Sverige kan inte på egen hand lösa alla EU:s utmaningar” (Prot 2015/16:8, 3) 

”Vi måste hålla en skarp linje mot intolerans och rasism. Men att peka på att vi står inför 

stora utmaningar är inte intolerans. Det är realism.” (Prot 2015/16:8, 4) 

”Vissa menar att humanism och varsamhet med skattemedel på något sätt skulle stå i 

motsats till varandra. Jag har en annan uppfattning. Tvärtom är det i dessa tider mer 

angeläget att hushålla med våra resurser när trycket på migrationssystemet är högt. Fortsatt 

kostnadskontroll och effektiviseringar kommer att vara nödvändiga.” (Prot 2015/16:8, 5) 

”Jag tycker att det är viktigt att alla kommuner hjälper till, precis som att alla länder i EU 

också ska göra det. Vi moderater tror dock inte att tvång är svaret på de här utmaningarna. 

(Prot 2015/16:8, 9) 

Ekvivalenskedja 3: Sverige – ansvarstagande – litet – droppe i havet – asylmottagande – 

särklass – realism - humant – kostnadskontroll – frivillighet 

Denna framställning framhäver hur mycket ansvar Sverige egentligen tar för EU:s utmaningar 

och orimligheten i detta. Även här så lyfter man återigen procentandelar av befolkning detta 

tycks dock vara för att visa på hur obefintligt Sverige är. Något som problematiseras är 

Sveriges förmåga att lösa EU:s alla utmaningar, detta bekräftar bilden av att Sverige enbart är 

en del av EU projektet och flyktingfrågan är i slutändan en fråga för EU. Förhållningssättet 



artikuleras som realism, till skillnad från intolerans och rasism. Faktumet att det nämns 

implicerar att det är samma åtgärder som åtas dock med skilda motiv, det realistiska motivet 

grundar sig i en diskurs om partikularism. Här presenteras alltså säkerhetsdiskursen på nytt. 

Flyktingarna kostar för mycket pengar för den svenska staten och de utgör därmed ett hot, är 

den tolkning jag gör.  

Ett annat faktum som blir intressant här är att man förväntar sig att de svenska kommunerna 

ska fördela mottagandet sinsemellan på ett tillfredställande vis, medan inom EU så krävs 

tvingande åtgärder så det inte ska bli ojämlik fördelning. Hade man verkligen trott på att 

belönande åtgärder fungerar så skulle även detta fungera på EU nivå. I Sverige precis som i 

EU är det somliga som tar ett ansvar för den situation som uppstått. De kommuner som 

moderaternas väljare finns i tycks dock inte vilja vara med och dela på ansvaret. 

Framställning 4: Sverigedemokraterna 

 

Sverigedemokraterna lägger sitt fokus på att Sverige bör följa Dublinförordningen, man 

artikulerar inte någon tydligare bild än så av Sverige. Det definieras istället i 

motsatsförhållande till det främmande.  

”Så länge det inte är krig i våra grannländer är det inte i Sverige man ska beviljas asyl. Vi 

kommer därför att upprätta gränskontroller igen och säkerställa att personer som kommer 

över bron från Danmark ska ha sökt asyl i Danmark eller ännu tidigare.” (Prot 2015/16:8, 6) 

Ekvivalenskedja 4: Sverige – gränskontroller – inge asylansökningar - följa 

Dublinförordningen 

I det här citatet artikulerar Sverigedemokraterna Sveriges roll i flyktingfrågan. Det poängteras 

att då Sverige är omgivet av länder i fred så bör det inte gå att söka asyl i Sverige. För att 

försäkra sig om att människor inte tar sig in så föreslår man gränskontroller. De driver även 

frågan om Dublinförordningen, hur den inte längre efterföljs av länderna i Sydeuropa som 

släpper igenom flyktingar utan registrering. Sverige bör dock följa Dublinförordningen och 

inte heller ta emot flyktingarna, resonemanget lyser med sin inkonsekvens. Det som återigen 

synliggörs här är säkerhetsdiskursen med sin partikularism. 

Asylrätten  

Framställning 1: Vänsterpartiet och Centerpartiet 

 

Vänsterpartiet och Centerpartiet gör återigen gemensam sak när det gäller diskussionen kring 

Asylrätten. De är av uppfattningen att den ska efterföljas bättre. 



”Grundförutsättningen att alla människor på flykt måste få sin sak prövad i det första EU-

land de sätter foten i är helt orimlig. Det förutsätter att alla medlemsländer har likvärdiga 

mottagningssystem och asylbedömningar, och det vet vi att de inte har.” (Prot 2015/16:8, 10) 

”Det är ett viktigt sätt att få människor hit på ett lagligt sätt. Det är jättebra att 

Kristdemokraterna tar upp möjligheten att söka asyl på EU-ambassader. Man kan tänka sig 

flera varianter med humanitära visum och så vidare.” (Prot 2015/16:8, 19) 

Ekvivalenskedja 1: Asylrätten – reformeras – alternativa vägar – EU ambassader.  

Centerpartiet och Vänsterpartiet har återigen samma syn på rätten till asyl. Man menar att det 

system som EU för stunden följer inte är hållbart och att det ska finnas större möjligheter att 

söka asyl i Sverige och andra EU länder. Gällande asylrätt så rör man sig konsekvent i en 

rättighetsdiskurs som präglas av universalism och återigen en politisk nationaldiskurs. 

Framställning 2: Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 

 

I det här fältet så ser vi hur även Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna och 

Kristdemokraterna placerar sig i en rättighetsdiskurs.  

”De som kommer till våra gränser ska inte ens ha möjlighet att söka asyl i Sverige. I så fall 

bryter vi mot flyktingkonventionen. Det är en mänsklig rättighet att söka asyl i det land man 

kommer till.” (Prot 2015/16:8, 14)  

”Fler människor kommer att tvingas att fly eller invandra till Europa. Vi måste därför få till 

en ordning där Schengen fungerar men också där människor har rätt att söka asyl. Dessutom 

måste vi ha en omfördelning och en jämn bördefördelning inom EU. Det är enda sättet att 

upprätthålla det asylsystem som vi alla i dag står bakom.” (Prot 2015/16:8, 15) 

Ekvivalenskedja 2: Asylrätt – flyktingkonventionen – mänskliga rättigheter – bördefördelning. 

Den här framställningen av rätten till asyl så gör socialdemokraterna gemensam sak med 

kristdemokraterna och Liberalerna. Asylrätten artikuleras i relation till flyktingkonventionen, 

att alla ska ha rätt till en individuell prövning i det land som asylansökan sker i. Vidare så 

knyter man även denna fråga till EU där en förutsättning för att asylsystemet ska fungera är en 

”bördefördelning”. I och med denna bördefördelning så är det rimligt att anta att flyktingar 

inte kommer få asyl i det land de sökte den, vilket innebär att man i sådana fall skulle bryta 

mot flyktingkonventionen.  

Framställning 3: Moderaterna, Sverigedemokraterna 

 

Moderaterna står tillsammans med Sverigedemokraterna i den här framställningen där man 

framhåller det icke fungerande asylsystemet.  



”Säkra länder har vi tagit upp, och vi har sagt att Sverige behöver ha en beredskap för att 

kunna genomföra gränskontroller. Vi talar nu om att fler ska få tillgång till lagliga vägar in.” 

(Prot 2015/16:8, 16) 

”Varje gång som vi accepterar att asylsystemet används som ett sätt att migrera till ett land 

för att få bättre villkor - ja, det är bättre villkor här än i flyktingläger - och inte för att 

garanteras skydd, då urholkar vi asylrätten.” (Prot 2015/16:8, 6) 

”Dublinförordningen fungerar inte så som det är, men den finns, och i dagsläget behöver vi 

åberopa den för att hantera den situation som råder just nu, för att visa att det är de lagliga 

vägarna som ska följas och för att frigöra resurser så att vi kan satsa på akut skydd till de 

mest behövande.” (Prot 2015/16:8, 24) 

 Ekvivalenskedja 3: Asylrätt- osäkra länder – gränskontroller – lagliga vägar – urholkning – 

Dublinförordningen 

Moderaterna och Sverigedemokraterna artikulerar asylrätt som någonting som inte fungerar, 

då den har ekvivalerats med enbart Dublinförordningen så faller dess brister även på 

asylrätten. Asylrätten blir också väldigt begränsat. Det blir i praktiken omöjligt att söka asyl i 

Sverige då vi är omgivet av säkra länder, istället förespråkar man lagliga vägar in, så 

asylsökarna lättare kan regleras. Det den här framställningen innebär är att i dagsläget måste 

Grekland och Italien ensamma ansvara för alla asylsökande. Partikularism är väldigt tydligt 

framträdande här, säkerhetsdiskursen visar sig bl.a. igenom att man föreslår gränskontroller. 

Framställningen artikulerar det asylsökande som äger rum dagsläget som en risk för självaste 

asylrätten. Man hänvisar alltså till att Dublinförordningen bör användas i det här 

sammanhanget, en förordning man medger inte fungerar, återigen så framträder en väldigt 

inkonsekvent framställning. Det finns även inslag av förebyggande diskursen, då man föreslår 

alternativ i form av lagliga vägar in i Sverige. 

 

Integration 

 

Integrationen är något som det inte råder allt för många konfliktpunkter om i den här debatten, 

Sverigedemokraterna lyser med sin frånvaro i den här aspekten och har lagt alla anföranden 

på att argumentera för ett minskat mottagande istället för hur mottagandet skulle hanteras. 

I övrigt så ekvivalerar samtliga partier Integration till möjlighet att få en bostad, ett arbete så 

för självförsörjande, utbildning i form av svenska och samhällskunskap, validering och 

komplettering av redan befintliga utbildningar, samverkan med civilsamhället. Moderaterna, 

Liberalerna och centern för dock ett resonemang med större fokus på arbetslinjen och RUT 

och ROT avdragen som åtgärder för att skapa arbeten. Kristdemokraterna blandar här in 



behovsdiskursen och argumenterar för arbetskraftinvandring som en laglig väg in i Sverige, 

detta är dock absurt i sammanhanget då det är en debatt om flyktingkrisen, ingen blir ju 

mindre flykting för att den inte fyller kriterierna för arbetskraftinvandringen. Ett exkluderande 

resonemang. 

Det som det råder strid om är uppehållstillstånden, och detta mellan moderaterna och 

Miljöpartiet.  

Moderaterna förespråkar temporära uppehållstillstånd som man menar är incitament till att 

söka jobb, vilket också leder till minskat utanförskap och bidragsförsörjning. Implicit antyder 

man att de som kommer i många fall har förmågan att få jobb men inte tar dessa. Det är alltså 

en implicit gruppbildning som skapas där jag tolkar det som att moderaterna tillskriver de 

nyanlända en egenskap som lathet. 

Miljöpartiet menar istället att permanenta uppehållstillstånd är ett bättre alternativ som 

ekvivaleras med trygghet, lugn och tydlig visshet om att man får bygga sitt liv här. Detta 

resonemang resulterar inte i farliga subjektspositioneringar.  

Sammanfattning 

 

För att summera denna debatt så kan vi börja med att konstatera att det råder stor konflikt om 

den flyktingpolitiskadiskursen. De flesta nodalpunkter som har valts för att ordna denna 

debatt präglas av flertalet andra diskurser som de politiska partierna har använt sig av för att 

presentera sin problemrepresentation och fylla med sina sanningsbilder. De fyra diskurser 

som är hämtad från tidigare forskning gällande flyktingpolitik är som bekant. 

Rättighetsdiskursen, Säkerhetsdiskursen, Förebyggandediskursen och Behovsdiskursen. 

Vänsterpartiet: Positionerar sig konsekvent genom debatten i Rättvisediskursen och förmedlar 

en inkluderande subjektpositionering, vilket motverkar farliga gruppbildningar. De följer även 

den politiska nationaldiskursen. Socialdemokraterna och Miljöpartier lika så dock inte lika 

starkt uttalat för universalismen. De gör inte samma inkluderande anföranden men implicit 

kan man tyda att även de följer den politiska nationella diskursen. Moderaterna och 

Sverigedemokraterna framställningar präglas av en blandning av säkerhetsdiskurs och 

förebyggandediskurs. Subjektifieringseffekten av dessa är att flyktingar är en grupp som utgör 

ett hot mot Sverige. Sverigedemokraterna är dock mer aktiva i sitt framställande av flyktingar 

som ett hot.  



Liberalerna och Centerpartiet presenterar i sina framställningar en blandning av 

rättvisediskurs, säkerhetsdiskurs. Trots inslaget av säkerhetsdiskurs så följer de konsekvent 

den politiska nationaldiskursen och skapar inte några farliga subjektifieringseffekter med sina 

framställningar. Kristdemokraterna är det enda partiet som använder sig av samtliga fyra 

diskurser i sin diskursiva framställning av flyktingpolitiken. Användandet av behovsdiskursen 

skapar en gruppbildningsprocess som producerar fler grupper än vi och dem, de delar 

flyktingarna i de användbara och de oanvändbara.  

 

Analys period 2.  

 

I den här delen kommer fokus att ligga på de förändringar som har skett i framställningarna 

sedan den första perioden. Två analyspunkter kommer vara fokus för denna analys, dessa är 

en sammanslagning av de fyra som präglade analysen för den första perioden. 

EU samt Asylrätt 

 

Vi börjar med att titta på skiftningen som skett i relationen mellan flyktingpolitik och EU, Vid 

den här tidpunkten så har synen på EU och asylrätt knutits samman. Bakgrunden till detta är 

avtalet som slöts med Turkiet. I och med det avtalet så pratas det inte längre om asylrätt som 

något fristående från EU.  

Det som har förändrats vid den här tidpunkten, gällande asylrättsfrågan och flyktingpolitiken 

relaterat till EU är avtalet med Turkiet som har slutits. I de granskade debatterna så ställer sig 

samtliga partier bakom detta förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de vidhåller sina 

tidigare framställningar om EU:s brott mot asylrätten. 

 

Framställning 1: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet 

 

En framställning som följer den betydelsebildning som gjordes gällande vid förra tidsperioden 

i relation till det nya läget där hänsyn måste tas till avtalet med Turkiet. 

”I och med avtalet mellan EU och Turkiet räcker nu inte ens livet som pant. När man når fram 

till Europa väntar just låsta läger och i många fall deportation tillbaka till Turkiet.” (Prot 

2015/16:87, 15) 



”Vi i Centerpartiet vill att EU ska ha en gemensam asylpolitik, men den måste värna 

asylrätten och mänskliga rättigheter. Allt annat är oacceptabelt. Det borde det vara för var 

och en.” (Prot 2015/16:87, 10) 

”Men på det stora hela är detta ett sätt för EU att försöka kringgå asylrätten. Jag är väldigt 

orolig för vad som kommer att ske med asylrätten som princip.” (Prot 2015/16:87, 16) 

 

Ekvivalenskedja 1: EU: Låsta läger – deportation – asyl(o)rätt 

Det enda partiet som har ändrat sin framställning av frågan från de förra perioden och denna 

är Liberalerna. Vid den här tidpunkten har de fallit in i samma framställning som 

socialdemokraterna där man förespråkar en gemensam asylpolitik där ansvaret ska vara 

gemensamt, solidariskt med hänsyn till mänskliga rättigheter. Med tanke på att man 

konstaterat att Turkiet inte följer de mänskliga rättigheterna så blir denna framställning 

tvivelaktig, man pratar rättigheter som man är fullt medvetna om inte upprätthålls, det är en 

förskjutning av ansvar. Jag vill därför påstå att Liberalerna och Socialdemokraterna i det här 

fallet faller in i en implicerad säkerhetsdiskurs då man stödjer flyktingavtalet med Turkiet. 

Detta avtal grundar sig i att kontrollera EU:s yttre gräns och få till en reglerad invandring som 

inte kan skada eller riskera EU:s medlemsstater.  

Framställning 2: Liberalerna och Socialdemokraterna 

 

”Vi har varit med och påverkat så att vi har höjt antalet som har möjlighet att komma hit på 

lagliga vägar. Vi skulle önska att de blev fler. Samtidigt stod vi i en situation med stora 

problem. Vi hade inte full kontroll på vilka som kom in i landet. Vi fick göra en avvägning 

och fundera: Ska vi bete oss på det här sättet, ska vi göra på det här sättet?” (Prot 2015/16:87, 

20) 

”För oss liberaler är det självklart att vi ska värna asylrätten. Vi har en medmänsklig 

skyldighet att hjälpa dessa människor som söker skydd, bland annat i vårt land.” (Prot 

2015/16:87, 19) 

”Här borde många i EU-länderna och Europa tänka till och inte enbart låta sig imponeras utan 

säga att vi gemensamt ska dela på ansvaret solidariskt för att ta emot flyktingar som har flytt 

hit från krig och konflikt.” (Prot 2015/16:87, 25) 

 

Ekvivalenskedja: EU:s asylpolitik: reguljär – problematisk – okontrollerad - gemensam – 

rättighetsbärande – solidariskt.  

I den här framställningen så presenteras säkerhetsdiskursen tydligt och används som motiv för 

varför man stöttade ett avtal med Turkiet. EU ska sedan solidariskt fördela de flyktingar som 

blir kvar. Framställning målar upp en vision av gemenskap och medmänskliga skyldigheter 



till solidariskt ansvarstagande, samtidigt som man är medveten om att avtalet man också 

försvarar omöjliggör detta ansvarstagande, eller efterlevnaden av skyldigheterna.  

Kristdemokraterna och Moderaterna presenterar samma framställning av den här aspekten i 

båda tidsperioder. 

Sverige och Integration  

 

Då det är olikheter mellan tidsperioderna jag är ute efter att visa på så har jag i denna 

tidsperiod slagit ihop dessa nodalpunkter då det inte finns några diskursiva skillnader att peka 

på. De partier som utlämnas ur den här delen har (re)artikulerat sina tidigare framställningar 

och har inte medverkat i produktionen av nya sanningar. Moderaterna, Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna har varit bidragande i nya framställningar som berör flyktingpolitiken i 

dessa så ekvivaleras dock bilden av Sverige och Integration på ett sätt som inte var lika tydligt 

i den förra tidsperioden. 

Vad gäller framställningen av Sverige i den flyktingspolitiskadiskursen så har det skett några 

större förskjutningar hos flertalet partier. Tydligast blir det hos Moderaterna. 

Framställning nr 1: Moderaterna 

 

I den förra tidsperioden så kunde gick det att spåra drag av den kulturella politiska diskursen 

hos Sverigedemokraterna, i den här perioden så delas denna framställning även av 

Moderaterna. Det presenteras en historisk diskurs där man jämför dagens situation med 

nyanlända och deras låga utbildningsnivå med situationen som rådde i Sverige för 100 år 

sedan. Denna framställning presenteras som förslag på hur situationen ska kunna lösas på 

samma sätt som då. 

(100år sedan) ”Då, precis som nu, fanns det normer, kulturer och hävd som höll barnen kvar 

på gården. Men vi var modiga och sa ifrån. Vi ställde tydliga krav, och barnen gick till skolan. 

Kanske var det på individuell nivå jobbigt för barnet eller föräldrarna, men i slutändan var det 

till gagn för samhället.” (Prot 2015/16:81, 29) 

 

Ekvivalenskedja 1: Sverige (historiskt): Normer – kulturer – begränsade – krav – kollektivt 

bästa.  

Man presenterar alltså en bild av Sveriges historiska kamp för att bemöta låg utbildningsnivå. 

Det man explicit uttrycker med den här framställningen är att de som kommer till Sverige 

idag ligger på den utbildningsnivån som vi hade här för 100 år sedan. Det som dock 



impliceras i framställningen är att det är de nyanländas kulturer och normer som är en del i 

problemet, att samhället måste ställa krav på individerna för det kollektiva bästa. Vi kan 

härmed se hur moderaterna har bytt diskursiv framställning av nationen, från den politiska 

nationaldiskursen till den kulturella som talar om nationell identitet i form av kulturell 

tillhörighet. En annan effekt av den här framställningen blir den implicerade gruppbildningen, 

den skapar utomgruppen, nyanlända som man tillskriver primitiva normer som motverkar 

utbildningsnivån i Sverige. Sammantaget så presenteras en mer pessimistisk bild av Sverige i 

sköljvågorna av flyktingmottagandet. 

 

Framställning nr 2: Sverigedemokraterna 

 

Även Sverigedemokraterna presenterar en dystrare bild av Sverige till följd av 

Flyktingmottagandet. Det en ren form av explicit säkerhetsdiskurs som de framställer. De är 

väldigt aktiva i att artikulera den drivna flyktingpolitiken som en samhällelig säkerhetsrisk. 

”Men vad innebär "negativ människosyn"? I det här sammanhanget innebär det att vi inte 

alltid tror att människor alltid vill andra gott och alltid gör sitt bästa i alla lägen” (Prot 

2015/16:81, 32) 

”Siffror från 2014 slår tydligt hål på myten om syriers höga utbildningsnivå. Det finns 

många syrier som har mycket att erbjuda, men faktum är att den statistik och de siffror som 

många hänvisar till om den höga utbildningsnivån i många fall inte stämmer alls.” (Prot 

2015/16:87, 6) 

”Under föregående år kom det till Sverige 39 000 asylsökande som sa sig vara ungdomar 

mellan 13 och 17 år. Den absoluta merparten av dessa är unga pojkar eller män. I vissa 

kommuner är nu mellan 30 och 50 procent av eleverna i gymnasieåldern nyanlända, och i 

Sverige i stort innebär det att 12 procent av alla i gymnasieåldern är nyanlända. Självklart 

påverkar detta skolresultaten för alla elever.” (Prot 2015/16:87, 6) 

”Bryter man ned siffrorna blir det ännu mer intressant. Då ser vi att vi behåller 92 procent av 

dem som begår våldsbrott.”  

”Nu har vi en epidemi med sexövergrepp på badhus, på våra konserter och på gator och torg.”  

”När det ser ut på detta sätt är det inte konstigt att vi ser en ökad otrygghet och att det blir allt 

fler utanförskapsområden. Det är inte konstigt att fler börjar ägna sig åt kriminella 

verksamheter.” (Prot 2015/16:87, 39) 

”Sverige också ska sträva efter att bli svenska medborgare – annars är det ingen vits. 

Kommer man hit och ska bo här hela livet ska man bli svensk. Medborgarskapet bör samtidigt 

höra samman med nationalitet, inte bara i juridisk mening utan även avseende identitet och 

samhörighet.” (Prot 2015/16:87, 8) 

 



Ekvivalenskedja: Flykting: lågutbildade – främst manliga – våldsbrottslingar – 

sexualförbrytare  

Ekvivalenskedja 2: Sverige: Otrygghet – Utanförskapsområden – kriminalitet – sämre 

skolresultat – medborgarskap – svenskhet - samhörighet 

Nu presenteras en nästan hopplös bild av Sverige där otrygghet råder och ökade 

utanförskapsområden där kriminalitet florerar. I framställningen artikuleras det ett antagande 

om att det är de invandrade människorna som är orsaken till detta. Det ifrågasätts även ifall de 

ensamkommande flyktingbarnen verkligen är minderåriga. De nyanlända skuldbeläggs även 

här för de sjunkande skolresultaten i Sverige. I användandet av metafor som epidemi med 

sexövergrepp i relation till flyktingar så implicerar det att de är att se som en sjukdom. 

Flyktingarna ekvivaleras med lågutbildade kriminella som utsätter Sverige för enorma risker. 

Medborgarskapet ekvivaleras med en svensk identitet som skapar samhörighet. 

Dessa utlåtanden sållar Sverigedemokraterna till kulturella nationaldiskursen samt även så 

uppfyller de kriterierna som Van Dijk presenterade för att hamna i en rasistisk diskurs.  

Framställning nr 3: Kristdemokraterna 

 

Även kristdemokraterna formulerar en medborgardiskurs för att skapa bilden av Sverige och 

hur integrering ska gå till, Denna var inte närvarande i den förra tidsperioden 

”Med medborgarskapet blir medborgaren också en del av något gemensamt med stärkt 

känsla av delaktighet, samhörighet och identitet.” (Prot 2015/16:87, 23) 

 

”Herr talman! Samtidigt är det viktigt att betona att medborgarskapet också medför 

skyldigheter. Det handlar om att ta ansvar för samhället genom att bidra för att främja det 

gemensammas bästa. Det handlar om att följa lagarna. Och det handlar om att ta ansvar för 

samhällets styrning genom att delta i de demokratiska valen.” (Prot 2015/16:87, 24) 

 

”Enligt Riksrevisionen måste det också bli mer fokus på kvinnors etablering, som halkar 

efter. Det är något vi kristdemokrater vill ändra på. Vi tror att det till exempel kan ha samband 

med att många kvinnor tar ansvar för hem och barn. De avstår kanske från att delta i 

språkundervisningen för att den inte går att kombinera med ledighet som förälder.” (Prot 

2015/16:87, 23) 

Ekvivalenskedja: Medborgarskapet: Gemenskap – delaktighet – samhörighet – identitet – 

skyldigheter – laglydnad – rösta – jämställdhet 

Kristdemokraternas positionerar sig själva inom den kulturella nationaldiskursen med en den 

här framställningen. Deras föreställning av hur integrationen ska gå till baseras på ett 



uppvärderande av medborgarskapet, det är inte enbart skyldigheter och rättigheterna som 

enligt denna avgör medborgarskapet. Istället produceras en bild av gemenskap i och med 

identiteten som kommer av medborgarskapet. Det blir alltså ett identitetsskapande, eller en 

subjektspositionering som påverkar samtliga samhällsmedlemmar och avgör ens Svenskhet. 

Det är i min mening rimligt att ställa krav på ett medborgarskap, men att följa lagar utgör 

ingångsvärdet i den generella politiska diskusen, det vore därmed karaktäristiskt för en 

underordnad subjektsposition att avge sådana löften.  

 

Sammanfattning och reflektioner 

 

I summerandet av de förändrade diskursiva artikulationer, kan vi börja med att konstatera att 

debatternas former skiljer sig åt ifrån varandra. Under det halvår som har gått har debattens 

knytpunkter knutits samman. Asylrätt har blivit beroende av EU, troligen på grund av det 

flyktingavtal som man slöt med Turkiet och det gemensamma åtagande som det innebar.  

Bilden av Sverige och Integration flöt också ihop till ett beroendeförhållande. Rimligen så har 

de alltid haft ett visst beroende av varandra, men i den senare tidsperioden blev det tydligare 

hur Integration innebar en anpassning till det som framställdes som Sverige.  

Inledningsvis exemplifierades det hur samma diskursiva framställningar tog nya former i den 

här perioden. Det gjordes med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiets framställningar.  

Gällande Asylrätt och EU så var det egentligen Liberalerna som var ensamma om att ha 

förändrat inställning, ändå presenterades även Socialdemokraterna för att granska hur man 

försvarade avtalet med Turkiet. Det går att argumentera för att den framställning som 

presenterades i relation till det, delades av samtliga partier förutom Vänsterpartiet och 

Centerpartiet. Då dem var de enda som inte stödde avtalet med Turkiet. Miljöpartiet 

argumenterade för samma sak som dem, men de är i regeringsställning med 

Socialdemokraterna och ställde också upp bakom avtalet. Det finns därför skäl att kalla 

diskussionen om asylrätt för tandlös då de flesta partierna har svikit sin ideologiska grund och 

man talar om något som inte längre gäller. 

Sverige och Integration präglades av ett antal reartikulerade diskursiva framställningar. 

Moderaterna artikulerade en tydlig kulturell nationaldiskurs. Med en historisk diskurs av 

Sverige så framträder ett tydligt subjektspositionerande med ett primitivt ”dom” och ett 

utvecklat ”vi”. Integreringen innebär att deras kulturer och normer måste brytas för samhällets 



bästa. Sverigedemokraterna presenterade ingen väsensfrämmande framställning, då de har 

profilerat sig som ett ”invandrarkritiskt” parti. Flyktingar framställs som brottslingar och en 

orsak till Sveriges problem. Subjektpositioneringen innebär att deras grundidentitet är 

kriminell men de kan kämpa för att bli Svenska. I sådana framställningar skulle Van Dijk 

argumentera för att det är en rasistisk diskurs baserad på en rasistisk ideologi. Det är en logisk 

följd att när somliga partier närmar sig deras politik så tar de ett steg längre.  

Kristdemokraterna artikulerar även sin diskursiva framställning annorlunda i den senare 

tidsperioden. Större fokus på medborgarskapet, alltså identitet som Svensk. Vilket också i 

större utsträckning placerar dem i den kulturella nationaldiskursen. 

  

AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Som bekant lyder första frågeställningen: Vilka diskurser om flyktingpolitik präglar de valda 

riksdagsdebatterna?  

Genom att dela upp debatterna i nodalpunkter som jag bedömde organiserade diskurserna 

kring flyktingpolitiken, så kunde olika diskursiva framställningar uttydas. 

De utvalda nodalpunkterna eller Knytpunkterna var i den första debatten: 

 EU 

 Asylrätt 

 Sverige 

 Integration 

Genom att artikulera framställningar som ger innebörd till dessa punkter så skapades 

diskurserna om flyktingpolitik. Förutom den förutsättningslösa tolkningen jag gjorde av de 

olika framställningarna kring dessa punkter så använde jag mig även av diskurser som tidigare 

identifierats och använts för att bedöma inställning till flyktingar. I granskandet av de 

framställningar som presenterades ville jag inte bli bunden eller påverkad att leta efter vissa 

specifika tecken eller termer, därför använde jag dessa redan utstuderade diskurser i en andra 

läsning som ett komplement till min första tolkning. En annan risk i att använda de fyra 

färdiga diskurserna som presenterades i avsnittet tidigare forskning, var att det hade inneburit 

allt för breda ramar. Partier med väldigt olika diskursiva framställningar hade klumpats ihop 

tillsammans och mycket relevant information hade försvunnit. Att ha möjligheten att sätta 



mina resultat i en större kontext och även att uppnå ökad tydlighet motiverade användandet av 

diskursramarna som komplement. 

Det som också bör poängteras är att det som undersöktes här inte var enskilda partiers 

fullständiga diskurser om flyktingpolitik. Diskurser är sällan enhetliga, det är sant för 

politiska partiers problemrepresentationer också. Jag delade därför upp debatterna i de 

viktigaste punkterna som det rådde diskursiv kamp om för att på så sätt ge en bild av de 

flyktingpolitiska diskurserna som präglar den svenska riksdagen. Jag sorterade 

riksdagspartierna i olika konstellationer med varandra för att skapa en så sanningsenlig och 

anpassad bild som möjligt och för att visa hur komplicerad frågan är, i vissa punkter kunde 

det uppstå en viss partikonstellation och vid nästa punkt en annan helt annan. De traditionella 

politiska blocken tycks inte ha någon större samhörighet i den här specifika frågan. I analysen 

förde jag en genomgående diskussion för att motivera kategoriseringen och med 

ekvivalenskedjorna skapades viss transparens, som sedan redogjordes för mer utförligt i 

brödtext. Med analysens kartläggning av de spridda framställningarna besvarades den första 

frågeställningen. 

Frågeställning två löd: har det skett en förskjutning av de diskursiva framställningarna mellan 

de valda tillfällena? 

Med den frågeställningen så riktades fokus i större utsträckning mot enskilda partier och hur 

de har förändrat sina diskursiva framställningar. Som jag presenterade i avsnittet tidigare 

forskning så finns det studier gjorda på hur främlingsfientliga partier har en tendens att 

dominera politikområden som har med invandring att göra, i större mån än deras röstandelar 

bör tillåta. Detta på grund av att borgerliga partier har en tendens att anpassa sin politik på 

området mer åt deras håll, de får alltså en ökad auktoritet i och med det, samt att deras politik 

legitimeras i större utsträckning.  

Min studie pekar i samma riktning som detta. Jag visade att de som främst förändrare sina 

artikulationer av frågan var Moderaterna och Kristdemokraterna. I större utsträckning anslöt 

de sig till en kulturell nationaldiskurs, något som alldagligt skulle kunna kallas en mer 

”nationalistisk” diskurs. Även om det främst var Kristdemokraterna och Moderaterna som jag 

kunde identifiera förändrade artikulationer hos i de här debatterna, förutom hos 

Sverigedemokraterna. Så är jag av den bestämda åsikten att flera politiska partier har 

förändrat sin framhållning i frågan. 



I och med att avtalet med Turkiet slöts så har alla de riksdagspartier som ställde sig bakom 

det, eller inte höjde sin röst emot det, förändrat sin framställning av asylrätt och en 

rättighetsdiskurs har förlorat ställning mot en säkerhetsdiskurs i riksdagen. Alltså kan man 

konstatera att det har skett en förskjutning i de diskursiva framställningarna mellan de valda 

tidsperioderna. 

Den tredje frågeställning som jag presenterade var: Vilka sociala konsekvenser kan 

framställningarnas subjektspositioner resultera i? Även detta har diskuteras längs med 

analysen. Här kan vi dock centrera på de framställningar som görs gällande i period två då det 

är den aktuella situation vi har idag.  

Den mest konsekvensfyllda subjektspositioneringen presenteras föga förvånande av 

Sverigedemokraterna. I deras problemrepresentation så framställs flyktingarna som ett 

konkret säkerhetshot i form av förbrytare, som utför sexualbrott och andra våldsbrott. Då det 

är diskurserna som avgör vilka subjektspositioner som är intagbara, så kan dessa få enorma 

konsekvenser. Ifall en sådan diskurs skulle uppnå hegemoni så befäster det positionen. Som 

det nu är så förekommer det en synlig konflikt i riksdagen, där vänsterpartiet, 

socialdemokraterna, centerpartiet och Liberalerna bemöter denna subjektsuppfattning. 

Det går dock inte att förneka att denna gruppbildning har fått ett visst genomslag i 

samhällsdebatten. I gruppbildningsteorin som jag tidigare redogjort för så är det tämligen lätt 

att grupperingar skapas och tillskrivs vissa specifika egenskaper, skulle de egenskaper som nu 

Sverigedemokraterna försöka göra gällande för ”gruppen” skulle det kunna få ödesdigra 

konsekvenser för dem och samhället i stort. För det första är det en väldigt omständlig process 

att få till en förändring av förväntningar. Stereotyperna kan på ett sätt bli självuppfyllande, 

man tar till sig rollen som man blivit tillskriven. Denna stereotyp är farlig då den är ensidigt 

exkluderande, de tillskrivs kollektiva egenskaper som är i motsats till det Svenska. Det 

innebär att integrationssträvanden därmed blir problematiska.  

Även om moderaterna och Kristdemokraterna inte har en lika explicit framställning av 

flyktingar som ett hot så framkommer ändå att deras kulturer och normer som avvikande och 

ett hinder i Integrationen. Alltså presenteras även här en stereotypföreställning av flyktingar 

som är ensidigt exkluderande och i motsattsförhållande till det Svenska, detta blir särskilt 

tydligt i moderaternas framställning av flyktingarnas kultur som primitiv. Ifall det finns 

problematik som den Kristdemokraterna diskuterar, gällande jämställdhet t.ex. så är det 

naturligtvis av vikt att det tillåts diskuteras, det måste dock göras med viss tillförsikt så inte 



generaliserade bilder befästs eller grupper konstelleras på opassande grunder. Gruppen 

”flyktingar” är allt för bred för att vara en rättvis sammansättning. En grupp måste även få 

tillträde till det offentliga rummet och få ta del i de diskursiva framställningarna.  

 

Förslag på framtida studier. 
 

Den här uppsatsen har ämnat undersöka den snabbt förändrade politiska process som skedde i 

Sverige på grund av den flyktingsituation som uppstod. Det som försökt kartläggas är de 

diskursiva striderna som rådde i riksdagen om de flyktingpolitiskadiskurserna. På grund av 

uppsatsen begränsade omfång har jag bara kunnat visa en antydan till detta. En större studie 

hade behöv genomföras där större mängd material granskades för att kunna ge en rättvis bild 

av skeendet. I vidare granskning av subjektspositionering av flyktingar, så skulle åtgärderna 

som regeringen vidtagit sedan uppkomsten av flyktingsituationen, vara nyttiga att analyser. 

Det skulle bidra till att utreda mer konkreta konsekvenser av subjektspositionerandet.   
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