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Abstract	  
Sweden has traditionally been portrayed as a tolerant and generous country in terms of its 

migration policy. In conjunction with the increased flow of refugees in 2015 this image of 

Sweden has slowly but surely come to be questioned. Swedish political parties have raised 

concerns over the increased number of asylum seekers, and stressed the social, political and 

economic implications it may have for the Swedish society. This essay examines how Swedish 

political parties frame the refugee issue, and how these frames can be understood from a 

security lens. The following questions have been examined; How do Swedish parlamentary 

parties frame the refugee issue? To what extent is the refugee issue securitized in the Swedish 

context? What consequences can securitization of the refugee issue have for Swedish citizens’ 

attitudes to the welcoming of refugees? 

Two complementary methods are used to analyze the material. In the first step, 

Faircloughs critical discourse analysis uncover Swedish parliamentary parties frames of the 

refugee issue. In the second step, the securitization theory is applied in order to relate these 

refugee portrayals to security. Four central refugee discourses are identified in the material, 

following are; solidarity, responsibility, identity and expenditures.  

The essay argues that the refugee issue tends to be framed as a security threat of parties 

on the right wing of the political spectrum. Parties such as the Moderate Party and the Sweden 

Democrats have securitized the refugee issue. These parties frame the issue in terms of 

expenditures and identity, which follow a security rhetoric. The remaining parties show a great 

concern on the issue, but put emphasis on solidarity and responsibility. Successful securitization 

has thus not taken place among these parties. 

 

Keywords: Sweden, migration policy, refugee, framing, securitization, critical discourse 

analysis, security threat 
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1.  Inledning	  
Nyheter om uppspolade livlösa barn, båtar som kapsejsar på medelhavet och nationsgränser 

som stängs för att hålla ute flyktingar har blivit en integrerad del av det Europeiska folkets 

vardag. Flyktingkrisen, som den benämns i svenska medier, påstås vara den största 

folkvandringen sedan andra världskriget. Bara i år har ca 650 000 människor gjort den farliga 

resan över medelhavet till Europa för att fly undan krig och förtryck i sina hemländer (Svenska 

Dagbladet, 2015). Det enorma migrationstrycket på Europas yttre gränser har skapat en konflikt 

inom den Europeiska Unionen (EU) som framförallt handlar om fördelningen av flyktingar 

mellan medlemsländerna. Problematiken ligger i det faktum att flertalet medlemsländer är 

motvilliga att ta emot flyktingar och som ett resultat har fördelningen koncentrerats till ett par 

länder. Sverige med sina ca 10 miljoner invånare beräknas bara i år ta emot 190 000 flyktingar 

(Kärrman, 2015). Regeringen har sedan krisens inledningsskede bedrivit en generös flykting- 

och migrationspolitik och betonat att Sverige ska stå upp för asylrätten. Överbelastningen av 

det svenska systemet har dock sakta men säkert lett till att denna linje har ifrågasatts, vilket har 

resulterat sig i att både regeringen och allianspartierna har uttryckt en stark oro kring den 

rådande situationen. Statsminister Stefan Löfvén kommenterade läget i en begäran om 

omfördelning av flyktingar till EU-kommissionen som följande: 

 

”Situationen är inte hållbar. Sverige klarar inte längre att ta emot människor på det 

sätt vi vill och är vana att göra. Myndigheter och kommuner är mycket ansträngda.” 

(Kärrman, 2015) 
 

Sverigedemokraterna tar en betydligt starkare ställning i frågan och menar att Sverige som en 

följd av oansvariga flykting- och migrationspolitiska beslut rör sig mot en systemkollaps. I en 

partiledardebatt i SVT kommenterade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson 

situationen som följande: 

 

”Vi befinner oss i en situation som är fullständigt ohållbar. Vi står inför en 

välfärdskollaps, en systemkollaps. Det krävs att regeringen agerar.” (Wågenberg, 

2015) 

 

Gemensamt för partierna är att de framhåller att det ökade antalet asylsökande till Sverige utgör 

ett signifikant problem. Ovanstående diskurser antyder att flyktingar i olika grad är ett problem 
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för det svenska systemet. Detta är anmärkningsvärt eftersom diskurserna förekommer i en 

svensk kontext. Historiskt sätt har det nämligen funnits en stark vilja från Sveriges sida att 

framstå som ett generöst och solidariskt land på det flyktingpolitiska området. Detta har i sin 

tur bidragit till att Sverige i internationella sammanhang har ett rykte om att respektera de 

mänskliga rättigheterna samt att värna om internationell solidaritet (Lundberg 2008, 117). Att 

flyktingfrågan ramas in som problem i det svenska politiska landskapet står därmed i bjärt 

kontrast med Sveriges flyktingpolitiska självbild som förespråkar tolerans och alla människors 

lika värde. Tonvikten på flyktingfrågan som ett problem är ingen ny företeelse, utan frågans 

karaktär beror på hur det befintliga migrationspolitiska läget ser ut. Flyktingkrisen har dock 

skapat en helt ny situation i det svenska politiska landskapet, vilket har bidragit till att 

flyktingfrågan dominerar dagordningen. Problematiken bottnar i att det är förhållandevis enkelt 

att bedriva en solidariskt och generös flyktingpolitik i tider av högkonjunktur och få 

asylsökande, men betydligt svårare i ekonomiskt ansträngda tider med en hög tillströmning av 

flyktingar. En redan ansträngd svensk ekonomi gör det således svårt att bedriva en solidarisk 

och generös flykting- och migrationspolitik när hot om systemkollaps och nödrop från mycket 

ansträngda myndigheter är ett faktum. När flyktingar pekas ut som den potentiella orsaken till 

systemkollaps blir applicerandet av ett säkerhetsperspektiv på frågan ytterst relevant (Lundberg 

2008, 117–119). 

Enligt Köpenhamnskolan är säkerhet strävan att överleva. Traditionellt sätt har staten 

varit ett objekt för säkerhet och hot mot staten har därför haft högsta prioritet. När ett hot 

säkerhetiseras konstrueras det som ett existentiellt hot, vilket legitimerar användandet av 

extraordinära åtgärder. Genom att applicera säkerhetiseringsteorin på flyktingfrågan i det 

svenska politiska landskapet går det att utröna huruvida frågan ramas in som ett 

säkerhetsproblem. Det problematiska med att associera migration med problem är det faktum 

att det föder rasism och främlingsfientliga attityder. Ett ”vi och dem” tänk uppstår som i 

slutändan legitimerar våld för att säkra den egna gruppens överlevnad (Buzan, Wæver, och 

Wilde 1998, 21). Det skifte vi ser i dagens svenska flykting- och migrationsdebatt, från en 

tämligen generös till en mer restriktiv linje, stämmer med andra ord inte överens med det 

invandringsvänliga Sverige som vi känner det. Flyktingkrisen har således bidragit till att 

säkerhet kopplat till flyktingströmmar, även i Sverige, har blivit en stor angelägenhet.  

 

1.1   Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med uppsatsen är att kartlägga svenska politiska partiers konstruktioner av flyktingfrågan 

utifrån Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori. Uppsatsen ämnar därmed att blottlägga 
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flyktingdiskurser i den svenska kontexten samt att analysera dessa utifrån ett 

säkerhetsperspektiv. Studien söker svar på följande frågeställningar: 

 

1)   Hur konstrueras flyktingfrågan av svenska riksdagspartier? 

2)   I vilken omfattning kan flyktingfrågan sägas vara säkerhetiserad i den svenska 

kontexten? 

3)   Vilka konsekvenser kan säkerhetisering av flyktingfrågan få för svenska medborgares 

inställning till flyktingmottagande? 

 

1.2   Disposition	  
Uppsatsen består av fem avsnitt. Avsnitt ett redovisar inledning, syfte och frågeställningar. 

Avsnitt två redogör för uppsatsens teoretiska ramverk, operationaliseringen av 

säkerhetiseringsteorin samt kritik mot denna. Avsnitt tre presenterar den metod som har använts 

för att analysera det empiriska materialet. Avsnitt fyra utgörs av resultatredovisningen samt en 

analys av det som har setts i materialet. Slutligen belyser avsnitt fem uppsatsens slutsatser samt 

förslag till fortsatt forskning. 

2   Teoretiskt	  ramverk	  
I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverket för studien att redovisas. Uppsatsen kommer 

att basera sitt teoretiska ramverk på Köpenhamnskolans säkerhetsanalys, vilken ger en djupare 

förståelse för hur flyktingfrågan konstrueras av svenska riksdagspartier utifrån ett 

säkerhetsperspektiv.  

 

2.1   Säkerhet	  enligt	  Köpenhamnskolan	  	  
Köpenhamnskolan har sina rötter i internationella relationer och betonar aktörers sociala 

konstruktioner av hot. Enligt skolan finns det en snäv respektive bred definition av 

säkerhetsstudier. Den snäva definitionen bygger på statscentrism, vilket innebär att staten är det 

centrala objektet för säkerhet. Säkerhet kan enligt denna definition enbart säkerställas genom 

användandet av militära medel och våld (Buzan, Wæver, och Wilde 1998, 1–2). Den breda 

definitionen är precis som namnet antyder, en breddning av den traditionella linjen. Enligt 

denna definition sträcker sig säkerhetsbegreppet bortom staten och den militära sektorn. I den 

breda definitionen inkorporerar Buzan, Wæver och Wilde (1998, 7–8) miljösektorn, den 

ekonomiska sektorn, den samhälleliga sektorn och den politiska sektorn i den traditionella 

säkerhetsanalysen. Avsikten med sektorer är att belysa relationer och interaktioner inom ett 
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specifikt samhällsområde. Sektorer handlar således om att olika värden opererar inom olika 

områden. Som ett resultat varierar uppfattningen om existentiella hot och säkerhet områden 

emellan. Exempelvis belyser den samhälleliga sektorn relationer av kollektiv identitet, så kallad 

identitetssäkerhet, vilket även den här studien kommer att fokusera på. Användandet av sektorer 

vid säkerhetsanalys fungerar alltså som ett sätt att identifiera distinkta mönster inom en specifik 

dimension av verkligheten (Buzan, Wæver, och Wilde 1998, 27).  

Säkerhet är ett komplext och svårdefinierat begrepp eftersom det konstrueras olika 

beroende på vem som talar om det. Här går det att tala om social konstruktivism som innebär 

att den sociala världen inte given, utan att den är en intersubjektiv domän och därmed en 

produkt av social konstruktion. Det innebär att människor tillsammans ger den sociala världen 

mening genom att tillskriva saker och ting betydelse. Exempelvis vore inte pengar värt 

någonting om människor inte hade tillskrivit det ett värde. Genom att pengar går att byta mot 

varor och tjänster finns det en intersubjektiv uppfattning om att pengar har ett materiellt värde. 

Detta tankesätt leder till att förändring blir en naturlig del av verkligheten eftersom 

normer och idéer kontinuerligt produceras och reproduceras. Säkerhet kan med anledning av 

detta hävdas vara en social konstruktion eftersom det uppfattas olika från person till person, 

samtidigt som det finns en generell uppfattning om att det handlar om att uppnå trygghet på 

något sätt (Hay 2002, 24–25). För att bringa klarhet i begreppet definierar Köpenhamnskolan 

det som följande: ”Security is about survival. It is when an issue is presented as posing an 

existential threat to a designated referent object.” (Buzan, Wæver, och Wilde 1998, 21)  

Säkerhet handlar med andra ord om att skydda ett specifikt objekt från fara med målet att 

säkerställa dess överlevnad. Genom att benämna något som ett säkerhetshot öppnas möjligheten 

upp för användning av extraordinära medel för att eliminera hotet i fråga. Således fungerar 

åberopandet av säkerhet som ett sätt att legitimera användandet av våld. Viktigt att poängtera 

är dock att objekt för säkerhet inte nödvändigtvis behöver vara staten, utan också kan vara ett 

territorium, ett samhälle eller dylik (Buzan, Wæver, och Wilde 1998, 21–22).  

 

2.2   Säkerhetiseringsteorin	  
I slutet av 1980-talet skapade forskare inom Köpenhamnskolan säkerhetiseringsteorin som kom 

att bli en inflytelserik teori för säkerhetsstudier. Enligt Köpenhamnskolans definition är 

säkerhetisering en framgångsrik talakt som intersubjektivt konstruerar en fråga som ett 

säkerhetshot, vilket möjliggör användandet av extraordinära medel för att kunna hantera hotet 

i fråga (Stritzel 2007, 358). Denna handling utförs av en säkerhetiserande aktör såsom en 

regering, en politisk elit eller dylik, vilken uppfattar frågan som ett existentiellt hot mot ett 
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specifikt objekt. I respons till hotet, hävdar den säkerhetiserande aktören att extraordinära 

åtgärder måste implementeras för att säkerställa objektets överlevnad. Följaktligen legitimeras 

användandet av extraordinära åtgärder på grund av hotets karaktär (Buzan, Wæver, och Wilde 

1998, 23).  

Tidigare forskning rörande säkerhetisering av flyktingar behandlar i stor utsträckning 

säkerhetisering på en makronivå eller i en kontext där nationalism är närvarande. Exempelvis 

har säkerhetisering av flyktingar inom EU rönt stor uppmärksamhet på forskningsfronten. 

Huysmans (2000, 751) menar att det europeiska integrationsprojektet som bygger på 

västerländska normer och värderingar har ramat in asylsökande och flyktingar som ett hot mot 

samhällelig stabilitet. EU:s säkerhetspolicy som bland annat utgörs av den fria rörligheten inom 

EU exkluderar människor som befinner sig utanför gemenskapen. Ett vi-och-dem tänk har 

formats genom avskaffandet av de inre gränserna, vilket i sin tur har skapat en distinktion 

mellan EU-medborgare och flyktingar. Följaktligen har flyktingar säkerhetiserats i den 

europeiska kontexten.  

Utöver EU-kontexten finns det ett antal studier som analyserar säkerhetisering av 

flyktingar i nationalistiska länder eller länder vars invånare uppvisar negativa attityder 

gentemot migranter och flyktingar. Alexseev (2011, 509) undersöker huruvida 

främlingsfientlighet beror på hot som framställs som hot mot en grupps överlevnad, eller om 

det bygger på en grupps oro att staten inte har tillräcklig kapacitet och de resurser som behövs 

för att hantera migration. Studien är koncentrerad till Ryssland och det empiriska materialet 

baseras på en rysk nationell enkätundersökning från 2005 som frågade vilka ryssar som stödde 

deporteringarna av migranter under 1990- och 2000-talet. Alexseev undersöker fenomenet 

genom att pröva två teoretiska säkerhetsteorier; teorin om samhällelig säkerhet och 

säkerhetsdilemmat. Swarts och Karakatsanis (2012, 33-34) har utfört en liknande studie med 

fokus på massmigrationen till Grekland under 1990-talet. Denna studie betonar att den grekiska 

staten hade en central roll i konstruerandet av migranter som säkerhetshot. Samtliga studier på 

området behandlar således flyktingkonstruktioner på en makronivå, exempelvis EU-nivån, eller 

i länder där nationalism har varit närvarande på ett eller annat sätt. Sverige, å andra sidan, har 

en tradition av ett solidariskt och generöst flyktingmottagande. Emellertid är det en bild som 

har börjat naggas i kanterna som en följd av bland annat högerpopulistiska vindar och 

ekonomiskt dåliga tider, både inom och utanför Sveriges gränser. Huruvida Sverige fortfarande 

lever upp till denna flyktingvänliga självbild, eller om flyktingfrågan har ramats in som 

säkerhetshot i den svenska kontexten, är därför intressant att studera utifrån Köpenhamnskolans 

säkerhetiseringsteorin.  
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2.3   Tre	  enheter	  för	  säkerhetsanalys	  
Säkerhetsanalysen identifierar tre enheter som är involverade i säkerhetiseringsprocessen: 1) 

referensobjekt; 2) säkerhetiserande aktörer samt; 3) funktionella aktörer. Referensobjektet är 

ett objekt som anses vara existentiellt hotat och som därför är i behov av skydd. Exempelvis är 

staten ett typexempel på ett referensobjekt. Den andra enheten ”säkerhetiserande aktörer” är 

som tidigare nämnts aktörer som förklarar referensobjektet hotat. Slutligen är funktionella 

aktörer de aktörer som indirekt påverkar säkerhetiseringen av ett objekt, utan att vara 

referensobjekt eller säkerhetiserande aktör. Exempelvis kan en funktionell aktör vara en 

myndighet som informerar och återrapporterar till regeringen i en fråga (Buzan, Wæver, och 

Wilde 1998, 35–36). 

 

2.4   Säkerhetiseringsspektrumet	  
Collins (2007, 112) hämtar inspiration från Köpenhamnskolan och illustrerar i sin modell hur 

samhällsfrågor kan placeras längs ett säkerhetiseringsspektrum där frågor kategoriseras som 

icke-politiserade, politiserade eller säkerhetiserade. 

 
Icke-politiserad                          politiserad                      säkerhetiserad 

 

 

Icke-politiserade frågor är frågor som tillhör den samhälleliga sfären och som inte behandlas i 

den allmänna debatten. Politiserade frågor är frågor som behandlas och debatteras inom det 

politiska systemet. Det är även frågor som är en del av den allmänna policyn och som kräver 

statlig styrning och resursfördelning. Slutligen, i ytterkanten av spektrumet, placerar sig 

säkerhetiserade frågor, vilka placerar sig ovanför den politiska dagordningen och som kräver 

nödåtgärder bortom statens vanliga förfaranden. Spektrumet illustrerar således att en fråga inte 

nödvändigtvis har en statisk karaktär på dagordningen, utan den kan förflyttas i antingen den 

ena eller andra riktningen beroende på hur frågan ramas in (Collins 2007, 111). När det kommer 

	  
Icke-‐politiserad	  fråga	  

1) Staten	  hanterar	  inte	  frågan	  
som	  ett	  säkerhetsproblem	  

2) Frågan	  är	  inte	  inkluderad	  i	  
den	  allmänna	  debatten	  

	  

	  
Politiserad	  fråga	  

1) Frågan	  hanteras	  inom	  det	  
politiska	  systemet	  

2) Frågan	  är	  en	  del	  av	  allmän	  
policy	  och	  kräver	  

styrningsbeslut	  samt	  
resursfördelning	  

	  
Säkerhetiserad	  fråga	  

1) Frågan	  är	  inramad	  som	  ett	  
säkerhetshot	  

2) Den	  säkerhetiserande	  
aktören	  ramar	  in	  frågan	  
som	  ett	  existentiellt	  hot	  

	  

Figur	  1	  Securitization	  Spectrum 
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till flyktingfrågan kan denna analyseras utifrån säkerhetiseringsspektrumet. Avsikten är att se 

huruvida säkerhetisering av flyktingfrågan har ägt rum i det svenska politiska landskapet. 

Eftersom flyktingfrågan är en fråga som behandlas på den politiska dagordningen kan den icke-

politiserade kategorin uteslutas från studiens analys. De andra två kategorierna ”politisering” 

och ”säkerhetisering” kommer däremot att behandlas i analysen för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar.  

Köpenhamnskolan gör vidare åtskillnad mellan ett säkerhetiseringssteg och en 

framgångsrik säkerhetisering. Ett säkerhetiseringssteg är en diskurs och en integrerad del av 

säkerhetiseringsprocessen som presenterar något som ett existentiellt hot. Denna diskurs blir 

säkerhetiserad enbart om en signifikant publik accepterar den som ett hot (Buzan, Wæver, och 

Wilde 1998, 25). En vital aspekt av säkerhetiseringsprocessen ovan är betydelsen av en talakt 

(”speech act”), vilket kan vara ett tal eller en form av kommunikation. Enligt Köpenhamnskolan 

utgör talakten startskottet för säkerhetiseringsprocessen. Genom denna transformeras en fråga 

från en politisk eller icke-politisk fråga till en säkerhetsfråga. Språket är med andra ord nyckeln 

till att kunna framställa specifika frågor som säkerhetshot (Collins 2007, 113).  

 

2.5   Förutsättningar	  för	  säkerhetisering	  
En framgångsrik säkerhetisering består av två typer av förutsättningar, så kallade facilitating 

conditions, vilka ligger till grund för en säkerhetsanalys. Köpenhamnskolan drar här en 

skiljelinje mellan interna och externa förutsättningar för en talakt. De interna förutsättningarna 

fokuserar på den säkerhetiserade aktörens roll medan de externa belyser publikens. Dessa tre 

kategorier kommer att vara vägledande för studien för att mäta huruvida det har skett en 

säkerhetisering av flyktingfrågan eller inte i det svenska politiska landskapet (Buzan, Wæver, 

och Wilde 1998, 31–32).  

 

2.5.1   Interna	  och	  externa	  förutsättningar	  
När man talar om interna förutsättningar är talaktens säkerhetsgrammatik, med andra ord 

uppbygganden och inramningen av problemet, i fokus för analysen. För det första handlar det 

om att den säkerhetiserande aktören måste rama in ett scenario som ett existentiellt hot. För det 

andra måste aktören betona att säkerhetshotet är oundvikligt och att det inte finns någon 

återvändo. Slutligen måste aktören presentera en möjlig lösning på hotet i form av extraordinära 

åtgärder (Buzan, Wæver, och Wilde 1998, 32–33).  

De externa förutsättningarna har två krav. För det första måste den säkerhetiserande 

aktören vara inflytelserik och inneha auktoritet. Exempelvis drar regeringar i demokratier fördel 
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av den legitimitet de åtnjuter av valsystemet. På grund av sin status blir det enklare att 

rättfärdiga införandet av nödåtgärder. (Collins 2007, 113). För det andra är det större 

sannolikhet att framgångsrik säkerhetisering äger rum om den refererar till ett objekt som redan 

uppfattas som ett hot för publiken. Finns det en bred uppfattning kring objektet som ett hot ökar 

också chansen att publiken kommer att acceptera hotbilden som den säkerhetiserade aktören 

presenterar. Exempelvis tenderar det att finnas fördomar om att flyktingar utnyttjar det svenska 

systemet. Hot om en välfärdskollaps från de svenska politikernas håll ökar därmed chansen för 

att hotbilden kommer att accepteras av en bred massa. Således befrämjas konstruktioner av 

flyktingar som ett hot mot välfärdssystemets kollaps på grund av redan befintlig social oro kring 

flyktingar (Buzan, Wæver, och Wilde 1998, 33).  

 

2.5.2   Tre	  kriterier	  för	  framgångsrik	  säkerhetisering	  
De interna och externa förutsättningarna utmynnar i tre kriterier som underlättar säkerhetisering 

av ett specifikt objekt: 1) Talakten följer en säkerhetsgrammatik som betonar det akuta läget, 

problemlösning samt vikten av överlevnad; 2) Den säkerhetiserande aktören är i en position av 

auktoritet samt; 3) utmärkande egenskaper hos de påstådda hoten som antingen främjar eller 

hindrar säkerhetisering. Följande kriterier kommer att fungera som vägvisare i studien (Buzan, 

Wæver, och Wilde 1998, 33).  

 

2.6   Desäkerhetisering	  
Säkerhet framhålls vanligtvis som något bra och eftersträvansvärt. Det problematiska med detta 

är att säkerhet också kan innehålla destruktiva och exkluderande element beroende på vad som 

identifieras som hot respektive referensobjekt. Roe (2015, 2) menar att säkerhetisering skapar 

kategorier mellan de som tillhör det politiska samhället och de som inte gör det. En ”vi-och-

dem” dikotomi upprättas som gör en distinktion mellan de som har rätt till säkerhet och de som 

inte har det. Denna kategorisering hör bland annat hemma i den samhälleliga sektorn som 

betonar kollektiv identitetssäkerhet, vilket handlar om att en samhällsgrupp upplever att dess 

identitet är hotad av en annan grupp. Ett målande exempel är hur migration kan uppfattas som 

ett hot av ursprungsbefolkningen inom ett geografiskt avgränsat territorium. Som ett resultat 

utmålas migranter som ett hot, medan ursprungsbefolkningen ramas in som ett referensobjekt 

(Buzan, Wæver, och Wilde 1998, 120–121).  

Säkerhetisering är med andra ord inte alltid eftersträvansvärt, utan kan också vara ett 

destruktivt medel som främjar maktmissbruk. Desäkerhetisering, som står i bjärt kontrast med 

säkerhetisering, kan därför vara att föredra. Processen går ut på att en fråga genom 



  

	  
	  

9	  

dekonstruktion återinförs på den politiska dagordningen, vilket innebär att frågan inte längre 

uppfattas som hotande utan återigen förpassas till den politiska sfären (Collins 2007, 115). 

Återigen tangerar vi konstruktivismens tankesätt. Enligt detta är förändring en central aspekt 

av den sociala världen eftersom saker och ting är socialt konstituerade. Följaktligen är 

flyktingfrågan inte är statisk, utan förändras beroende på hur politiska eliter, medborgare och 

dylik uppfattar frågan. Om flyktingfrågan är säkerhetiserad i den svenska kontexten kan 

dekonstruktion vara ett alternativt sätt att förebygga främlingsfientlighet och social oro i det 

svenska samhället (Dunne, Kurki, och Smith 2013, 189).  

 

2.7   Operationalisering	  av	  säkerhetiseringsteorin	  
För att kunna mäta huruvida framgångsrik säkerhetisering har ägt rum i det svenska politiska 

landskapet krävs det att teorin operationaliseras. Operationaliseringen tar sin utgångspunkt i 

Köpenhamnskolans tre kriterier för framgångsrik säkerhetisering: 1) Talakten följer en 

säkerhetsgrammatik som betonar det akuta läget, problemlösning samt vikten av överlevnad; 

2) Den säkerhetiserande aktören är i en position av auktoritet samt; 3) utmärkande egenskaper 

hos de påstådda hoten som antingen främjar eller hindrar säkerhetisering. Enheterna 

referensobjekt, säkerhetiseringsaktörer samt funktionella aktörer är också inkluderade i 

analysen. De tre kriterierna för framgångsrik säkerhetisering inklusive enheterna för 

säkerhetsanalys konkretiseras i analysschemat nedanför med en indelning i de svenska 

riksdagspartierna:  
 

 Vilket är 
referensobjektet? 

Är partiet en 
säkerhetiserande 
aktör? 
 

Vem/vilka är 
de funktionella 
aktörerna? 

Hur konstrueras 
flyktingfrågan? 
Följer talakten en 
säkerhetsgrammatik? 
 

Åtnjuter 
partiet 
auktoritet i 
opinionen? 

Vilka utmärkande 
egenskaper har 
flyktinghotet? 
Främjar eller 
hindrar partiets 
flyktingdiskurser 
säkerhetisering? 

Vänsterpartiet (V)       
Socialdemokraterna 
(S) 

      

Miljöpartiet (MP)       
Centerpartiet (C)       
Liberalerna (L)       
Kristdemokraterna 
(KD) 

      

Moderaterna (M)       
Sverigedemokraterna 
(SD) 

      

Analysschema (bilaga 2) 

 

Fördelen med analysschemat är att uppsatsen systematiskt analyserar flyktingdiskurser i 

materialet, vilket gör det möjligt att urskilja hur flyktingfrågan ramas in av respektive parti i 

den svenska kontexten. Om partiernas konstruktioner av flyktingfrågan inte uppfyller samtliga 
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kriterier för framgångsrik säkerhetisering kan frågan hävdas vara politiserad, vilket innebär att 

den inte klassas som en säkerhetsfråga (Collins 2007, 111).  

 

2.8   Kritik	  mot	  säkerhetiseringsteorin	  	  
Köpenhamnskolans inflytelserika roll inom internationella relationer och säkerhetsanalys har 

bidragit att säkerhetiseringsteorin har fått utstå kritik. Nedan följer den mest relevanta kritiken 

mot teorin i förhållande till den egna studien. 

En kritik som teorin har fått utstå är att begreppet publik är underutvecklat och behöver 

en tydligare definition. Buzan, Wæver och Wilde  (1998, 27) är tydlig med att poängtera att 

publikens acceptans av hotbilden är centralt för att säkerhetisering ska kunna äga rum. Vad som 

menas med publikacceptans och hur detta ska mätas i praktiken är dock relativt oklart. Stritzel 

(2007, 358) menar att säkerhetiseringsdiskursen har börjat ta formen av en mer omfattande 

säkerhetsteori, men att det är en lång väg kvar. Terminologin som består av talakten, den 

säkerhetiserande aktören samt publiken, och som mäts genom tre kriterier för framgångsrik 

säkerhetisering är enligt honom diffus och underutvecklad. I dagsläget är relationen mellan 

talakten och säkerhetiseringsprocessen otydlig. Exempelvis är det svårt att avgöra vilken publik 

som är relevant, vilka följder det har om det är mer än en publik samt när en publik kan uppfattas 

som övertalad. Samma sak gäller den frivilliga intersubjektiva förståelsen av en hotbild som 

Köpenhamnskolan förespråkar i sin speaker-audience modell.  

Ovanstående kritik betonar vikten av en tydligare definition av publiken, vilket är ytterst 

relevant att tänka på i denna studie. Eftersom Sverige är studieobjektet blir svenska medborgare 

publiken i analysen. Sverige är en representativ demokrati, vilket innebär att all offentlig makt 

utgår från folket. Politiker i Sveriges riksdag är således folkvalda och har som uppgift att 

representera folkets röst (Riksdagen, 2013). Följaktligen speglar riksdagspolitikerna svenska 

folkets röst, vilket ger systemet dess legitimitet och som till viss del kan underlätta 

säkerhetisering. Svenska medborgares röst representeras med andra ord i stor utsträckning i 

politikernas förda politik. Identifiering av relevant publik i den svenska kontexten blir därmed 

relativt enkelt.  

3   Material	  och	  metod	  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens empiriska material, avgränsningar och design samt den 

kritiska diskursanalysen som metod.  
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3.1   Material	  och	  avgränsningar	  
Det empiriska materialet består av fem stycken riksdagsprotokoll från 2015 som behandlar 

flykting- och migrationspolitik på ett eller annat sätt. Dessa ska ligga till grund för att besvara 

hur flyktingfrågan konstrueras i det svenska politiska landskapet. Samtliga protokoll är hämtade 

från riksdagens hemsida under fliken; dokument & lagar/kammaren/protokoll. Sökorden som 

har använts på riksdagens hemsida är ”migration” och ”flyktingar” eftersom dessa kan relateras 

till flyktingkrisen. Riksdagsprotokollen har sorterats efter datum med den mest aktuella 

debatten först i syfte att filtrerar materialet till 2015. Utifrån detta har ett urval gjorts efter 

protokollens omfång samt hur relevant den debatterade frågan är i förhållande till 

flyktingkrisen. År 2015 är i fokus för studien på grund av det ökade intresset som flyktingfrågan 

har rönt detta år. Flyktingkrisen har blivit en av de mest debatterade och kontroversiella 

frågorna under 2015, vilket gör det lämpligt att studera just denna tidsperiod. Protokollen som 

har använts i studien baseras på videosända debatter som har ägt rum i riksdagen. De 

videosända debatterna har dock inte legat till grund för analysen eftersom videoklipp, förutom 

att de är tidskrävande, tvingar forskaren att analysera ytterligare aspekter än enbart den 

språkliga. I sådana fall måste forskaren ta kroppsspråk, pauser i talet och dylik i beaktning. 

Debattprotokoll anses av den anledningen vara mer lämpliga att använda som underlag till 

studien.  

 

3.2   Studiens	  design	  
Vid utformandet av en studie är det centralt att fundera kring studiens design. Den design som 

lämpar sig bäst för en kvalitativ studie rörande svenska partiers konstruktioner av 

flyktingfrågan ur ett säkerhetsperspektiv är en fallstudie. Fallstudien syftar till att detaljerat 

undersöka en händelse eller ett fenomen inom en specifik kontext. Genom att applicera ett 

holistiskt perspektiv på fenomenet ifråga går det att tillskansa sig en djupare förståelse för det 

vetenskapliga problemet (Ritchie och Lewis 2014, 66–67). Inom fallstudieforskningen görs en 

distinktion mellan olika typer av fall. En fallstudie rörande svenska partiers konstruktioner av 

flyktingfrågan kan hävdas vara ett kritiskt fall eftersom Sverige traditionellt rätt har bedrivit en 

generös och solidariskt flykting- och migrationspolitik (Lundberg 2008, 117). Konstruktioner 

av flyktingar som säkerhetshot torde därför vara sällsynt eller inte förekomma alls i det svenska 

politiska landskapet. Denna bild av Sverige kan dock ifrågasättas på grund av den rådande 

flyktingkrisen. Av den anledningen är det relevant att problematisera huruvida det 

invandringsvänliga Sverige som vi känner det, fortfarande existerar eller om flyktingfrågan har 
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säkerhetiserats. Med utgångspunkt från detta blir Sverige ett kritiskt fall under för 

säkerhetiseringsteorin ogynnsamma omständigheter (Bryman och Nilsson 2011, 77).  

 

3.3   Kvalitativ	  forskning	  och	  generaliserbarhet	  
Diskussioner angående den kvalitativa studiens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet tonas 

oftast ner inom kvalitativ forskning eftersom den erbjuder en explorativ och detaljerad 

undersökning av ett specifikt fenomen (Bryman och Nilsson 2011, 76). Ritchie och Lewis 

(2014, 348–349) betonar att empirisk generalisering är fullt genomförbart inom den kvalitativa 

forskningstraditionen. Här talar man bland annat om härledd generalisering, vilket undersöker 

huruvida resultaten i en studie kan överföras till andra fall eller kontexter. Naturligtvis kommer 

det alltid att finns faktorer som gör ett fall unikt. Däremot kan forskaren resonera kring den 

egna studiens överförbarhet till andra fall så länge dessa faktorer tas i beaktande. Anspråkslösa 

spekulationer kring en studies generalisering till andra liknande fall kan således vara logiska 

och problemorienterade. För att återkoppla till den egna studien; kan utfallet av det kritiska 

fallet Sverige generaliseras till andra liknande länder? Svaret är alltså ja, så länge forskaren 

förstår och uppmärksammar den komplexa uppsättningen faktorer som påverkar respektive fall 

(Ritchie och Lewis 2014, 352).  

Reliabilitet och validitet är centrala begrepp i diskussioner rörande generalisering. 

Reliabilitet handlar om en studies replikerbarhet, d.v.s. om studien skulle få samma resultat om 

den upprepades (Ritchie och Lewis 2014, 355). Inom den kvalitativa forskningen har reliabilitet 

en låg prioritering eftersom kvalitativa studier i mångt och mycket utgår från den 

konstruktivistiska skolan. Validitet handlar istället om precision och noggrannhet i 

mätningarna. Precis som reliabilitet har validitet en låg framtoning inom den kvalitativa 

forskningen. Vissa forskare förkastar begreppen helt, medan andra försöker modifiera 

terminologin och operationaliseringen så att dessa två är genomskinliga och enkla att mäta. 

Eftersom denna studie har en konkret operationalisering av säkerhetiseringsteorin som baseras 

på ett antal kriterier av Köpenhamnskolan kan studien, trots dess kvalitativa natur, sägas åtnjuta 

reliabilitet och validitet till viss del (Ritchie och Lewis 2014, 356–357).  

 

3.4   Kritisk	  diskursanalys	  som	  metod	  
Uppsatsen kommer att tillämpa två kompletterande metoder för att tillskansa en djupare analys 

av det empiriska materialet. Detta sker i en tvåstegsprocess som utgörs av två analysscheman 

(bilaga 1 och 2). Först kommer Faircloughs kritiska diskursanalys att tillämpas i syfte att 

redogöra för svenska partiers övergripande konstruktioner av flyktingfrågan, vilket 
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sammanfattas i analysschema 1 (bilaga 1). Därefter kommer Köpenhamnskolans 

säkerhetsanalys baserad på säkerhetiseringsteorin att komplettera den kritiska diskursanalysen 

genom att applicera ett säkerhetsperspektiv på partiernas flyktingdiskurser. Detta sker i 

analysschema 2 (bilaga 2). 

Den kritiska diskursanalysen (CDA) är relevant vid analyser av språk, bilder och 

kommunikation i texter. I centrum för CDA står diskurser som enligt denna metod är det talade 

och skrivna språket som tillsammans formar en social praktik. Diskurser är både konstituerade 

och konstituerande, vilket innebär att de formas av samt omformar sociala strukturer och 

processer (Bergström och Boréus 2005, 308). Här skiljer sig den kritiska diskursanalysen från 

den mer poststrukturalistiska inriktningen som antar att diskurser uteslutande är konstituerande. 

CDA ifrågasätter detta antagande och menar att den sociala verkligheten inte enbart konstrueras 

i människans huvud, utan också formas i institutioner och icke-diskursiva praktiker. Fairclough 

exemplifierar detta med familjen där relationen mellan barn och förälder delvis är diskursivt 

bestämt. Samtidigt är familjen en institution som består av konkreta praktiker, relationer och 

identiteter som är diskursivt konstituerade av den omgivande sociala strukturen (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, 68).  

CDA är ytterst lämplig för att studera konstruktioner av flyktingfrågan utifrån ett 

säkerhetsperspektiv eftersom vi är intresserade av när och hur flyktingar kan konstrueras som 

säkerhetshot. Positiva och negativa bilder av flyktingar är ett resultat av hur människor talar om 

och skapar den sociala världen de befinner sig i. Flyktingdiskurser är således sociala 

konstruktioner som förändras över tid beroende på den omgivande kontexten samt aktörerna 

som opererar inom denna (Buzan 1991, 176). Fördelen med CDA vid analys av 

flyktingdiskurser är det faktum att den blottlägger latenta ojämlika maktordningar som inte 

annars hade upptäckts. Vidare ämnar CDA förändra denna maktordning genom att bidra till 

sociokulturell förändring (Bryman och Nilsson 2011, 483–484). CDA kan därför sägas bestå 

av två övergripande analysdelar: 1) blottlägga rådande maktförhållanden samt; 2) bidra till 

sociokulturell förändring.  

I det första steget demaskerar forskaren budskap som inte explicit uttrycks i det talade 

och skrivna språket. Latenta och underliggande budskap blir till följd av detta manifesta, varvid 

forskaren kan redogöra för den sociala världen. I det andra steget tillämpas det kritiska 

förhållningssättet varigenom forskaren utifrån rådande ojämlika maktförhållanden skisserar 

alternativa utvecklingsvägar för att bidra till förändring. CDA tangerar i mångt och mycket den 

marxistiska skolan eftersom den har ett kritiskt förhållningssätt till den sociala världen. 

Angreppssättet ställer sig precis som marxismen, på den underordnade samhällsgruppens sida 
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och kritiserar strukturer som tillåter denna ojämlika maktordning. Huvudsyftet med CDA är 

således att demaskera rådande maktordningar och utifrån vetskapen om dessa bidra till social 

och politisk förändring av samhället. (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 69–70).  

 

3.4.1   Faircloughs	  tredimensionella	  modell	  	  
Ett lämpligt angreppssätt av flyktingdiskurser är Faircloughs tredimensionella modell för 

diskursanalys. Analys av diskurser fokuserar på två aspekter; den kommunikativa händelsen 

och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen innebär i detta sammanhang en analys 

av språkbruket i en text. Det kan handla om en text i form av en tidningsartikel, en intervju eller 

dylik. Diskursordningen är den komplexa uppsättningen diskurser och genrer som tillhör ett 

socialt område eller en institution. Dessa diskurser tävlar mot varandra i den mån att samtliga 

vill dominera området de opererar inom. Med andra ord belyser diskursordningar vilka 

diskurser som får företräde i en diskursiv praktik och följaktligen vilka diskurser som uppnår 

hegemoni  (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 134). I studien kan diskursordningen 

likställas med flyktingfrågan då syftet är att utröna vilka flyktingkonstruktioner som finns i det 

svenska politiska landskapet. 

I Faircloughs tredimensionella modell uppfattas alla former av språkbruk som 

kommunikativa händelser. Modellen analyserar följande tre dimensioner separat: 1) texten – 

textens lingvistiska egenskaper; 2) den diskursiva praktiken – hur texter produceras, 

distribueras och konsumeras samt; 3) den sociala praktiken – den bredare sociala praktiken som 

texten är en del av (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, 74-75).  
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Figur	  2	  Faircloughs	  tredimensionella	  modell 

	  
De svenska partiernas konstruktioner av flyktingfrågan ska analyseras i samtliga steg i syfte att 

kartlägga relationen mellan språkbruk och sociala strukturer. Avsikten med detta är att betona 

den centrala roll diskurser spelar i social förändring, men även i upprätthållandet av den sociala 

ordningen i ett samhälle. För att återknyta till studiens syfte handlar det om att förstå hur 

svenska partiers flyktingdiskurser kan bidra till att upprätthålla ojämlika maktförhållanden i det 

svenska samhället. Ett exempel på detta kan vara hur diskurser konstruerar identitet, exempelvis 

svenskhet i förhållande till utländsk identitet. Flyktingar som ett problem för det svenska 

samhället är en diskurs som både har ett manifest och latent budskap. Det manifesta budskapet 

är precis som meningen antyder att flyktingar är en börda för det svenska samhället, medan det 

latenta budskapet är att flyktingar inte är samma prioritering som den inhemska befolkningen 

(Winther Jorgensen & Phillips, 2000, 76).  

 

3.4.2   Textdimensionen	  
I textdimensionen tillämpas lingvistiska analysverktyg i stor utsträckning. Detta kallas för 

syntaxanalys, vilken i mångt och mycket sammanfaller med den kritiska lingvistiken som 

analyserar texters latenta budskap. Syntaxanalysen fokuserar på olika aspekter av 

meningsbyggnaden i en text genom att tillämpa grammatiska tekniker och analysverktyg 

(Bergström och Boréus 2005, 323). Det finns en uppsjö analysverktyg inom CDA traditionen 

men studien har avgränsats till fyra centrala verktyg: transitivitet, modalitet, metaforer och 
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lexikalitet. Samtliga analysverktyg ska tillämpas för att studera hur svenska politiska partier 

konstruerar flyktingfrågan i det svenska politiska landskapet. 

Transitivitet delas in i tre kategorier: processer, deltagare och omständigheter. Processer 

utgörs av handlingar och händelser. Handlingar är något som utförs avsiktligt antingen verbalt, 

fysiskt eller mentalt av aktörer. I bjärt kontrast står händelser som är en förändring där ingen 

har handlat medvetet. Den andra kategorin deltagare kan delas in i två underkategorier: agenter 

och deltagare som påverkas av processen. Agenter är de som handlar medan deltagare påverkas 

av processen. Deltagare kan vara mänskliga (mottagare) eller icke-mänskliga (objekt). Den 

sista kategorin omständigheter behandlar tid och plats (Bergström och Boréus 2005, 282–285). 

Ett tydligt exempel på transitivitet är följande: ”För bara några veckor sedan samlades 

tiotusentals människor här i Stockholm för att välkomna flyktingar och för att protestera mot 

EU:s yttre gränser som skörda liv. Statsminister Löfvén sa så i sitt tal att vi aldrig ska bygga 

murar för att skilja människor från människor”. Citatet anger att aktörerna är svenska 

medborgare och statsminister Löfvén, vilka båda har agerat med avsikt. Deltagarna är flyktingar 

som påverkas av protesten och ställningstagandet. Slutligen skedde detta för ett par veckor 

sedan i Stockholm (Prot. 2015/16:8). 

Modalitet fokuserar istället på graden av instämmande i ett uttalande, d.v.s. hur en aktör 

förhåller sig till sammanhanget i en text. Med andra ord i vilken skala något framställs som en 

sanning av en eller flera aktörer (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 88). Ett exempel på 

modalitet som uttrycks av socialdemokraterna är satsen ”Flyktingsituationen utgör en stor press 

på Europa och Sverige” (Prot. 2014/15:82). Här är modaliteten hög eftersom det inte finns 

någon tvivel om att flyktingsituationen utgör en press på Europa och Sverige. Om satsen istället 

hade formulerats ”flyktingsituationen kan utgöra” eller ”flyktingsituationen kanske utgör” hade 

modaliteten varit låg. 

Metaforer kan också säga något om hur flyktingfrågan konstrueras i den svenska 

kontexten. En metafor är ett bildligt uttryckssätt som skapar associationer från ett område till 

ett annat. Denna överföring sker oftast från den konkreta till den abstrakta nivån (Bergström 

och Boréus 2005, 264–265). Ett exempel på en metafor är ”Morötter snarare än piskor”, vilket 

associerar belöningar med morötter och bestraffningar med piskor (Prot. 2014/15:82).  

Lexikalitet som analyserar ordvalen i en text är också tacksamt att analysera för att belysa 

flyktingdiskurser. Fowler (1991, 80–82) menar att lexikalitet till stor del bestämmer den 

ideologiska strukturen i en diskurs. Ett språks vokabulär kan enligt honom liknas vid en karta 

som består av objekt, koncept, processer och relationer som kommunicerar. Detta härrör till 

semiotiken som skiljer mellan referens och mening. Referens är relationen mellan ett ord, 
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exempelvis flykting och infödda svenskar, och den materiella eller mentala världen. Både 

flyktingar och svenskar är människor men de har olika nationaliteter. Det gör det nödvändigt 

att skapa en åtskillnad dem emellan i språkliga situationer, vilket utmynnar i beskrivningarna 

”flykting” och ”svensk”. Mening handlar snarare om relationen mellan ord. Exempelvis 

definieras en flykting som allt som den inte är, d.v.s. icke-svensk, ingen EU-medborgare och 

dylik. Avsikten med en analys av ordval är således att specifika flyktingdiskurser kan ge tyngd 

åt ideologiska strukturer. Exempelvis kan diskurser som konstruerar flyktingar som problem 

för det svenska samhället nära ”vi-och-dem” distinktioner som i sin tur legitimerar 

flyktingfrågan som säkerhetshot. 

 

3.4.3   Den	  diskursiva	  praktiken	  
Den diskursiva praktiken lägger fokus vid hur hur texter produceras, distribueras och 

konsumeras. Dimensionen förbinder texten med den bredare sociala praktiken genom att 

studera huruvida diskurser reproduceras eller omstruktureras. Detta undersöks genom att 

tillämpa analysverktygen intertextualitet och interdiskursivitet (Locke 2004, 42–43). 

Intertextualitet handlar om att texter ingår i ett nätverk av texter som gör att de inte kan 

stå stå isolerade från varandra. Texter bygger därmed på tidigare utsagor, vilket formar en 

intertextuell kedja. Studien kommer främst att analysera manifest intertextualitet som innebär 

att texter bygger på andra texter genom att hänvisa till dem, exempelvis genom tydliga citat och 

referenser. Intertextualitet visar således prov på diskursers föränderlighet och kontinuerlighet. 

Å ena sidan skapar intertextualitet förändring i och med att redan befintliga diskurser utnyttjas 

på nya sätt. Å anda sådan kan maktrelationer begränsa förändring, vilket gör att exempelvis 

diskurser rörande klass och kön förblir kontinuerliga (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 

77–78). Intertextualitet kan med andra ord utröna vilka flyktingkonstruktioner som protokollen 

bygger på och reproducerar. Detta kan säga något om hur en flyktingkonstruktion ”överlever” 

sin resa genom riksdagsdokumenten till den slutgiltiga propositionen.  

Interdiskursivitet handlar istället om hur en konstruktion som återfinns i ett antal texter, 

kan skildras i termer av olika diskurser. I studiens fall kan flyktingfrågan komma till uttryck 

genom flera olika diskurser. Studien kommer att avgränsa sig till interdiskursiviteten i det 

empiriska materialet. Exempelvis kan en diskurs handla om att flyktingar konstrueras som ”de 

andra”, vilket bygger på en identitetsdiskurs. Interdiskursivitet kan således undersöka vilka 

flyktingdiskurser som svenska riksdagspartier framhäver i riksdagsprotokollen (Bergström och 

Boréus 2005, 324). 
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3.4.4   Den	  sociala	  praktiken	  
I slutskedet av CDA-analysen placeras textdimensionen och den diskursiva praktiken i 

förhållande till den bredare sociala praktiken. Denna process utgörs av två aspekter. För det 

första kartläggs relationerna mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning som den 

ingår i (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 90). Man frågar sig alltså vad för diskurser som 

den diskursiva praktiken är en del av, samt vilka diskurser som tävlar mot varandra för att uppnå 

hegemoni på området (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 80). För det andra ämnar forskaren 

utröna de icke-diskursiva element som styr den diskursiva praktiken. Studien kommer 

emellertid att avgränsa sig till den första aspekten eftersom den andra kräver att forskaren 

tillämpar någon form av sociologisk teori eller kulturteori.  

Fördelen med att kartlägga diskursordningen är att studien närmar sig frågor om 

förändring och ideologiska konsekvenser. Det forskaren måste utröna är huruvida den 

diskursiva praktiken reproducerar eller transformerar diskursordningen. Vidare måste forskaren 

fråga sig vilka ideologiska, politiska och sociala konsekvenser den diskursiva praktiken får. 

Den sociala praktiken utgör med andra ord det kritiska momentet i Faircloughs diskursanalys, 

vilket ämnar bidra till social och politisk förändring i ett samhälle (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000, 90). För att återkoppla till den egna studien kommer den sociala praktiken att 

kartlägga diskursordningen i flyktingfrågan och utifrån denna avgöra vilka flyktingdiskurser 

som är dominerande i det svenska politiska landskapet. Som avslutning kommer 

desäkerhetisering av flyktingar argumenteras som en möjlig strategi för att bidra till social 

förändring.  

 

4   Resultatredovisning	  
4.1   Empiri	  
I detta avsitt kommer det empiriska materialet att redovisas med en indelning i partiernas 

konstruktioner av flyktingfrågan. Partierna analyseras först utifrån textdimensionen i CDA. 

Textdimensionen utgörs av en syntaxanalys som har tillämpat analysverktygen lexikalitet, 

modalitet, metaforer och transitivitet för att kartlägga flyktingdiskurser i protokollen. I andra 

steget analyseras protokollens diskursiva praktik utifrån analysverktygen intertextualitet och 

interdiskursivitet. Protokollens intertextualitet och interdiskursivitet säger något om hur den 

diskursiva praktiken förhåller sig till den bredare sociala praktiken.  
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4.2   Textdimensionen	  	  
4.2.1   Vänsterpartiet	  (V)	  
Vänsterpartiet bedriver nästan uteslutande en positiv linje i flyktingfrågan, vilket inte är särskilt 

överraskande då de placerar sig längst ut till vänster på den politiska höger-vänster skalan. Trots 

att flyktingkrisen ramas in som en ”svår” och ”unik” situation finns det en stark vilja från 

partiets sida att upprätthålla asylrätten och skydda människor som flyr undan krig och konflikt. 

Modaliteten är relativt stark i samtliga uttalanden av partiet, vilket tydliggör deras ställning i 

flyktingfrågan. Ett exempel på ett sådant uttalande är: ”Lösningarna ser inte annorlunda ut i dag 

bara för att några av oss som behöver dessa saker heter Ibrahim, Said eller Dusic” (Prot. 

2014/15:82). Andra sanningsanspråk betonar istället det akuta läget och att något måste göras 

omedelbart:  

 

”Vi vet att medmänsklighet vinner i längden, och det är det vi pratar om i dag. 

Världen och Sverige kommer aldrig att bli en bra plats om det politiska samtalet 

ska handla om hur vi kan göra mindre, hur vi kan smita undan vårt medmänskliga 

ansvar. Fler behöver göra mer” (Prot. 2014/15:82)  

 

samt ”Sverige ska vara en tydlig och klar röst i EU och visa att fler kan göra mer” (Prot. 

2014/15:82). Vänsterpartiet betonar med andra ord den svåra situationen, men att denna går att 

lösa givet att fler EU-länder tar ett större ansvar över den rådande situationen. Medmänsklighet 

och solidaritet är således centralt för partiet både på EU och nationell nivå.  

Christina Höj Larsen (V) målar bland annat upp ett fiktivt scenario där EU:s yttre gränser 

tvingar flyktingar att söka sig till flyktingsmugglare för att komma till säkerheten i Europa. EU 

illustreras metaforiskt som ett rum med ”låsta dörrar” som inte tillåter flyktingar att söka asyl 

förens de har satt ”sin fot på mattan”. Larsen menar med detta att flyktingar måste vara på plats 

i ett land för att kunna söka asyl där. Detta har i sin tur lett till uppkomsten av en lukrativ 

marknad för flyktingsmugglare (Prot. 2015/16:8). Transitiviteten i V:s uttalanden trycker 

kontinuerligt på hur politiska eliter, främst på högerkanten, skiljer människor från människor 

genom att exempelvis bygga murar, stärka gränskontroller och omtala flyktingar i termer av 

kostnader och volymer. Ett tydligt exempel är uttalandet:  

 

”Under det senaste året har liberala ledarsidor nästan dagligen uppmuntrat oss att 

våga prata om volymer eller våga prata kostnader. Tvärtomspråket, som vi länge 

har hört i Danmark, om att humanism, anständighet och godhet är naiva och dåliga 
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egenskaper, lite suspekta, börjar alltmer eka även i den svenska debatten” (Prot. 

2014/15:82).  

 

Här framgår det att V delar upp det svenska politiska landskapet i två läger. Det ena lägret, som 

V ansluter sig till, förespråkar humanism och godhet. Det andra lägret, främst partier på 

högerkanten, bedriver en mer realistisk linje som ramar in flyktingar i termer av kostnader och 

volymer. Oenighet och konflikt i flyktingfrågan är således två mycket närvarande element i den 

svenska kontexten. 

 

4.2.2   Socialdemokraterna	  (S)	  
Socialdemokraterna bedriver i mångt och mycket en flyktingvänlig politik, men betonar också 

att Sverige inte kan bära allt ansvar för flyktingarna. Flyktingkrisen konstrueras genomgående 

som en ”utmaning” för det svenska samhället. Ordet ”utmaning” antyder att flyktingkrisen är 

svårhanterlig men likväl överkomlig. Det finns med andra ord en stark optimism från S:s sida 

att hantera och lösa den rådande krisen. Ansvarsfördelningen mellan EU-länder, men även 

mellan Sveriges kommuner är en kontinuerligt återkommande diskurs i materialet. S menar att 

ett land respektive ett fåtal kommuner inte kan ansvara för hela flyktingmottagandet, utan att 

fler måste vara beredda att ställa upp och bidra. Följande exempel på modalitet belyser hur 

denna ansvarsdiskurs behandlas ur både ett EU och nationellt perspektiv:  

 

”För att få ordning och reda i den europeiska flyktingpolitiken behövs en permanent 

och tvingande omfördelning så att alla länder är med och delar på ansvaret” (Prot. 

2015/16:8) samt: 

 

”Vi ska dela på ansvaret i EU, men vi måste också dela på ansvaret i Sverige. Alla 

kommuner måste vara beredda att ta emot” (Prot. 2015/16:8). 

 

Det intressanta med ovanstående uttalanden är att båda vid en första anblick ger sken av 

solidaritet, att alla ska ta ansvar för människor som flyr undan krig och konflikt. Men vid en 

andra anblick framkommer också ett latent budskap som ramar in flyktingar som en börda. 

Behovet av en tvingande och permanent omfördelningsmekanism poängterar att det saknas en 

genuin vilja att ta emot flyktingar.  

En annan aspekt som blir tydlig i S:s uttalanden är att Sverige är förbundet av 

internationella konventioner som begränsar handlingsutrymmet när det gäller asyl. Enligt S är 
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det viktigt att värna om asylrätten och att stå upp för gemensamma åtaganden eftersom de ligger 

i linje med grundläggande demokratiska rättigheter som Sverige värnar om både nationellt och 

internationellt. Införandet av gränskontroller i mitten på november var därför ett minst sagt 

kontroversiellt beslut som motiverades enligt följande. ”Regeringen beslutade dessutom den 12 

november att tillfälligt återinföra gränskontroller vid inre gräns. Detta var nödvändigt eftersom 

situationen innebar akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället”. S hävdade i samma 

veva att: ”…Inre gränskontroller påverkar inte asylrätten. Alla som söker sig till Sverige har 

rätt att söka asyl” (Prot. 2015/16:32).  

Det blir tydligt att S succesivt normaliserar kraftfulla åtgärder såsom gränskontroller 

genom att rikta ljus på den belastning som finns ute i samhället. Åtgärderna ses därmed som 

legitima eftersom de upprätthåller ordning och reda, samtidigt som de inte inkräktar direkt på 

asylrätten. En annan intressant flyktingkonstruktion går att återfinna i Yilmaz Kerimos (S) 

uttalande rörande integration och mottagande i det svenska samhället. Kerimo betonar att man 

inte kan ”dra alla invandrare över en kam” och att det enbart är en ”liten klick” som inte sköter 

sig och jobbar. Båda metaforerna ger en antydan om att invandrare förväntas anpassa sig till 

svenska normer och värderingar i slutändan. Invandrare ska bidra till det svenska samhället 

genom att jobba och betala skatt. De som inte gör det räknas till klicken som inte sköter sig 

(Prot. 2014/15:82).  

 

4.2.3   Miljöpartiet	  (MP)	  
Miljöpartiet ramar också in flyktingkrisen som en ”utmaning” och som en av de ”största 

framtidsutmaningarna” som Sverige väntas möta. Precis som S framställer MP flyktingkrisen 

som svår men samtidigt överkomlig. Problemet är inte flyktingarna, utan det är omvärlden som 

tenderar att sluta sig när tusentals människor är på flykt. Däremot betonar MP att fler länder 

måste ta ett större ansvar för flyktingmottagandet inom EU. Partiets vilja att skydda flyktingar 

framkommer i det metaforiska uttrycket ”Medelhavet håller på att förvandlas till en kyrkogård”, 

vilket har sin bakgrund i alla de båtar med flyktingar som har kapsejsat på Medelhavet på resan 

till Europa. Att Medelhavet har blivit en kyrkogård betyder alltså att flera människor har mist 

sitt liv på havet som en följd av EU:s restriktiva migrationspolitik (Prot. 2014/15:82). Den 

starka viljan att skydda och välkomna flyktingar framkommer även i följande exempel på 

transitivitet:  

 

”Uppsala, Göteborg, Lund, Kalmar, Skövde, Stockholm, Örebro, Karlstad, 

Borlänge och Malmö är orter där grön ungdom tillsammans med de andra 
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demokratiska ungdomsförbunden har lyckats samla flera tiotusentals människor för 

att säga: Flyktingar välkomna!” (Prot. 2015/16:8) 

 

samt ”Miljöpartiet kommer alltid att arbeta för att stärka migranters rättigheter och aldrig 

försvåra för människor att komma till Sverige” (Prot. 2014/15:82). Som vi kan se i första 

exemplet är grön ungdom en aktiv agent i samtliga uppräknade städer som välkomnar 

flyktingarna med öppna armar. Det andra exemplet visar att partiet i sig aktivt verkar för att 

stärka flyktingars rättigheter, både i dag och i framtiden. Detta andra uttalande kan dock 

ifrågasättas i och med att gränskontroller återinfördes den 12 november, ett beslut som hela 

regeringen stod bakom (Prot. 2015/16:32).  

 

4.2.4   Centerpartiet	  (C)	  
Centerpartiet poängterar i enlighet med S och MP att Sverige möter ”stora utmaningar”, att det 

är en ”akut kris” och att ”systemen är trasiga”. Situationen beskrivs genomgående som allvarlig 

och det krävs enligt partiet åtgärder för att förändra och förbättra läget. Johan Hedin (C) 

beskriver de svenska institutionernas svårigheter att möta tusentals flyktingars behov som 

följande:  

 

”Vi har i dag, 2015, en extrem situation där väldigt många människor tvingas fly 

för sitt liv. Våra lagar, strukturer och institutioner är inte skalbara i tillräcklig grad 

för att mottagandet ska vara bekymmersfritt, men vad är alternativet?” (Prot. 

2015/16:8).  

 

Hedin poängterar med andra ord att det inte finns något val, att människor kommer fortsätta att 

komma och att man därför måste fokusera på hur Sverige ska kunna motta dessa flyktingar på 

bästa sätt. Även Johanna Jönsson (C) är övertygad om att krisen inte har nått sin kulmen och 

att Sverige inte har något annat val än att ta emot flyktingarna:  

 

”Människor kommer att fortsätta att komma. Så ser det ut överallt. Där man bygger 

murar där bygger folk tunnlar. Om vi försvårar för folk att ta sig över Medelhavet 

kommer de hit på andra vägar” (Prot. 2014/15:82).  

 

Den tredje meningen i citatet ovan är också en metafor som uttrycker att människor kommer 

att hitta lösningar på hur man tar sig förbi de murar och taggtrådsstängsel som flera länder har 
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satt upp. Är viljan tillräckligt stark för att ta sig till Europa kommer människor också att lyckas 

ta sig dit (Prot. 2014/15:82). Hedin tar vidare avstånd från och kritiserar högerpopulismen som 

har börjat få fotfäste i Sverige i ett av sina anföranden. I anförandet säger Hedin att spridandet 

av fördomar, hat och oro för flyktingar på kort sikt kan ge både opinionsframgångar och makt 

att förstöra och ”stänka grus i maskineriet”. Metaforen uttrycker att högerextrema partiers 

fördomar om migranter kan ge dem makt att förhindra lösningar på krisen, men att det bara 

kommer att föda ännu mer misstro och missnöje. Det är ett ”opinionståg”, enligt partiet, som är 

dömt att misslyckas. C poängterar att det går att få opinionen med sig ”när man kavlar upp 

ärmarna”, vilket innebär att man tar en kraftansamling och jobbar mot förbättringar (Prot. 

2015/16:8). 

 

4.2.5   Liberalerna	  (L)	  
Liberalerna resonerar i ungefär samma linje som C och beskriver flyktingkrisen som en ”stor 

ansträngning” och ”tuff situation” för Sverige. I enlighet med tidigare partier anser L att: 

Sverige ska: fortsätta driva en tolerant och generös flykting- och migrationspolitik, trots att det 

parallellt finns en uppfattning av migration som en belastning för det svenska samhället. Denna 

öppenhet mot omvärlden beskriver Emma Carlsson Löfdahl (L) som följande:  

 

”Sverige har varit och ska fortsätta vara ett öppet, tolerant och dynamiskt land. 

Detta bidrar till vårt lands utveckling och till ekonomisk tillväxt, och det är grunden 

till vårt välfärdssamhälle” (Prot. 2014/15:82).  

 

Samtidigt uttrycker Fredrik Malm (L) flyktingar som en stor ansträngning för Sverige i ett av 

sina anföranden:  

 

”Även om bara en liten del av dessa flyktingar kommer till Sverige är det en stor 

ansträngning för vårt land. Vi har en tuff situation i dag i Sverige i våra kommuner. 

Vi har en bostadsbrist, och vi har långa väntetider i Migrationsverkets 

mottagningssystem” (Prot. 2015/16:8). 

 

 Modaliteten i båda uttalanden är stark. I Carlssons anförande beskrivs ett öppet och tolerant 

land vara grunden till ett välfärdssamhälle. I Malms anförande är flyktingar en stor 

ansträngning. Frånvaron av tveksamhet i båda uttalandena gör att de kan betraktas som 

sanningsanspråk. I ytterligare ett anförande av Malm används, i enlighet med V, metaforen ”de 
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knackar på dörren”, vilken kritiserar Sverigedemokraternas uteslutande fokus på bistånd till 

krigsdrabbade länder. Malm menar att flyktingströmmarna inte kommer att avta. Flyktingar 

kommer fortsätta att vilja komma till Sverige och då hjälper det inte att upprepa ”hjälp dem på 

plats”, utan det måste finnas konkreta handlingsplaner i det läget. Transitivitet uppkommer inte 

särskilt ofta i partiets anföranden. Det finns dock ett exempel som tydligt illustrerar det faktum 

att L, å ena sidan, vill upprätthålla sin toleranta flyktingpolitiska självbild, men å andra sidan 

inser konsekvenserna av det ökade antalet asylsökande. Återigen är det Malm som gör sin röst 

hörd:  

 

”Men vi i Sverige måste vara ärliga mot oss själva. Det här ställer oerhörda krav på 

vår offentliga apparat, våra kommuner och på Migrationsverket. Det triggar också 

politiska motkrafter, där främlingsfientligheten kan öka i Sverige” (Prot. 

2015/16:8).   

 

4.2.6   Kristdemokraterna	  (KD)	  
Kristdemokraterna framställer flyktingkrisen i termer av ”stora utmaningar” och ”stora 

problem”. Partiet menar att Sverige måste ha ett ”öppet hjärta” för dem som söker asyl i EU, 

vilket innebär att flyktingar ska välkomnas och anförtros. Vidare hävdar Roland Utbult (KD) i 

ett anförande att ”Migration är i grunden en positiv kraft som bidrar till ett öppnare och rikare 

samhälle” (Prot. 2014/15:82). Migration uppfattas således som något positivt som kan stärka 

samhället på olika sätt. Men även inom KD utmanas denna flyktingvänliga linje av en skarpare 

som förespråkar en ”jämnare bördefördelning inom EU” samt tillfälliga uppehållstillstånd. 

Utbult fortsätter sitt anförande med att kommentera flyktingfrågans kontroversiella och 

känsliga karaktär:  

 

”Det här är kanske det mest infekterade området inom politiken på senare år. Det 

är minerad mark, där man som politiker drar sig för att sätta ned foten och kritisera 

det som fungerar mindre bra och är dålig på att lyssna in den oro som finns i stora 

delar av samhället” (Prot. 2014/15:82).  

 

Modaliteten är av skiftande karaktär. I första meningen uppger Utbult att flyktingfrågan kan 

vara den känsligaste frågan på dagordningen, för att sedan i andra meningen fastslå att frågan 

är av väldigt känslig karaktär. Diskursen innehåller vidare två metaforer, den ena är ”minerad 

mark” och den andra är ”sätta ned foten”. Den tidigare metaforen menar att frågan är extremt 
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laddad och att den därför kan utlösa hetsiga diskussioner. Den senare metaforen är kopplad till 

den första och handlar om att frågans känslighet gör det nästintill omöjligt att säga vad man 

tycker om den, särskilt i den svenska kontexten. Då Sverige har en bild av sig som ett solidariskt 

land som inte gör skillnad på människor och människor är det kontroversiellt att påstå att 

migration är något annat än positivt för samhället. Partiet betonar precis som de andra partierna 

att ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna är skev och måste rättas till. Detta kommer till 

uttryck i följande uttalande:  

 

”Sverige tar en stor del av ansvaret för det internationella skyddet av flyktingar i 

jämförelse med andra EU-länder. Vi kristdemokrater anser att fler länder måste ta 

sitt ansvar för flyktingmottagandet” (Prot. 2014/15:82).  

 

Här utmålas Sverige som ansvarsfullt medan de andra medlemsländerna upplevs smita från sin 

del av ansvaret. Samtidigt konstrueras flyktingar än en gång som en börda som måste fördelas 

solidariskt mellan länderna. Utöver dessa konstruktioner omtalas flyktingar i termer av 

kostnader. KD vill bland annat minska samhällets kostnader för mottagandet genom bland 

annat statliga hyresgarantier till bygge av modulbostäder med tidsbegränsade bygglov (Prot. 

2014/15:82).  

 

4.2.7   Moderaterna	  (M)	  
Moderaterna har en skarpare linje än tidigare partier i flyktingfrågan. Flyktingkrisen uppfattas 

enligt partiet leda till ”påfrestningar” för Sverige. Krisen beskrivs genomgående som en 

”mycket tuff”, ”ohållbar” och ”extrem” situation som Sverige på egen hand inte kan lösa utan 

medlemsländernas hjälp. Flyktingfrågans känsliga och kontroversiella karaktär, som KD lyfter 

i ett av sina anföranden, återspeglas även i M:s förda politik. Johan Forssell (M) betonar allvaret 

i den rådande situationen och menar att stora utmaningar inte får likställas med intolerans:  

 

”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).  

 

En återkommande flyktingdiskurs i M:s anföranden är migration som en kostnad för det 

svenska samhället. Detta framkommer i följande exempel: ”Inte heller kan vi blunda för att 

utgifterna på migrationsområdet under det senaste åren har ökat kraftigt och fortsätter att öka” 

(Prot. 2015/16:8), samt: 
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”Jag menar att dagens migrations- och integrationspolitik inte fungerar tillräckligt 

bra. Vi ser kostnader som skenar. De kommande fyra åren handlar det om 16 

miljarder i migration och integration. Vi ser utanförskap som växer. Vi ser den stora 

bristen på jobb” (Prot. 2015/16:8).  

 

Kostnader för migration är med andra ord en återkommande diskurs som skapar föreställningar 

om flyktingar som en börda för det svenska samhället. Eftersom flyktingmottagandet 

finansieras nästan uteslutande av skattemedel kan en inramning av flyktingar som kostnader 

enklare legitimera åtgärder såsom besparingar, gränskontroller och så vidare. Metaforer som 

har dykt upp i materialet är bland annat ”en droppe i havet”, ”vackert-väder-politik” och ”staten 

har abdikerat”. Den första metaforen återfinns i ett sammanhang som återigen handlar om 

Sveriges ansvarstagande i förhållande till andra EU-länder. Sverige beskrivs i detta 

sammanhang som ett land som kan och ska hjälpa till i flyktingmottagandet, men som med sina 

10 miljoner medborgare i förhållande till EU:s totala 500 miljoner är ”en droppe i havet”. Det 

innebär att Sverige är ett litet land som inte kan göra allt på egen hand, utan resterande miljoner 

måste också ställa upp. Den andra metaforen handlar om M:s kovändning i flyktingfrågan i 

form av antagandet av en restriktivare politik har kritiserats av partier på vänsterkanten. Som 

kommentar hävdar M att MP bedriver en ”vackert-väder-politik” i frågan, d.v.s. att de blundar 

eller inte alls förstår vilka problem flyktingkrisen medför (Prot. 2015/16:8). Den tredje 

metaforen förekommer i en kritik mot regeringens bristande ledarskap i den rådande 

krissituationen. Boriana Åberg (M) menar att till och med socialdemokratiska kommunalråd 

upplever att staten har avgått i frågan (Prot. 2015/16:32). Transitivitet går att finna i uttalandet  

 

”De som berörs av Migrationsverkets eller migrationsdomstolarnas beslut får inte 

ha minsta tvivel om att nej innebär att man måste lämna landet. Minsta tvivel kan 

skapa glimten av en möjlighet, och då kan det vara lockande att hålla sig kvar” 

(Prot. 2014/15:82). 

 

Uttalandet fastställer att ett nej på den enskilde individens ansökan verkligen innebär nej. Det 

är således tydligt att M med sin politik vill strama åt och skärpa den befintliga flykting- och 

migrationspolitiken.   
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4.2.8   Sverigedemokraterna	  (SD)	  
Sverigedemokraterna ramar in flyktingkrisen som ett reellt hot för det svenska samhället. Partiet 

menar att krisen kommer att leda till ”välfärdsstatens sammanbrott” och slutligen till en svensk 

”systemkollaps”. De övriga partierna beskylls för att kontinuerligt ha uppmuntrat 

”massinvandring” till Sverige genom att föra en extrem migrationspolitik. Vidare ramas 

flyktingar nästan uteslutande in som kostnader som de svenska medborgarna måste stå för. 

Markus Wiechel (SD) riktar kritik mot migrationsministern gällande boendekostnaderna för 

ensamkommande barn i ett av sina anföranden:  

 

”Han har fortfarande inte presenterat några lösningar på hur man ska bekosta 

mottagandet, för det är väldigt dyrt. Det finns boenden i dag som kan kosta mellan 

2000 och 16 000 kronor per dygn för att ett ensamkommande barn. Det står 

skattebetalarna här för” (Prot. 2014/15:122).  

 

Den andra meningen i citatet uttrycker en viss osäkerhet eftersom boendena kan kosta mycket 

per dygn, men det behöver inte vara så. Den tredje meningen innehåller dock stark modalitet 

eftersom Wiechel fastställer att det är skattebetalarna som faktiskt står för kostnaderna. 

Ensamkommande flyktingbarn misstänkliggörs vidare av partiet då de antas ljuga om sin ålder 

för att erhålla socialbidrag. Wiechel uttrycker följande misstankar i ett av sina anföranden 

genom jämförelser med andra skandinaviska länder:  

 

”Statistiskt sett i våra grannländer är det så att 70-75 procent av dem som säger sig 

vara minderåriga inte är det. Borde det vara annorlunda i Sverige, eller kanske kan 

det vara så här också?” (Prot. 2014/15:122).  

 

Mottagandet av migranter ramas också in som ett skäl till den rådande bostadsbristen i landet. 

Följande uttalanden illustrerar detta: ”…den enorma tillströmningen av människor till Sverige, 

påverkar behovet av nya bostäder avsevärt” (Prot. 2014/15:112) samt; 

 

”…jag talar bland annat om de fall som invandrare får förtur till bostäder som 

befintliga invånare har köat för. Människor som har gjort rätt för sig hela sitt liv 

sorteras bort och nedprioriteras. I flera extrema fall har hyresgäster till och med 

kastats ut från sina hem för att ge plats till asylsökanden” (Prot. 2014/15:112).  
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Citaten anger således att det är asylsökande som har orsakat bostadsbristen samt att svenska 

medborgare nedprioriteras till asylsökandens fördel. Det går med andra ord att tala om en 

identitetsdiskurs som skiljer mellan vi och dem, mellan svenskar och asylsökanden. Denna 

distinktion blir tydlig i följande uttalande av SD:  

 

”Ska decemberkartellen fritt få höja skatter och samtidigt rasera vår välfärd eller är 

det dags att backa bandet och se till vårt ursprungliga uppdrag att värna och skydda 

våra egna medborgare? (Prot. 2014/15:82).  

 

Ordvalen ”vår välfärd” och ”våra egna medborgare” innebär att finns ett ”dem” som inte ingår 

i gemenskapen. Flyktingarna, ”de andra” utgör alltså enligt SD ett hot mot de svenska 

medborgarnas välfärd. Invandringen beskrivs genomgående som extrem och att den måste 

minska avsevärt. Wiechel beskriver invandringen till Sverige som följande:  

 

”Emma Carlsson Löfdahl har i likhet med företrädarna för de övriga partierna i 

Sveriges riksdag inga lösningar på problemen, utan man fortsätter att förvärra 

problemen genom denna införsel av människor” (Prot. 2014/15:82).  

 

Ordvalet införsel för tankarna till import av växter och djur till ett land. Att SD tillskriver 

svenskar ett högre värde än flyktingar går således inte att ta miste på.  

 

4.3   Den	  diskursiva	  praktiken	  
4.3.1   Interdiskursivitet	  -‐	  Fyra	  centrala	  flyktingdiskurser	  
Solidaritet, ansvar, identitet och kostnader är fyra diskurser som återkommer i det empiriska 

materialet. Solidaritetsdiskursen dominerar främst partier mer till vänster på det politiska 

spektrumet. Ansvarsdiskursen återfinns i samtliga partiers retorik, men betonas i olika grad. I 

bjärt kontrast dominerar identitetsdiskursen högerkanten, med Sverigedemokraterna som 

förespråkare. Slutligen placerar sig kostnadsdiskursen främst till höger på den politiska skalan. 

Diskurserna tillhör inte uteslutande ett politiskt läger utan materialet har visat på att exempelvis 

kostnadsdiskursen har vunnit mer mark på vänsterkanten.  

 

4.3.2   Solidaritetsdiskursen	  
Den första diskursen som genomsyrar materialet är solidaritetsdiskursen. Denna diskurs är 

närvarande främst på vänsterkanten av det politiska spektrumet, men återfinns även bland andra 
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partier. Diskursen handlar om att Sverige kan och ska hjälpa människor som flyr undan krig 

och konflikt.   

Solidaritetsdiskursen kan tänkas bottna i det faktum att Sverige alltid har identifierat sig 

och velat framstå som ett solidariskt land på det flyktingpolitiska området, både på hemmaplan 

och i den internationella sfären. En självbild som bland annat återspeglas i Sveriges förbindelse 

med internationella konventioner som förespråkar mänskliga rättigheter. I och med 

flyktingkrisen har denna självbild satts på prov, vilket har skapat konflikter både mellan och 

inom svenska partier. Problemet ligger i det faktum att det är förhållandevis enkelt att 

upprätthålla en generös flykting- och migrationspolitik i tider av högkonjunktur, men betydligt 

svårare att hålla fast vid denna i tider av nedskärningar i välfärden, resursbrist på alla områden 

och dylik (Lundberg 2008, 115–117).  

 

4.3.3   Ansvarsdiskursen	  
Ansvarsdiskursen överlappar delvis solidaritetsdiskursen, men handlar istället om att fler EU-

länder behöver göra mer i krisen och att Sverige inte kan göra allt. I materialet framgår det hur 

svenska partier å ena sidan kämpar för att upprätthålla en generös migrationspolitik, men å 

andra sidan betonar vilka ansträngningar mottagandet utgör för det svenska systemet. Det har 

vidare framgått att samtliga partier önskar att fler länder tar ett solidariskt ansvar för 

flyktingmottagandet. Genom att trycka på att fler länder måste dra sitt strå till stacken, 

legitimeras åtgärder såsom gränskontroller och permanenta uppehållstillstånd. Detta blir tydligt 

i migrationsministerns uttalande som lyder som följande: ”Sverige är det land i Europa, skulle 

jag vilja säga, som har tagit det allra största ansvaret för den internationella flyktingsituationen” 

(Prot. 2015/16:32). Ansvarsdiskursen belyser således svårigheten för Sverige att upprätthålla 

en solidarisk flyktingpolitik då det egna systemet står på spel.  

 

4.3.4   Identitetsdiskursen	  
Identitetsdiskursen framkommer i SD:s anföranden vilka gör en åtskillnad mellan vi och dem, 

mellan svenskar och flyktingar. Flyktingar konstrueras genomgående som ”främmande”, de 

som kommer till vårt land och utnyttjar vår välfärd på våra svenska medborgares bekostnad. 

Det finns med andra ord en djupgående föreställning i SD om att Sverige ska utgöras av 

svenskar som lever efter svenska normer och värderingar. Eftersom flyktingar inte delar dessa 

normer och värderingar, utgör de på olika sätt hot mot den svenska identiteten. Anderson (2006, 

6-7) menar att nationen är en föreställd gemenskap. Den är föreställd eftersom medlemmarna 

av till och med de minsta nationer, aldrig kommer att känna till eller höra från mer än en 



  

	  
	  

30	  

minoritet av övriga medlemmar av nationen. Nationen är begränsad eftersom den har definitiva 

gränser, bortanför vilka andra länder ligger. Sist men inte minst är nationen suverän eftersom 

konceptet föddes i en tid av upplysning och befrielse från religiösa hierarkier. Med bakgrund i 

denna definition är nationen en föreställning om att medborgare i ett land delar en gemensam 

tillhörighet som bestäms utifrån språk, traditioner och dylik, vilket skapar mening och 

tillhörighet. Sverige är alltså en föreställd gemenskap som SD ständigt försöker återskapa 

genom att anspela på historiskt arv, språk och kultur i sina yttranden.   

 

4.3.5   Kostnadsdiskursen	  
Flyktingar som en kostnad för det svenska samhället är en diskurs som främst förmedlas av SD 

och M. Denna diskurs är kraftfull eftersom migrationsutgifter för staten påverkar hela det 

svenska folket. Inramningar av flyktingar i ekonomiska termer legitimerar således användandet 

av kraftfulla åtgärder för att minska antalet asylsökande. När SD och M ramar in flyktingar som 

kostnader för det svenska samhället konstrueras de med andra ord som bördor istället för 

tillgångar, vilket i sin tur kan påverka svenskars attityder till flyktingar.  

Caviedes (2015, 899) menar att inramning av migration i ekonomiska termer är ett vanligt 

fenomen i bland annat mediala sammanhang. I sådana sammanhang konstrueras migranter 

många gånger som syndabockar för ett lands svaga ekonomiska tillväxt, arbetslöshet och socio-

ekonomiska orättvisor. Buonfino (2006, 33) resonerar i samma banor och menar att mediers 

konstruktioner av migranter som ekonomiska hot för ett land genererar rädsla bland 

arbetarklassen. Konstruktionerna kan exempelvis leda till att arbetarklassen i värdlandet börjar 

tro att migrationen kommer att öka konkurrensen om jobb, tillgång till utbildning och bostäder.  

Buonfino belyser även ett vanligt argument som media använder sig av, vilket säger att 

den största delen av skattebetalarnas pengar går till flyktingarnas uppehälle. Detta argument 

återspeglas även i anföranden av SD och M. Wiechel (SD) uttrycker det som följande: ”Trots 

resursbrist ska kommuner och statliga myndigheter på något sätt punga ut med resurser som 

behövs. Då vet vi att det är någon annanstans man får ta dem ifrån. Det kan vem som helst 

förstå” (Prot. 2014/15:122). Moderaternas Johan Forssell pekar också på kostnaderna i ett av 

sina anföranden: ”Jag menar att dagens migrations- och integrationspolitik inte fungerar 

tillräckligt bra. Vi ser kostnader som skenar” (Prot. 2015/16:8).  

 

4.3.6   Intertextualitet	  	  
Riksdagsprotokollen uppvisar signifikanta influenser från texter och åsikter utifrån. Detta går 

att urskönja genom den manifesta intertextualiteten som främst berör partiernas referenser till 
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tidigare propositioner, tidningsartiklar, svenska myndigheter, EU och den kommunala nivån 

samt internationella konventioner och lagar. Ett tydligt exempel på intertextualitet belyses av 

vänsterpartiets Christina Höj Larsen som sätter flyktingkrisen i förhållande till historiska 

skeenden såsom Förintelsen och folkmordet i forna Jugoslavien. Hon menar att det alltid har 

funnits de som har motsatt sig flyktingar och menat att det kommit för många under krig och 

konflikter. Samma sak händer nu när tusentals syrier försöker fly undan krig och förföljelse. 

Höj Larsen menar att dessa motståndare mot flyktingarna överröstas av majoriteten som känner 

en stolthet över Raoul Wallenberg och de vita bussarna och över de chilenare och bosnier som 

är en del av oss (Prot. 2014/15:82). Referensen till Wallenberg handlar om att han ofta ses som 

en symbol för kampen mot omänsklighet och förföljelse. Detta eftersom han var en framstående 

svensk som hjälpte judar under andra världskriget (Zander & Schiller, 2015). De vita bussarna 

var de bussar som transporterade koncentrationslägerfångar till Sverige under andra 

världskrigets slutskede. Dessa framställs ofta som en symbol för mod och civilkurage (Röda 

Korset, 2010). Höj Larsen inkorporerar således intertextuella symboler för solidaritet och 

medmänsklighet i sitt anföranden för att understryka att flyktingkrisen måste hanteras på 

samma sätt.  

Ett annat exempel på intertextualitet som återkommer på ett par ställen i protokollen och 

som skapar en intertextuell kedja, är det som belyser den farliga resan med båt över Medelhavet 

som flera flyktingar väljer att göra för att komma till säkerheten i Europa. Följande citat 

illustrerar detta: ”Europaportalen rapporterar om att fler flyktingar än någonsin väntas drunkna 

i Medelhavet i år” (Prot. 2014/15:82), ”Vi ser tusentals personer som är på flykt i bräckliga 

båtar över Medelhavet. Många har drunknat” (Prot. 2014/15:82) samt ”Bilden av ett livlöst barn 

på en strand blev utlösaren. Det var inte bara för att vi känner igen oss själva och våra barn när 

vi ser de mjuka armarna som borde bygga sandslott eller de små skorna som borde springa” 

(Prot. 2015/16:8). Samtliga citat reproducerar diskursen om Medelhavet och de undermåliga 

båtarna, men det finns också referenser till nyhetsartiklar i media som har skildrat skeendet på 

olika sätt. Det sista citatet bygger dock på ett specifikt foto publicerat av nyhetsbyrån Reuters 

som föreställer ett treårigt barn vid namn Alan som hittades livlös på stranden vid den turkiska 

turistorten Bodrum. Bilden förkroppsligade flyktingkrisen och spreds snabbt i internationella 

medier, vilket än en gång ifrågasatte EU:s agerande (Kihlström, 2015). 

Ytterligare ett exempel på intertextualitet återfinns i ett anförande av Désirée Pethrus 

(KD) som berör Sveriges ansvarstagande i flyktingkrisen i förhållande till andra medlemsstater 

enligt följande: ”I kristider är det alla för en och en för alla som gäller. Vi ska hålla ihop inom 

EU. Så säger vi i det nya Lissabonfördraget…” (Prot. 2015/16:8). Citatet innehåller två 
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intertextuella referenser som båda reproducerar en solidarisk ansvarsdiskurs. Den första 

referensen ”alla för en och en för alla” går att spåra till Alexandre Dumas roman De tre 

musketörerna som innehåller det kända valspråket ”alla för en, en för alla” (Lindqvist, 2011). 

Likt de tre musketörerna som har åtagit en förpliktelse att skydda varandra, menar Pethrus att 

medlemsländerna har samma skuld, d.v.s. att de genom EU har lovat att ställa upp och hjälpa 

varandra. Den andra referensen är ett exempel på manifest intertextualitet eftersom det hänvisar 

till ett specifikt EU-fördrag, nämligen Lissabonfördraget från 2008. I detta betonas vikten av 

sammanhållningen inom EU (Eu-upplysningen, 2015).  

Sist men inte minst refererar SD till sin egen partimotion En ansvarsfull 

invandringspolitik i ett av sina anföranden, vilket kan klassas som manifest intertextualitet. I 

anförandet menar SD att de i motionen ger förslag på hur reglerna för anhöriginvandringen kan 

skärpas och bli mer rimliga (Prot. 2014/15:82). I motionen återfinns samma budskap, men den 

reproducerar även diskurser som konstruerar invandrare som kostnader och bördor för 

samhället. Flyktingar konstrueras dessutom i termer av ”vi-och-dem” då de upplevs som 

”mycket svårintegrerade” samt inneha ”dåliga förutsättningar att kunna bidra till välfärden och 

smälta in i samhället”. Segregation, utanförskap, ökad kriminalitet, skenande kostnader och en 

försämrad välfärd är konsekvenser av detta enligt SD (Mot. 2013/14:Sf314).  

Följande exempel på intertextualitet visar således att riksdagsprotokollen bygger på texter 

som framhäver både solidaritet- och ansvarsdiskurser, men även diskurser som baseras på 

identitet och kostnader. På vänsterkanten, men även bland borgerliga partier, konstrueras 

flyktingar genomgående som offer för krigets gissel. Dessa partier framhäver att det är alla 

medlemsländers, och inte enbart Sveriges skyldighet, att skydda människor på flykt. 

Intertextualiteten visar vidare att den traditionella svenska flyktingpolitiska självbilden som 

bygger på solidaritet och generositet kontinuerligt reproduceras i andra texter. Ett undantag från 

detta är SD som menar flyktingkrisen har fått enorma konsekvenser för det svenska samhället, 

både i termer av kostnader och identitet. En human flykting- och migrationspolitik kan enligt 

dem realiseras genom att tillskjuta mer pengar till hjälporganisationer såsom flyktingorganet 

UNHCR, som hjälper flyktingar på plats i närområdet.   

 

4.4   Säkerhetsanalys	  	  
Hur säkerhetiserad kan flyktingfrågan sägas vara i det svenska politiska landskapet? Detta ska 

besvaras genom att överföra ovanstående resultat i analysschema 2 som applicerar ett 

säkerhetsperspektiv på flyktingfrågan. 
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4.4.1   Säkerhetiserande	  aktörer,	  referensobjekt	  och	  funktionella	  aktörer	  
För att en aktör ska kunna definieras som en säkerhetiserande aktör krävs det att vederbörande 

har deklarerat ett referensobjekt som existentiellt hotat (Buzan, Wæver, och Wilde 1998, 36). 

Samtliga partier betonar att flyktingkrisen bidrar till en ansträngd situation för svenska 

myndigheter och samhället i stort. Referensobjektet enligt detta resonemang är därmed det 

svenska samhället och dess institutioner. I SD:s fall utökas referensobjektet till att innefatta 

även den svenska nationen i form av svenska värderingar och normer. Inramningen av krisen 

bestäms främst efter den politiska vänster-höger skalan. MP, men framförallt V, benämner 

krisen genomgående som en ”utmaning” för Sverige, vilket indirekt ramar in den som en svår 

men sporrande uppgift att lösa. S, C, L och KD resonerar i samma linje, men beskriver krisen 

mer i termer av ”akut” och ”ansträngande”. M har en betydligt restriktivare linje och skildrar 

krisen i stor utsträckning som ett problem, vilket antyder att frågan har en mer akut och 

prioriterad karaktär. Slutligen sträcker SD sig så långt som att hävda att krisen är anledningen 

till en framtida systemkollaps.  

Sammanfattningsvis kan hävdas att samtliga partier är säkerhetiserande aktörer. Däremot 

skiljer sig inramningen av flyktingar som ett säkerhetsproblem åt mellan partierna. Något 

förenklat går det att dela in partiernas inramningar av flyktingfrågan i två läger. Det ena lägret 

består av alla partier, vilka porträtterar flyktingkrisen som ett hot mot Sveriges suveränitet. 

Lägret går att likna vid Köpenhamnskolans politiska sektor som betonar hot mot en stats 

suveränitet. Buzan, Wæver och Wilde (1998, 142) menar att politiska hot utgör ett hot mot en 

stats organiseringsförmåga och stabilitet. Sådana hot riskerar att omkullkasta staten och därmed 

utlösa kaos i samhället. Enligt detta tankesätt hotar alltså de ökade flyktingströmmarna det 

svenska systemets ordning och stabilitet. Exempelvis hävdar partierna att krisen bidrar till 

kraftigt ansträngda myndigheter och institutioner. Vidare framhålls det faktum att Sverige på 

grund av den enorma anstormningen av flyktingar inte kan efterfölja internationella 

konventioner och lagar, vilket är problematiskt då hela det svenska systemets legitimitet 

riskerar att urholkas.  

Det andra lägret går att likna vid Köpenhamnskolans samhälleliga sektor, vilken 

fokuserar på identitetssäkerhet. Här står oftast nationen i centrum och målet är att skydda den 

inhemska befolkningens identitet gentemot en främmande yttre fiende, exempelvis flyktingar. 

Bland partierna är det SD som uteslutande placerar sig i detta läger. Trots att flyktingar inte 

explicit benämns som existentiella hot mot den svenska identiteten, finns det latenta fördomar 

och antaganden om migration, uttryckta av SD, som bekräftar denna hotbild (Buzan, Wæver, 

och Wilde 1998, 120).  
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När det kommer till funktionella aktörer som påverkar dynamiken och besluten i 

ovanstående sektorer är dessa främst olika typer av svenska myndigheter. Den kanske mest 

framträdande funktionella aktören är Migrationsverket, vilken partierna kontinuerligt hänvisar 

till när de uttrycker sin oro i flyktingfrågan. Eftersom Migrationsverket har som uppgift att 

behandla asylärenden i Sverige är det också naturligt att myndigheten blir en inflytelserik aktör 

i frågan. Andra funktionella aktörer som tydligt influerar inramningen av flyktingar som 

säkerhetsproblem är EU och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (Buzan, Wæver, och 

Wilde 1998, 36).  

 

4.4.2   Säkerhetsretorik	  
Talaktens säkerhetsgrammatik handlar om i vilken grad respektive parti ramar in flyktingfrågan 

som ett existentiellt hot samt hur hotet kan elimineras (Buzan, Wæver, och Wilde 1998, 33). 

Flyktingfrågan konstrueras av samtliga partier som en akut fråga som måste lösas omgående 

för att upprätthålla ordning och stabilitet på alla nivåer i samhället. De fyra centrala diskurserna: 

solidaritet, ansvar, identitet och kostnader, kan här säga något om vilken grad respektive parti 

följer en säkerhetsretorik.  

V, MP, S, C, L och KD:s anföranden bygger nästan uteslutande på solidaritetsdiskursen 

då medmänsklighet och alla människors lika värde står i fokus. Flyktingkrisen beskrivs 

genomgående som en stor utmaning för Sverige, men en utmaning som det finns lösningar på. 

Partierna menar att Sverige inte ska vända flyktingarna ryggen, utan att de ska få hjälp och 

skydd. Ansvarsdiskursen är också närvarande då det finns det en stark konsensus kring att fler 

medlemsländer måste ta ett större ansvar och ta emot fler flyktingar. Sverige kan inte på egen 

hand lösa krisen, utan behöver hjälp av andra länder. En jämnare ansvarsfördelning är således 

en åtgärd som partierna är överens om. Huruvida detta är ett sätt att legitimera minskad 

migration på ett smidigt och icke kontroversiellt som sätt går att diskutera (Prot. 2015/16:8 & 

Prot. 2014/15:82) 

M:s anföranden bygger också på ansvarsdiskursen men influeras även av 

kostnadsdiskursen. Partiet betonar att situationens omfattning och karaktär gör att det inte 

längre går att negligera de problem och utmaningar som Sverige står inför. Det går inte heller 

att blunda för de skenande kostnaderna på migrationsområdet. Av den anledningen har partiet 

lagt fram förslag på besparingar för att begränsa migrationsutgifterna genom ett effektivare 

mottagande. M försvarar förslaget och menar att det är viktigt att hushålla med resurser när 

trycket på migrationssystemet är högt. Ytterligare ett förslag som partiet har presenterat är 

temporära uppehållstillstånd, vilket har fått kritik främst från partier på vänsterkanten. Sist men 
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inte minst har gränskontroller varit en angelägenhet för partiet i syfte att få ordning och reda på 

flyktingmottagandet (Prot. 2015/16:8 & Prot. 2015/16:32) 

SD:s anföranden lägger tyngdpunkten på identitet och kostnader i relation till 

flyktingmottagande. Partiet hävdar att krisen är en följd av den extrema migrationspolitiken 

som har förts under flera års vanstyre. Flyktingvolymerna slår hårt mot det svenska samhället i 

form av kostnader, brist på bostäder och dylik. Partiet tenderar att skapa polarisering mellan 

svenskar och invandrare genom att hävda att invandrare särbehandlas i relation till svenska 

medborgare. Exempelvis riktas det misstankar mot ensamkommande barn, vilka antas ljuga om 

sin ålder för att erhålla bidrag från den svenska staten (Prot. 2014/15:122). Vidare anses 

bostadsbristen vara en följd av den extrema migrationspolitiken som förts och som bidrar till 

att invandrare antas få förtur till bostäder som svenska hederliga medborgare har köat till (Prot. 

2014/15:112)  

Samtliga partier har således en talakt som följer en säkerhetsgrammatik. Emellertid är det 

främst M och SD som ramar in flyktingfrågan i termer av säkerhet. Resterande partier betonar 

frågans brådskande karaktär, men refererar inte till kostnader och identitet som M och SD gör. 

Av den anledningen går det att hävda att M och SD:s flyktingdiskurser främjar säkerhetisering 

av flyktingar. De andra partierna placerar sig mer i mitten av säkerhetiseringsspektrumet, vilket 

innebär att flyktingfrågan är politiserad. Frågan debatteras och behandlas således inom det 

politiska systemet samt kräver resursfördelning, men den placeras inte över den politiska 

dagordningen (Collins 2007, 111). Visserligen är det svårt att säga exakt var partierna placerar 

sig på spektrumet eftersom gränsen för vad som är en politiserad respektive säkerhetiserad fråga 

tenderar att flyta ihop. Däremot går det att urskönja en skarpare linje i frågan, till och med från 

regeringens sida. Införandet av gränskontroller den 12 november är ett tydligt exempel på denna 

hårdare ton i det svenska politiska landskapet (Prot. 2015/16:32).  

 

4.5   Den	  sociala	  praktiken	  	  
Som vi har sett dominerar fyra flyktingdiskurser det svenska politiska landskapet – 

solidaritetsdiskursen, ansvarsdiskursen, identitetsdiskursen samt kostnadsdiskursen. Dessa 

flyktingdiskurser bildar flyktingfrågans diskursordning, d.v.s. de är summan av de diskurser 

som utgör och formar flyktingfrågan (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 73). Analysen av 

de empiriska materialet visar på att den diskursiva praktiken kontinuerligt reproducerar 

diskursordningen. Samtliga protokoll reproducerar flyktingfrågan i termer av solidaritet, 

ansvar, identitet och kostnader. Intertextualiteten visar vidare på att att dessa diskurser återfinns 

på andra håll och kanter, exempelvis på EU eller kommunal nivå.  
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4.5.1   Makt	  och	  ideologi	  
I den sociala praktiken är även makt i relation till språk och kommunikation centralt. Makt är 

inom diskursteorin inte något som någon besitter, utan det är det som skapar det sociala. Makten 

konstituerar den kunskap vi har om våra och andras identiteter och som således formar de 

sociala relationerna (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 44–45). Ett sätt att uttrycka makt är 

genom ideologier. Dessa kan ses som betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, 

reproduktion och omstrukturering av dominansrelationer. Ideologier upprättas i samhällen där 

det finns dominansrelationer mellan grupper som bygger på exempelvis kön, klass och etnicitet. 

Diskurser, d.v.s. hur man talar om och förstår omvärlden, blir i sådana samhällen ett sätt att 

upprätthålla dessa dominansrelationer. Av den anledningen kan diskurser vara mer eller mindre 

ideologiska till sin karaktär (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 79). I studiens fall är 

identitetsdiskursen en tydligt ideologisk diskurs. Denna bygger på en ”vi-och-dem” dikotomi 

som skiljer svenskar från flyktingar. Svenskhet är normen enligt denna diskurs, vilket leder till 

att människor identifierar sig och andra människor med det ena eller andra alternativet. Ett 

tydligt exempel på detta är när SD hävdar att flyktingar får gå före hederliga svenskar i 

bostadskön. Flyktingar konstrueras med andra ord som svenskarnas motsats, d.v.s. de uppfattas 

som ohederliga.  

Vad får då dessa flyktingdiskurser för konsekvenser för det svenska samhället och 

svenskars inställning till flyktingmottagande? Det problematiska med att rama in flyktingfrågan 

i termer av framförallt ansvar, kostnader och identitet, är att frågan i det stora hela uppfattas 

som ett problem. När svenska politiker talar om ansvar handlar det om att ”fler behöver göra 

mer” och att ”Sverige har dragit sitt strå till stacken”. Med andra ord upplevs ansvarstagandet 

över flyktingar som ett problem som måste fördelas solidariskt mellan medlemsstaterna. 

Migrationskostnader skapar vidare en uppfattning om flyktingar som en börda. Exempelvis är 

SD inte sena med att fastställa att de svenska skattebetalarna står för ensamkommande barns 

boenden och dylik.   

 

4.5.2   Desäkerhetisering	  –	  förutsättning	  för	  social	  förändring?	  
Det problematiska med detta är att flyktingfrågan sakta men säkert rör sig från en politiserad 

till en säkerhetiserad fråga i det svenska politiska landskapet. I dagsläget kan frågan hävdas 

vara säkerhetiserad av M och SD, men den restriktivare linjen som alltmer växer fram på 

vänsterkanten på den politiska skalan utesluter inte att frågan inom en snar framtid kan ha en 

mer säkerhetsklassad karaktär.  
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Framgångsrik säkerhetisering av flyktingfrågan kan skapa polarisering mellan svenska 

medborgare och flyktingar, vilket i sin tur påverkar svenskars inställning till 

flyktingmottagande negativt. Huruvida frågan tillslut når denna destination eller inte avgörs 

mest troligt om svenska samhället har den kapacitet och vilja som behövs för att integrera dessa 

människor. Om integrationen misslyckas, exempelvis att flyktingar beskylls för att gå före 

svenskar samt utnyttja välfärden, kommer frågan med stor sannolikhet att få en ökad 

säkerhetskaraktär. Däremot om integrationen lyckas kan frågan tänkas neutraliseras och tillslut 

smälta in bland andra frågor på den politiska dagordningen.  

Säkerhetiseringsteorin bygger på att hot är socialt konstruerade. Det innebär att ett objekts 

hotfulla karaktär inte är statisk, utan kan förändras (Hay 2002, 142). Eftersom förändring är en 

central del av den konstruktivistiska traditionen bör det också vara möjligt att dekonstruera 

flyktingfrågan, d.v.s. att eliminera frågans hotbild. Detta kan möjligtvis ske genom 

desäkerhetisering, vilket förflyttar frågan från den säkerhetiserade till den politiserade nivån 

(Collins 2007, 115). I praktiken skulle det kräva att flyktingar, istället för att ramas in som ett 

problem eller börda, framställs som en tillgång för det svenska samhället. Naturligtvis är 

desäkerhetisering ingen lätt uppgift, och det är definitivt inget som sker över en natt, men det 

är ett alternativt sätt för att uppnå social förändring. 

5   Avslutande	  diskussion	  
Syftet med uppsatsen har varit att kartlägga svenska politiska partiers konstruktioner av 

flyktingfrågan utifrån Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori. Fokus har legat på att 

blottlägga flyktingdiskurser i den svenska kontexten samt analysera dessa utifrån ett 

säkerhetsperspektiv. Uppsatsen har kommit fram till att flyktingfrågan konstrueras olika 

beroende var på den politiska vänster-höger skalan som partierna placerar sig. Generellt sett 

dominerar solidaritetsdiskursen vänsterkanten av det politiska spektrumet, men den 

förekommer även bland partier på högerkanten. Partier till vänster ramar in flyktingkrisen som 

en utmaning som går att lösa bara människor öppnar sina hjärtan. Däremot finns det en stark 

betoning på en jämnare bördefördelning av flyktingar, både mellan medlemsstaterna och 

svenska kommuner, vilket resulterar sig i ansvarsdiskursen. Partier längre till höger ramar i 

högre utsträckning in krisen som problematisk och akut. Visserligen betonar dessa partier att 

fler måste göra mer, men det finns en betydligt skarpare linje i anförandena som exempelvis 

förespråkar åtgärder såsom permanenta uppehållstillstånd och tillfälliga gränskontroller. Den 

mer realistiska linjen förkroppsligas i kostnadsdiskursen som går att återfinna i M:s och SD:s 

anföranden. Denna diskurs konstruerar flyktingar som kostnader för det svenska samhället, 
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vilket rättfärdigar minskad migration till Sverige. Identitetsdiskursen förekommer enbart i SD:s 

anföranden. Enligt denna är svenskhet normen, vilket gör en åtskillnad mellan ”vi” och ”dem”, 

mellan svenskar och flyktingar.  

 Samtliga partiers flyktingdiskurser innehåller referenser till säkerhet då de framhäver 

vilka konsekvenser det ökade antalet asylsökande har fått för numera hårt ansträngda 

myndigheter. Emellertid är det främst M och SD som har en talakt som ramar in flyktingar som 

säkerhetshot. Dessa partier betonar kostnader och identitet i relation till flyktingfrågan, vilket 

lyfter frågan till en helt ny dimension. Av den anledningen främjar M och SD säkerhetisering 

av frågan. Bland resterande partier har frågan en mer politiserad karaktär, vilket innebär att 

dessa debatterar och behandlar frågan, men undviker referenser till säkerhet. Frågan kan 

därmed inte sägas vara säkerhetiserad fullt ut bland dessa partier. 

Studien visar emellertid att det har skett ett skifte i det svenska politiska landskapet i 

flyktingfrågan. Traditionellt sätt har Sverige haft en generös och solidarisk flyktingpolitik. 

Denna ambition och självbild lever delvis kvar, men den har kommit att revideras på grund av 

flyktingkrisen. Protokollet från 24 november är ett målande exempel på skiftet. I detta 

framkommer det att regeringen tillsammans med M, C, L och KD har enats om nödvändiga 

insatser såsom återinförandet av inre gränskontroll i syfte att återinföra ordning och reda på det 

migrationspolitiska området. Trots att regeringen hävdar att detta inte inkräktar på asylrätten, 

rimmar det dåligt med de internationella konventioner Sverige har förbundit sig med.  

Huruvida flyktingfrågan kommer att säkerhetiseras fullt ut i den svenska kontexten 

återstår att se. Framgångsrik säkerhetisering kan tänkas äga rum om integrationen av alla dessa 

människor misslyckas. Ett tänkbart scenario är att nedskärningar på andra områden till fördel 

för det migrationspolitiska, får kritiker som ramar in flyktingar som syndabockar. Vidare kan 

en försämrad välfärd för infödda svenskar uppfattas som flyktingarnas fel. Det kan med andra 

ord uppstå en polarisering mellan infödda svenskar och flyktingar om integrationen misslyckas. 

Som en följd kan säkerhetisering av flyktingfrågan främjas, vilket i sin tur när polarisering 

mellan grupper.   

Fullbordad säkerhetisering av flyktingfrågan i den svenska kontexten kan därmed sägas 

bero på huruvida integrationen av alla dessa människor lyckas eller misslyckas. Detta skulle 

kunna undersökas i en framtida studie rörande integration i relation till säkerhetisering.  
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7   Bilagor	  
7.1   Bilaga	  1	  –	  Analys	  1	  
Analysschema baserat på analysverktyg tillämpade i Faircloughs tredimensionella modell: 
 

 transitivitet interdiskursivitet Lexikalitet 
(ordval) 

metaforer intertexualitet modalitet 

Vänsterpartiet (V)       
Socialdemokraterna 
(S) 

      

Miljöpartiet (MP)       
Centerpartiet (C)       
Liberalerna (L)       
Kristdemokraterna 
(KD) 

      

Moderaterna (M)       
Sverigedemokraterna 
(SD) 

      

 

7.2   Bilaga	  2	  –	  Analys	  2	  
Operationalisering av säkerhetiseringsteorin baserad på Köpenhamnskolans tre kriterier för 
framgångsrik säkerhetisering inklusive tre enheter för säkerhetsanalys: 
 

 Vilket är 
referensobjektet? 

Är partiet en 
säkerhetiserande 
aktör? 
 

Vem/vilka är 
de funktionella 
aktörerna? 

Hur konstrueras 
flyktingar? 
Följer talakten en 
säkerhetsgrammatik? 
 

Åtnjuter 
partiet 
auktoritet i 
opinionen? 

Vilka utmärkande 
egenskaper har 
flyktinghotet? 
Främjar eller 
hindrar partiets 
flyktingdiskurser 
säkerhetisering? 

Vänsterpartiet (V)       
Socialdemokraterna 
(S) 

      

Miljöpartiet (MP)       
Centerpartiet (C)       
Liberalerna (L)       
Kristdemokraterna 
(KD) 

      

Moderaterna (M)       
Sverigedemokraterna 
(SD) 

      

 
 
 

	  


