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Abstract 

The purpose of this thesis is to problematize how Swedish migration policy is being 

legitimized. The study examines discourses in debates about migration between the Moderate 

Party and the Swedish Social Democratic Party. There are two major areas of interest: firstly, 

their discussions about the change in migration policies in 2015 and 2016, and secondly, their 

articulations of the unaccompanied minors affected by nya gymnasielagen: a legislation that, 

with certain conditions, grants residence permits. This thesis also aims to examine how these 

discourses relate to the Swedish self-image of being a “moral superpower”. The theoretical 

framework draws upon Laclau and Mouffe’s discourse theory and critical theorizations of the 

nation-state, as well as theories of immigration and ‘The Other’. Further, the methodology is 

based on the operationalization of articulatory practices, nodal points, hegemonic positions 

and floating signifiers. Findings of the study demonstrate that “the refugee crisis”, 

“integration problems” and arguments about the welfare system, are all used as justifications 

for the need of a strict migration policy. Additionally, the unaccompanied minors are 

presented as “problematic” subjects over which there is a discursive struggle. Within the 

discourse there is no opposition between the policy changes and Sweden being a righteous 

country. 
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1. Inledning 

”Men för dem som inte når upp till kriterierna får vi helt enkelt göra ett återsändande; så är det 

bara” (Interpellation 2019/20:236 Anf.30). 

Socialdemokraterna berättar här – i en debatt med Moderaterna – om kraven i den så kallade 

nya gymnasielagen. Lagen omfattar omkring 7 800 ensamkommande ungdomar som sökte 

asyl i Sverige 2015 (SKL 2019:1ff). Ungdomarna har i nuläget tillfälliga uppehållstillstånd 

som för dem som – med Socialdemokraternas ord – ”når upp till kriterierna” kan omvandlas 

till permanenta (Migrationsverket 2020a). För de ungdomar som inte kommer att nå upp till 

nya gymnasielagens krav väntar istället ett utvisningsbeslut, och denna situation är långt ifrån 

unik: under 2019 fick ca 18 000 personer i Sverige beslut om utvisning (Migrationsverket 

2020b:70). Denna studie utgår från att utvisningar innebär våldsam maktutövning över 

människor, och skriver in sig i det växande feministiska forskningsfält som rör migration. 

Studiens fokus är svensk migrationspolitisk diskurs och det som analyseras är 

interpellationsdebatter mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Interpellationsdebatter 

genomförs efter att en riksdagsledamot skriftligen har ställt en fråga, en interpellation, till ett 

statsråd varefter frågan debatteras i kammaren (Riksdagen 2018). I studien utförs en 

diskursanalys av de interpellationsdebatter som berör nya gymnasielagen. Det som undersöks 

är hur migration konstrueras och förhandlas mellan de två partierna. Genom en 

genusvetenskaplig analys av debatterna undersöks och problematiseras de diskursiva praktiker 

som används för att legitimera Sveriges migrationslagstiftning. 

 

1.1 Bakgrund 

Den kontext som studien befinner sig i är att Sveriges migrationslagstiftning skärptes under 

2015 och 2016. Detta begränsade kraftigt asylsökandes möjlighet att ta sig till Sverige, samt 

möjligheten att få uppehållstillstånd här (Sager & Öberg 2017:2). Regelskärpningarna 

genomfördes knappt två månader efter att Sveriges statsminister höll sitt uppmärksammade tal 

om att ”mitt Europa bygger inte murar”, där han framhöll att Sverige skulle visa solidaritet 

med flyktingar (Regeringen 2015). I samband med den förändrade migrationspolitiken 

uttryckte regeringen istället att Sveriges system hotade att braka samman (Berger 2016) och 

att de nya reglerna var nödvändiga för att lösa ”migrationskrisen” (Sager & Öberg 2017:8). 
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Sverige uppgavs behöva ”andrum” och under 2015 och 2016 infördes gräns- och id-kontroller 

samt den så kallade tillfälliga lagen
1
. Lagen innebär bland annat en begränsning i vem som 

har möjlighet att söka asyl och att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, istället för 

permanenta. För den som ska kunna bli aktuell för permanent uppehållstillstånd finns krav på 

egen försörjning. Lagen skulle implementeras fram till 2019 (2017:2f) men har förlängts med 

ytterligare två år (Sveriges Radio 2019). Den förändrade lagstiftningen – som innebar att 

Sverige lade sig på EU:s miniminivå för hur många asylsökande en medlemsstat ska ta emot 

(Barker 2018:3) – gäller således fortfarande. I skrivande stund, maj 2020, är Sveriges gränser 

i princip stängda och möjligheten att beviljas asyl är mycket liten. 

Regelskärpningarna 2015 och 2016 har – bland annat i de analyserade interpellations-

debatterna – framställts som en dramatisk förändring, där ”mitt Europa bygger inte murar”-

talet från 2015 har fått exemplifiera den tidigare ”öppna” migrationspolitiken (se exempelvis 

Interpellation 2019/20:230 Anf.16). De förändringar som skedde 2015 var onekligen stora, 

men det är viktigt att påpeka att det var svårt att söka och beviljas asyl även tidigare. Den som 

undersöker Sveriges migrationslagstiftning kan se hur det kontinuerligt har gjorts svårare att 

få uppehållstillstånd i Sverige sedan 1980-talet (Borevi 2012:49) och runt Europa har det, i 

minst 35 år, byggts murar. Jag syftar här främst till det så kallade Schengensamarbetet, som 

ingicks mellan flera europeiska länder 1985. Samarbetet har till syfte att kontrollera 

människors rörlighet genom att avskaffa gränskontrollen mellan samarbetsstaterna och 

förstärka gränserna runt omkring dem. Sverige ingick i detta samarbete 2001. 

Schengensamarbetet och Dublinförordningen – som sedan 1990 tvingar asylsökande att 

registrera sig i det första EU-land de anländer till – samt EU:s yttre gränskontroller, har gjort 

det mycket svårt att fly till ett EU-land (Heinikoski 2017:50). Dessa EU:s yttre murar 

förstärktes ytterligare genom det samarbete EU:s medlemsstater ingick med Turkiet 2016. 

Samarbetet innebär att EU betalar Turkiet sex miljarder euro för att stoppa flyktingar som 

försöker ta sig till Europa. Sedan samarbetet inleddes har antalet asylsökande som lyckas ta 

sig till Europa minskat kraftigt (Küchler 2020). 

Sveriges nyligen införda regelskärpningar, samt EU:s samarbete för att kontrollera 

utomeuropeisk invandring, är intressanta att studera i relation till bilden av ”det goda 

Sverige”. Det är en självbild som har växt fram sedan 1950-talet och innebär att Sverige ska 

”agera förebild i både bistånds- och flyktingpolitik och visa ett starkt globalt engagemang för 

                                                 
1
 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 
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mänskliga rättigheter, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa” (Jämte 2013:41). I linje 

med denna självuppfattning har Sverige ansett sig vara världens mest jämlika, humanitära och 

demokratiska land (Eliassi 2017:18), en ”moralisk supermakt” och ett föregångsland inom 

flyktingmottagande (Borevi 2012:64). I studien undersöks hur argumentationen kring de 

skärpta reglerna, de ensamkommande ungdomarna, och det europeiska samarbetet förhåller 

sig till denna självbild. 

1.1.1 Nya gymnasielagen 

År 2015 sökte ca 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. 92 procent var pojkar och två 

tredjedelar hade afghanskt medborgarskap (SCB 2016). När jag i uppsatsen skriver om ’de 

ensamkommande’ syftar jag dock på de ungdomar som omfattas av den så kallade nya 

gymnasielagen. Gruppen som omfattas består som nämnt av ca 7 800 av dessa 35 000 

ungdomar (SKL 2019:1) och de kunde under 2018 ansöka om uppehållstillstånd för studier, 

efter att ha fått avslag på sina asylansökningar. För att omfattas av nya gymnasielagen ska 

’den ensamkommande’ bland annat ha kommit till Sverige före den 24 november 2015, 

hunnit fylla 18 år under ansökningsprocessen och fått vänta mer än 15 månader på sitt 

utvisningsbeslut. Det krävs att personen studerar på gymnasiet eller motsvarande utbildning. 

Det uppehållstillstånd som utfärdas gäller i 13 månader varefter det behöver förnyas (SFS 

2016:752). Efter avslutade studier behöver ’den ensamkommande’ inom sex månader inneha 

en tillsvidareanställning, eller en anställning som sträcker sig i minst två år. Den som når upp 

till samtliga kriterier kan beviljas permanent uppehållstillstånd (Migrationsverket 2020a).  

Den nya gymnasielagen och de ungdomar som omfattas har debatterats flitigt inom politiken 

och av media de senaste åren. Jag vill poängtera att arbetet med uppsatsen startade innan 

covid-19-pandemin drabbade Sverige. Även debatterna ägde rum före utbrottet av pandemin. 

I spåren av covid-19 har tiotusentals människor blivit uppsagda från sina jobb och många 

arbetstillfällen har försvunnit. På olika håll har därför civila organisationer och personer 

startat upprop om att ’de ensamkommande’ ska få amnesti (Herold 2020) och Vänsterpartiet 

vill, som enda riksdagsparti, att ungdomarna ska få permanenta uppehållstillstånd (Diaz 

2020). Flera av riksdagens partier
2
 driver frågan om att regelverket ska ändras så att förlängt 

uppehållstillstånd ska bli möjligt även utan en fast anställning inom sex månader. De två 

partier som analyseras i förevarande studie, Moderaterna och Socialdemokraterna, ställer sig 

båda mot en sådan regeländring (Torkelsson 2020). 

                                                 
2
 Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet i skrivande stund. 
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1.1.2 Introduktion till diskursbegreppet 

I studiens analysdel utförs en diskursanalys av interpellationsdebatterna. För att syfte och 

frågeställningar ska bli förståeliga introduceras här diskursbegreppet. Själva diskursteorin, 

samt hur diskursanalysen används, utvecklas vidare i teori- och metoddelen. Kortfattat kan en 

diskurs förstås som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson & Palmblad 

2007:13). De diskurser som opererar omkring oss formar vår uppfattning om verkligheten. 

Den forskare som utför en diskursanalys analyserar därför själva diskursen. Genom analysen 

undersöks hur världen konstrueras och vilka sociala konsekvenser det får (Winther Jørgensen 

& Phillips 2002:24). I denna studie undersöks hur Moderaterna och Socialdemokraterna, 

genom att tala om svensk migrationspolitik på specifika sätt, konstruerar en viss förståelse av 

världen. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Studien syftar till att utforska vilka betydelser som invandring och ’de ensamkommande’ 

tillskrivs inom (delar av) den svenska politiska debatten, samt genom vilka processer det sker. 

Det övergripande syftet är att problematisera den argumentation som används för att motivera 

svensk migrationspolitik. Därför har två delsyften utformats. Det första är att, utifrån ett 

maktkritiskt perspektiv, undersöka vem som anses möjlig respektive omöjlig att inkludera. 

Det andra är att utforska hur diskursen förhåller sig till bilden av ”det goda Sverige”. För att 

uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

(I) Hur framställs och motiveras Sveriges migrationspolitik? 

(II) Vilka betydelser tillskrivs invandring och ’de ensamkommande’? 

(III) Hur förhåller sig diskursen till bilden av ”det goda Sverige”? 
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1.3 Tidigare forskning 

Diskursanalyser om frågor som berör invandring är ett omfattande forskningsfält inom många 

vetenskapliga discipliner Sverige. Fokus för merparten av dessa studier förefaller dock vara 

medias framställning, policydokument eller lagstiftning. Genom att analysera den 

partipolitiska debatten är min ambition att bidra med förståelse till hur frågan förhandlas i det 

politiska rummet. 

Den forskning som presenteras nedan har använts på två sätt. Forskningen om svensk politisk 

diskurs om invandring har använts för att sätta min studie i ett samhällspolitiskt och historiskt 

sammanhang. Studierna om kriminalisering av icke-vita och misstänkliggörande av 

ensamkommande har främst hjälpt mig att identifiera hur argumentation inom 

interpellationsdebatterna bygger på andra diskurser och knyter specifika egenskaper till vissa 

subjekt. 

 

1.3.1 Migrationspolitiska diskurser 

Christina Johansson (2005) undersöker i sin avhandling migrationspolitiska diskurser under 

andra halvan av 1900-talet (2005:19). Hon visar att det återkommande har skett förändringar i 

hur migration har benämnts. I början av perioden omnämns invandring främst i förhållande 

till arbetskraft, vilket både beskrivs som en ekonomisk tillgång och en fara för svenska jobb. 

Från 80-talet benämns invandring istället främst som flyktinginvandring (2005:254). 

Flyktingar har framställts både som ett socialt problem (2005:174ff) och en ekonomisk börda 

(2005:184f) och i vissa fall misstänkliggjorts genom uttalanden om att somliga asylsökande 

egentligen saknar legitima asylskäl (2005:194). I flera propositioner under 1990-talet uttrycks 

det dessutom att ”hjälp i närområdet” är att föredra framför flyktingmottagande (2005:182). 

Parallellt med detta uttalar regeringen dock att Sveriges goda rykte inom flyktingmottagande 

ska upprätthållas (2005:187). 

Kristina Boréus (2006) studerar hur bland annat flyktingpolitik framställs i svenska 

valrörelser mellan 1988 och 2002. Studien visar att partierna i början av perioden är relativt 

överens om vad som benämns som en generös flyktingpolitik (2006:57). Även efter den 

förändrade migrationspolitiken i och med det så kallade Luciabeslutet 1989 – som innebar en 

dramatisk sänkning i antalet beviljade asylansökningar (2006:60) – domineras debatten av 

argument om att Sverige ska vara ett generöst flyktingmottagarland (2006:84). Senare under 

perioden görs flyktingfrågan i större utsträckning till ett problem i fråga om antal, segregation 
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och huruvida vissa asylsökande egentligen är riktiga flyktingar (2006:117). Speciellt under 

valrörelsen 2002 är diskussioner om integration och integrationsproblem framträdande 

(2006:134). Även det så kallade nyttoperspektivet – invandringens fördelar för Sverige ifråga 

om ökad handel och ökat företagande – framkommer i högre utsträckning under slutet av 

tidsintervallen (2006:155). Ett genomgående tema över hela perioden är att ett ’svenskt vi’ 

framställs som de goda, som tar hand om skyddsbehövande ’invandrare’ (2006:165). Förutom 

att placera de analyserade interpellationsdebatterna i ett historiskt och samhällspolitiskt 

sammanhang, används denna tidigare forskning för att identifiera vilka diskurser som 

återkommer, samt vilka som har förändrats. 

 

1.3.2 Politisk diskurs kring arbete och invandring 

Diskussioner om ’utrikes födda’, arbete och integration ges stor plats i de analyserade 

debatterna. Forskningen som presenteras nedan används för att undersöka hur dessa 

diskussioner förhåller sig till tidigare diskurser kring ämnet. Till skillnad från det 

generositetsperspektiv Boréus identifierar menar Paulina de los Reyes (2000, 2001) att 

flyktinginvandring till Sverige genomgående har framställts som ekonomiskt påfrestande 

(2000:30f). Däremot har arbetskraftsinvandring uppmuntrats genom förenklade regler när det 

har saknats inhemsk arbetskraft (2001:62). I den ”svenska folkhemsmodellen” – där välfärden 

och arbetslinjen anses grundläggande – har genomgående lönearbete varit en förutsättning för 

att någon ska få full tillgång till trygghetssystem och försörjning. Arbete har därför setts som 

centralt för individen (2001:71f). Enligt de los Reyes och Diana Mulinari (2005) är det 

dessutom vanligt att både forskare och politiker framställer arbete som ”nyckeln till 

integration”. Arbete definieras då som lönearbete, vilket innebär att det är arbete på 

marknaden, utanför hemmet, som inkluderas (2005:104f). Samtidigt innebär den svenska 

välfärdsmodellen enligt Karin Borevi (2014) att alla medborgare har ansetts ha rätt till 

välfärdstjänster. Tillgång till välfärd har framställts vara en grundläggande förutsättning för 

att den som flyttat till Sverige ska bli en del av det svenska samhället (2014:710f). Med nya 

gymnasielagen är det tydligt att ’de ensamkommande’ inte har rätt till samma välfärdstjänster 

som en svensk medborgare: uppehållstillståndet är villkorat med lönearbete. En aspekt som 

utforskas i analysen är vad det leder till när uppehållstillståndet, för den som från början har 

sökt asyl, villkoras på detta sätt.  
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1.3.3 Kriminalisering av icke-vita och misstänkliggörande av ensamkommande 

Leandro Schclarek Mulinari (2020) undersöker kriminalisering av personer som rasifieras 

som icke-vita i dagens Sverige. Att framställa personer som rasifieras som benägna att begå 

brott har en lång historia i Europa och var accepterat inom akademien långt in på 1900-talet 

(2020:12f). Detta har medfört att personer som rasifieras i högre utsträckning än vita kopplas 

samman med kriminalitet (2020:15f). Brottsligheten är även könad – det är specifikt mannen 

som rasifieras som antas vara kriminell (2020:33, de los Reyes 2001:116, Sharma 2015:102, 

Tesfahuney 1998:37). 

Det finns åtskilliga studier som pekar på att unga killar som rasifieras i hög utsträckning 

misstänkliggörs och kopplas till olika typer av brottslighet. Veronika Burcar (2012) visar att 

unga män ”med invandrarbakgrund” ofta kopplas ihop med kriminalitet, vilket enligt henne 

har ”en lång tradition av stereotypa eller rasistiska föreställningar om den hotfulle andre” 

(2012:81f). Några som specifikt har studerat diskurser om ensamkommande barn är Catherine 

Bryan och Myriam Denhov (2011). De synliggör hur ensamkommande genom rasifierande 

diskurser ofta framställs som en risk för samhället (2011:254) och visar hur speciellt pojkar 

konstrueras som potentiellt kriminella (2011:256). Daniel Hedlund (2015) undersöker 

diskurser kring ensamkommande pojkar i Sverige och visar att diskussioner om huruvida 

ensamkommande pojkar egentligen är vuxna, som ljuger om sin ålder, har format debatten 

(2015:84). I samband med dessa diskussioner har en rasistisk diskurs om det ”hot” dessa 

”ljugande män” innebär vunnit mark inom svensk debatt (2015:86). Denna tidigare forskning 

används för att synliggöra hur den argumentation som används i interpellationsdebatterna 

bygger på och reproducerar diskurser. Forskningen har således hjälpt mig att identifiera och 

problematisera rasifierande processer som inom debatterna tillskriver vissa subjekt specifika 

egenskaper. 
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2. Teori 

Studiens teoretiska ramverk bygger på statsvetarna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

förståelse av diskurser som skapande av den sociala verkligheten. Denna förståelse vägleder 

min undersökning av hur fenomen tillskrivs betydelse i interpellationsdebatterna. Vidare 

tillämpas kritiska teoretiseringar kring nationalstaten, invandring och ’den Andra’ för att 

diskutera inkludering och uteslutning. 

2.1 Introduktion till diskursteori 

Min analys av debatterna grundar sig i Laclau och Mouffes diskursteori, utifrån deras bok 

Hegemony and Socialist Strategy (2001[1985]). Till skillnad från andra diskursanalytiska 

teorier skiljer diskursteorin inte på diskursiva och icke-diskursiva fenomen – den sociala 

världen ses uteslutande som diskursivt konstruerad (Winther Jørgensen & Phillips 2002:22f). 

Därför kan jag analysera alla fenomen i debatterna som diskursiva konstruktioner. Att förstå 

alla fenomen som diskursivt skapade har hjälpt mig att problematisera exempelvis 

konstruktionen av ”Sverige” och därmed möjliggjort en kritisk analys av nationalstatens 

utestängande funktioner. Diskursteorin är dessutom utvecklad för att analysera den politiska 

utvecklingen och de diskurser som används för att upprätthålla ”sanningar” (Laclau & Mouffe 

2001:4). Teorin fungerar därför väl för att analysera svensk politisk diskurs utifrån ett 

maktkritiskt perspektiv. Diskursteorin är postmarxistisk, vilket innebär att den vidareutvecklar 

marxistiska teorier, men lämnar marxismens ”monist aspiration to capture with its categories 

the essence or underlying meaning of History” (2001:4). Istället använder den sig av den 

poststrukturalistiska utgångspunkten att språket formar den sociala verkligheten samt att en 

slutgiltig fixering eller förståelse är omöjlig (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13). 

 

2.2 Diskursteori och villkorad inkludering 

Den grundläggande tanken inom diskursteorin är att ”the whole social field is understood as a 

web of processes in which meaning is created” (Winther Jørgensen & Phillips 2002:28). Det 

innebär att världen, som nämnt, inte går att dela in i diskursiva och icke-diskursiva företeelser 

(Laclau & Mouffe 2001:107) – alla sociala relationer är konstituerade och ordnade av 

diskurser (2001:96). Följaktligen är inte bara språket, utan även den sociala verkligheten 

diskursivt konstruerad och även om den materiella världen existerar utanför diskursen är det 

endast via diskursen den blir förståelig (2001:107f). Det som konstituerar diskursen är 
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artikulerande praktiker
3
 – praktiker som inordnar tecken (begrepp, ord, identiteter) på 

specifika sätt i förhållande till varandra. Det är genom artikulerande praktiker som tecknen 

ges mening (2001:105). Vidare är det diskursen som både konstruerar och formar subjekt och 

dess relationer till andra subjekt (2001:118). Det innebär att när jag skriver om subjekt, syftar 

jag till den subjektsposition det har tilldelats inom diskursen (2001:115). För att understryka 

att subjekt skapas diskursivt används apostrofer när jag skriver om ’grupper’ som exempelvis 

’de ensamkommande’. Eftersom diskurser strukturerar allting är deras konsekvenser politiska, 

sociala och materiella (Winther Jørgensen & Phillips 2000:31). Hur exempelvis 

”flyktingkrisen” och ’de ensamkommande’ konstrueras diskursivt kan följaktligen förstås som 

artikulerande praktiker som formar den sociala verkligheten. Detta har materiella 

konsekvenser eftersom diskursen (o)möjliggör specifika politiska beslut som påverkar 

subjektens position. 

När ett tecken inom en diskurs har tilldelats en specifik betydelse utesluts alla betydelser det 

hade kunnat ha. Dessa omöjliggjorda betydelser kallas det diskursiva fältet (Laclau & Mouffe 

2001:110). Det existerar dock alltid flera diskurser samtidigt, och mellan dessa pågår en kamp 

om tecknens betydelse (2001:3). De som argumenterar för och emot nya gymnasielagen deltar 

i en diskursiv kamp om betydelsen av ’de ensamkommande’. De olika diskurserna fixerar 

tillfälligt tecknens betydelse och utesluter därmed andra betydelser. Eftersom diskursen aldrig 

är slutgiltigt fixerad utgör de (o)möjliga betydelserna dock alltid ett hot mot diskursen. 

Tecken från det diskursiva fältet kan förändra betydelsen, och därmed förståelsen av, tecken 

inom diskursen (2001:110f). Genom att undersöka vilka betydelser tecken ges inom olika 

diskurser kan jag analysera vilka politiska subjekt som inom de politiska diskurserna är 

”önskvärda”. 

En diskurs kan tillfälligt etablera sig som sann eller naturlig, och har då intagit en hegemonisk 

position. Det innebär att alla tecken – genom artikulerande praktiker – har formats på ett visst 

sätt, och att denna formation gör anspråk på att vara universell. Eftersom varje tecken endast 

har denna position tillfälligt är det dock en partikularitet som representerar en universalitet 

(2001:xiif). En hegemonisk formation beror på att maktförhållanden har tagit sig uttryck på 

ett visst sätt. Det går att utmana hegemonin (2001:xvi) och eftersom formationerna alltid bara 

är tillfälliga är det möjligt att förändra dem (2001:xiii). Genom att analysera och 

                                                 
3
 För att förbättra läsvänligheten kommer jag i den löpande texten att använda mig av orden artikulera och 

artikulation. 
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problematisera de hegemoniska relationer som råder inom den politiska diskursen kan jag 

kritiskt analysera de ”sanningar” som har etablerats som naturliga. Att undersöka vilka 

betydelser tecken har inom alternativa diskurser tillåter mig dessutom att visa hur 

hegemoniska positioner är just tillfälliga, samt hur de kan utmanas. Jag har i analysen försökt 

dekonstruera de hegemoniska relationerna och avtäcka de maktstrukturer som har bidragit till 

dem (Winther Jørgensen & Phillips 2000:56). 

För att analysera vilka subjektspositioner som konstrueras diskursivt i talen används Nira 

Yuval-Davis’ (2011) teori om inkludering. Yuval-Davis menar att människors inkludering i 

gemenskaper är villkorad. För att få tillhörighet till en gemenskap krävs det att individen 

”beter sig rätt” (2011:10). Genom att undersöka villkoren för att någon ska få ta del av en 

gemenskap kan en utforska på vilka grunder gemenskapen är konstruerad (2011:19f). Därför 

kan jag, genom att undersöka på vilka grunder det politiska subjektet framställs vara 

inkluderbart, analysera vilka betydelser subjektet tillskrivs. 

 

2.3 Nationalstatens utestängande funktioner 

För att undersöka den roll Sverige och nationell tillhörighet ges i debatterna, samt vilka 

maktstrukturer som opererar, används kritiska teorier om nationalstaten. Yuval-Davis (1997, 

2011) menar att idén om nationalstaten bygger på att det existerar ’ett folk’, inom ett område, 

som delar en gemensam historia (2011:31f). Hon anser att dessa föreställningar är en del av 

nationalistiska projekt som även omfattar idéer om en gemensam kultur som grund för 

gemenskapen (1997:21). Eftersom det inte existerar stater där endast människor med samma 

nationalitet lever existerar nationalstater inte i verkligheten (1997:11). Den nationella 

indelningen har dock naturaliserats till den grad att statsgränser anses utgöra den naturliga 

avgränsningen mellan ’oss’ och ’dem’. Denna naturalisering möjliggör att uppehållstillstånd 

och medborgarskap blir avgörande för var någon får befinna sig (2011:96). Idén om 

nationalstaten ligger även till grund för de nationalistiska idéer som konstruerar det 

’nationella kollektivet’ som naturligt och ’minoriteter’ som avvikande (1997:11). Dessa idéer 

gör att det inte räcker att formellt vara inkluderad, exempelvis genom medborgarskap, för att 

fullt ut anses vara en del av den (föreställda) nationella gemenskapen. Risken att bli 

exkluderad finns alltid för den som inte anses ingå i den (föreställda) gemensamma historien
4
 

                                                 
4
 Föreställd gemenskap är ett begrepp utvecklat av Benedict Anderson i boken Imagined Communities: 

Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983). Yuval-Davis använder begreppet för att 

problematisera hur nationen diskursivt har naturaliserats (1997:15). 
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(1997:71). Dessa kritiska teoretiseringar av nationalstaten hjälper mig att problematisera de 

sätt på vilka Sverige framställs som en gemenskap och vilka uteslutningar det medför. 

 

Bridget Anderson (2015) konstaterar att systemet med nationalstater är en ny företeelse – det 

växte fram först efter andra världskriget – och att det (re)producerar ojämlika 

maktförhållanden (2015:42). Medan personer från globala nord som regel enkelt får visum i 

majoriteten av världens stater har det gjorts betydligt svårare för personer från globala syd
5
. 

Detta menar Anderson är en medveten strategi för att stänga ”fattiga” invandrare ute från 

globala nord (2015:43f). Andersons fokus på nationalstatens uteslutande funktioner vägleder 

min förståelse av hur makthierarkier reproduceras genom kontroll av nationalstatens gränser. 

 

2.4 ’Den Andra’ och den könade nationen 

I analysen av de subjektspositioner som skapas i debatterna har teorier om ’den Andra’ väglett 

mitt arbete. Nandita Sharma (2015) menar att konstruktionen av ’den Andra’ – den som inte 

tillhör ”nationens gemenskap” – är en inbyggd funktion i själva systemet med nationer. Detta 

eftersom idén om nationell tillhörighet förutsätter äganderätt – ’icke-medborgaren’ anses inte 

ha rätt till det som ”tillhör medborgarna” (2015:101). Dessutom anses nationen alltid vara 

hotad av och sårbar mot det ”främmande”, vilket är ’den negativt rasifierade Andra’. 

Invandring presenteras därmed som ett hot mot nationen (2015:102). Även Maud Eduards 

(2012[2007]) undersöker den roll ’den Andra’ ges, genom att analysera hur ”olika kroppar 

tilldelas olika betydelser i det nationella projektet” (2012:34). Den position en tilldelas inom 

den ”nationella identiteten” beror på hur makten är fördelad strukturellt och ens position 

kommer att avgöra vilket utrymme en har att röra sig på. Inom det nationella projektet Sverige 

disciplineras ’Andra’ hårdare än ”infödda” (2012:34). Eduards menar även att nationen – 

Moder Svea – behöver förstås som könad. Kvinnokroppen symboliserar historiskt nationen 

och det som behöver försvaras mot yttre hot (2012:38ff). Våld mot ’nationens kvinnor’ blir 

därmed en våldshandling mot nationen som helhet (2012:53) och det är ’Andra män’ som 

anses utgöra hotet. Kvinnokroppen – och nationen – behöver därför försvaras mot dessa 

’Andra män’ (2012:57). Teorierna om invandring som ett hot, och ’den Andra mannen’ som 

farlig, används för att undersöka de processer genom vilka invandring, ’utrikes födda’ och ’de 

                                                 
5
 Termerna globala nord och syd används för att betona den geopolitiska maktobalans vars rötter finns i 

kolonialismen och imperialismen. Denna obalans fortsätter att på global nivå upprätthålla ojämlik 

levnadsstandard, samt ojämn tillgång till makt och resurser (Connell & Dados 2012:13). 
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ensamkommande’ kopplas ihop med specifika tecken. Utifrån mitt teoretiska ramverk förstår 

jag framställningen av ’den farliga Andra mannen’ som en artikulerande praktik som knyter 

vissa egenskaper till vissa politiska subjekt. I analysen undersöks vad dessa artikulerande 

praktiker får för sociala konsekvenser för subjektet. 

Sharma och Eduards argumenterar att olika kroppar tilldelas olika positioner inom det 

nationella projektet beroende på ojämlika maktförhållanden. Den postkoloniala teoretikern 

Edward Saids teorier (2000[1978]) kan användas för att fördjupa förståelsen av dessa 

maktförhållanden. Said analyserade relationen mellan ”Västvärlden” och ”Öst”. Han menade 

att Europa på grund av de ojämlika maktförhållanden som rådde diskursivt kunde producera 

”Orienten” som dels underlägset (2000:71) och dels som ”något annat än oss”. Kunskapen om 

’de Andra’ konstruerades från idén om europeisk överlägsenhet (2000:112) och omvärlden 

tolkades från ett europeiskt perspektiv och med Europa som norm (2000:70). Ifrån ett samtida 

Sverige skriver Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari, även de utifrån ett 

postkolonialt perspektiv, om hur denna över- och underordning fortfarande formar, 

strukturerar och reproducerar ojämlika maktförhållanden (de los Reyes & Mulinari 2005:75) 

där den som anses vara ’den Andra’ underordnas och diskrimineras (de los Reyes & Molina 

2005:295f). 

 

 

3. Empiri, positionering och analysmetod 

3.1 Material och urval 

Materialet som analyseras är som nämnt interpellationsdebatter där företrädare från 

Moderaterna debatterar den socialdemokratiske migrationsministern angående nya 

gymnasielagen. I debatterna diskuteras även andra aspekter av svensk migrationspolitik, 

vilket möjliggör en analys av en större migrationspolitisk diskurs. Jag anser det viktigt att 

analysera politiska diskurser av flera skäl. I dialog med Johan Cato (2012), som har analyserat 

hur islam har framställts i svensk offentlig politik, menar jag att det våra politiker säger har 

inflytande på en större samhällelig diskurs. Deras tal kommer därmed att påverka hur vårt 

samhälle utvecklas och behöver därför problematiseras (2012:12). Ett annat skäl till att 

riksdagspolitikers tal behöver studeras är att politikerna, i egenskap av sin position, gör 

anspråk på att veta vad som är bäst för Sverige. De har tillgång till information och resurser 
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som ska göra det möjligt att styra landet, och sitter därför på en maktposition. Vidare fattar de 

beslut som får direkta konsekvenser för oss som bor här och i högsta grad för de som ansöker 

om asyl eller medborgarskap. Kritiska analyser av politikernas tal är därför viktiga, i syfte att 

avtäcka hur de diskursivt konstruerar världen för att legitimera den politik de genomdriver. 

Valet att analysera debatter gjordes för att det är en intressant arena att studera kamper om 

betydelsebildningar (jfr Laclau & Mouffe 2001:3) vilket ger mig möjlighet att se hur partierna 

kämpar om ”sanningen”. Att det är specifikt interpellationsdebatter som analyseras beror på 

att jag är intresserad av att undersöka hur kampen om meningsskapande utformas i en kontext 

som inte främst riktar sig till väljare, utan där partierna adresserar varandra. 

Jag analyserar alla interpellationsdebatter som rör nya gymnasielagen som har genomförts 

mellan Moderaterna och den socialdemokratiske migrationsministern vid uppsatsskrivandets 

start. Det rör sig om sex stycken debatter under perioden mars 2019 till februari 2020. Jag 

valde att inte ta med den enda debatt som har genomförts mellan migrationsministern och 

företrädare från ett annat parti (Sverigedemokraterna). Detta delvis på grund av att den 

debatten endast översiktlig berörde nya gymnasielagen. Den största anledningen till att den 

valdes bort var dock för att jag anser det intressant att undersöka debatten mellan de 

traditionellt ”statsbärande” partierna. I skrivande stund har Socialdemokraterna tillsammans 

med Miljöpartiet regeringsmakten, medan Moderaterna sitter i opposition. Det är 

Socialdemokraterna och Moderaterna (med samarbetspartier) som växelvis har haft 

regeringsmakten i nära 40 år. Före det har Socialdemokraterna dessutom suttit i regering med 

endast ett fåtal kortare avbrott sedan 1930-talet. Analysen inriktas alltså på de två partier som 

– fram till de senaste åren då Sverigedemokraterna har vuxit explosionsartat – tillsammans har 

attraherat de största väljargrupperna i Sverige. Genom att analysera debatten mellan de två 

partier som inriktar sig på huvudfåran av Sveriges väljare, vill jag utforska den politiska 

diskurs som just nu kan sägas anses vara ”normal”. Att partierna dessutom har tagit stor del i 

utformandet av både den tidigare och nuvarande migrationspolitiken gör det möjligt att 

analysera vilka förskjutningar som har skett inom diskursen och vilka konsekvenser dessa 

förskjutningar får. 
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3.2 Rollen som forskare och etiska överväganden 

En viktig del inom genusvetenskaplig forskning är att vara medveten om och öppen med hur 

ens position och ingång till ämnet styr den kunskap en producerar (Lykke 2009:179). Därför 

är det av vikt att jag är transparent med min åsikt: Jag anser att tillfälliga och villkorade 

uppehållstillstånd, samt utvisningar, är maktutövningar som innebär våld mot människor. 

Även de utestängande funktioner som finns i systemet med nationella gränser och 

medborgarskap behöver problematiseras. Jag anser att mina åsikter i ämnet inte ska förstås 

som en nackdel eftersom jag – i linje med en feministisk forskningstradition – menar att 

forskningens roll inte bara är att beskriva och analysera världen, utan även att förändra den 

(Lynch 1999:43). Uppsatsen skrivs därför utifrån en genusvetenskaplig tradition om att 

undersöka och kritisera maktstrukturer och förtryck. 

De etiska överväganden jag har haft har främst berört ’grupperna’ interpellationsdebatterna 

handlar om. Exempelvis ’de ensamkommande’ har endast tillfälliga uppehållstillstånd och kan 

därför sägas befinna sig i en utsatt position.  Jag är medveten om att min egen position, som 

svensk medborgare och aspirerande akademiker, både möjliggör att jag gör anspråk på att 

forska om ämnet och att jag har en viss distans till situationen (jfr Lynch 1999:53). Som vit 

svensk medborgare ifrågasätts inte min tillhörighet till (den föreställda) gemenskapen Sverige 

(jfr Yuval-Davis 1997:71). Denna gemenskap grundar sig dock på utestängning och 

reproducerar ojämlikhet (Anderson 2015:42). Därför anser jag det viktig att problematisera 

den politik ”mitt land” genomför. Med det sagt utför jag min analys med vetskap om att det 

finns aspekter som jag – eftersom jag saknar migrationserfarenhet och inte har egna 

erfarenheter av att bli utsatt för rasism – inte tänker på. Även läsaren bör ha detta i åtanke. 

Det är också viktigt att ha i åtanke på vilket sätt min studie medverkar till att (re)producera 

diskurser om ’de ensamkommande’ och invandring. Jag vill inte bidra till att skada 

’grupperna’ jag skriver om (jfr Bhavnani 1993:98), men även om jag analyserar diskurser är 

jag själv en del av samma diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000:56). Jag kan 

följaktligen inte skriva ”fristående” från de diskurser som finns i mitt material. Dessutom 

citerar jag tal som framställer exempelvis personer från gruppen ’de ensamkommande’ på ett 

exkluderande sätt. Min ambition har därför varit att, med hjälp av tidigare forskning och mitt 

teoretiska ramverk, läsa mitt material med en kritisk blick. Genom att utforska de processer 

genom vilka subjekt skapas och tilldelas mening har jag försökt dekonstruera diskursen 

(2000:56). Mitt mål är att visa hur diskursen skapar specifika förståelser och vad dessa 
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konstruktioner leder till.  Utifrån ett feministiskt perspektiv – eftersom det är viktigt att inte 

bedriva forskning på en ”utsatt” grupps bekostnad – har jag även varit noga med att det inte är 

’gruppen utrikes födda’ eller ’de ensamkommande’ jag analyserar, utan de strukturer som 

möjliggör förtryck och dominans (Lynch 1999:47f). Jag anser att det är viktigt att det som 

sägs i debatterna inte får stå okommenterat – det behöver synliggöras och problematiseras. 

 

3.3 Analysmetod 

Som tidigare nämnt bygger mitt teoretiska ramverk på Laclau och Mouffes diskursteori. Det 

innebär att jag förstår den sociala verkligheten som diskursivt skapad (Laclau & Mouffe 

2001:107f). Studiens mål är således att analysera hur den sociala verkligheten konstrueras 

diskursivt (Börjesson & Palmblad 2007:12). Min avsikt har varit att visa hur ”den givna 

ordningen av världen är ett resultat av politiska processer med sociala konsekvenser” 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:56). Jag har därför utforskat de artikulerande praktiker 

som tillskriver tecknen inom diskursen mening (Bergström & Ekström 2018:261) samt 

undersökt vad dessa praktiker leder till. 

För att utföra analysen har jag operationaliserat begrepp från diskursteorin. Med hjälp av 

dessa har jag, genom att undersöka hur ord och begrepp ges mening och knyts till varandra, 

utfört en diskursanalys. Jag presenterar nedan de begrepp jag har använt och förklarar hur jag 

har gått tillväga. 

 

3.3.1 Begreppsgenomgång 

Artikulerande praktik, eller artikulation, är som nämnt en process genom vilken tecken 

inordnas i relation till varandra och därmed får mening (Laclau & Mouffe 2001:105) och 

hegemoni är när en diskurs uppfattas som naturlig (2001:xii). Alla tecken inom en diskurs 

samlas kring privilegierade tecken som tar en central plats – nodalpunkter. Övriga tecken 

förhåller sig till nodalpunkterna och får sin betydelse i förhållande till dem (2001:112). Det 

diskursiva fältet är alla de betydelser ett tecken skulle kunna ha, men som har omöjliggjorts 

inom rådande diskurs (2001:110). Flytande signifikanter är tecken som olika diskurser 

kämpar om att ge mening åt, som därför är extra öppna mot olika betydelser (2001:113).  

Subjektsposition är den position och identitet någon tilldelas inom diskursen genom att knytas 

till specifika tecken (2001:115). 
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3.3.2 Tillämpning av metod 

Eftersom nodalpunkter organiserar diskurser och identiteter var det första steget att identifiera 

dessa. Det gjorde jag genom att undersöka vilka tecken som gavs en central plats i talen. De 

identifierade nodalpunkterna ligger till grund för hur analysen har delats upp i olika teman. 

Efter att ha identifierat nodalpunkterna undersökte jag vilka tecken de knyts till. Genom att 

undersöka vilka tecken nodalpunkten likställs med och vilka den differentieras från har jag 

kunnat analysera hur tecknen ger varandra mening (jfr Winther Jørgensen & Phillips 

2002:44). 

Genom att undersöka hur artikulerande praktiker ger mening till politiska subjekt har jag 

identifierat de subjektspositioner som tillskrivs de ’grupper’ som diskuteras i debatterna. Att 

analysera dessa subjektspositioner har varit en central del av min analys av hur invandring 

och ’de ensamkommande’ tillskrivs mening. Flytande signifikanter identifierades genom att 

jag undersökte vilka tecken som fylls med olika innebörder inom olika diskurser. Därmed 

kunde jag analysera vilka kamper om betydelsebildningen som råder, i ett försök att 

synliggöra de maktstrukturer som samspelar i formandet av diskursen. 

Jag har även – med hjälp av mitt teoretiska ramverk, tidigare forskning och källor utanför mitt 

material – identifierat vissa av de aspekter som diskurserna utesluter eller omöjliggör. Jag har 

alltså undersökt betydelser som befinner sig på det diskursiva fältet. Dessa betydelser har 

utforskats med ambition om att synliggöra de hegemoniska relationer – det vill säga det som 

har etablerats som självklara sanningar – som råder inom debatterna. Med hjälp av mitt 

teoretiska ramverk har jag analyserat de maktrelationer som konstruerar dessa sanningar. Hur 

tecknen knyts till varandra och vilken mening de ges har tolkats dels med hjälp av mitt 

teoretiska ramverk, dels utifrån forskningsfältet. Jag har sedan fört en diskussion om genom 

vilka processer olika fenomen tillskrivs mening i interpellationsdebatterna, samt vilka 

konsekvenser dessa diskursiva konstruktioner får. Jag har även genomgående under arbetet 

med analysen låtit mitt teoretiska ramverk vägleda mig för att upptäcka saker i texterna. Detta 

för att inte begränsa min analys till endast saker som går att upptäcka med diskursteoretiska 

verktyg. 
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4. Analys 

Analysen är uppdelad i två delar. Under 4.1 analyseras hur partierna diskuterar Sveriges 

migrationspolitik och under 4.2 undersöks debatten om ’de ensamkommande’ och nya 

gymnasielagen. 

4.1 Sveriges migrationspolitik 

I följande kapitel undersöks Moderaterna och Socialdemokraternas diskussion kring Sveriges 

migrationspolitik. Det som analyseras är hur politiken framställs och motiveras, samt vilka 

betydelser som invandring tillskrivs. Argumentationen har delats upp i teman som diskuteras 

under respektive underrubrik. 

 

4.1.1 En stram migrationspolitik 

Tecknen migrationspolitik och invandring är genomgående kopplade till stram, minska och 

Sveriges behov när Moderaterna talar om hur Sveriges framtida politik borde utformas: 

Hur har regeringen och ministern vid införandet av gymnasielagen beaktat Sveriges behov 

av en human, stram och rättssäker migrationspolitik? 

(Interpellation 2018/19:64 Öppningsmeddelande) 

Sverige [måste] ha en mycket stram invandring under mycket lång tid. Vi moderater vill 

minska asylinvandringen till nordiska nivåer. Det innebär att vi vill minska den med 70 

procent. 

(Interpellation 2019/20:166 Anf.2) 

Det centrala inom Moderaternas diskurs är således att ett lågt antal ’asylinvandrare’ ska 

komma till Sverige. I Socialdemokraternas svar redogör de för sin syn på migrationspolitikens 

utformning: 

Redan under den förra mandatperioden vidtog regeringen en lång rad åtgärder i syfte att 

upprätthålla en välordnad, human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik. För 

att minska antalet asylsökande till Sverige efter hösten 2015 genomfördes en tillfällig 

skärpning av det svenska regelverket inom ramen för EU-rätten och internationella 

konventioner. Betydligt färre personer söker i dag asyl i Sverige jämfört med 2015. 

(Interpellation 2018/19:64 Anf.15) 

Vi har sett till att strama åt på sådant sätt att det nu går att klara av situationen. 

(Interpellation 2019/20:166 Anf.3) 

Socialdemokraternas förklarar hur de redan har säkerställt en långsiktigt hållbar 

migrationspolitik. Detta genom att skärpa reglerna och strama åt, vilket har gjort att antalet 

asylsökande har minskat. Därmed går det nu att klara av situationen. Följaktligen är de två 
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partierna överens om att Sverige ska ha en stram migrationspolitik med ett lågt antal 

asylsökande. 

Även om det sedan 1980-talet kontinuerligt har gjorts svårare att få uppehållstillstånd i 

Sverige (Borevi 2012:49) utgör diskursen om ”stram migrationspolitik” en förändring 

gentemot hur Sveriges statsministrar talade 2014 och 2015. År 2015 höll den 

socialdemokratiska statsministern det ”mitt Europa bygger inte murar”-tal som uttryckte att 

EU:s medlemsstater gemensamt skulle välkomna de flyktingar som korsade EU:s gränser 

(Regeringen 2015). I en interpellationsdebatt från 2020 uttrycker Moderaterna att ”[i]nte en 

enda gång i detta ökända tal talade Stefan Löfven om att han ville strama åt invandringen. Det 

var först hösten 2015 som svensk migrationspolitik förändrades i grunden – när krisen redan 

var ett faktum” (Interpellation 2019/20:230 Anf.16). Som svar refererar Socialdemokraterna 

till den moderata statsministerns ”öppna era hjärtan”-tal från 2014 – där han bad ’svenska 

folket’ visa medkänsla med ’flyktingar’ (Rosén 2014) – som en symbol för den politik som 

”ledde in Sverige i den krisen” (Interpellation 2019/20:230 Anf.17). Socialdemokraterna 

syftar då på den så kallade ”flyktingkrisen 2015” när det kom 160 000 asylsökande till 

Sverige (Interpellation 2019/20:230 Anf.14). 

Dessa citat utgör ett tydligt exempel på att diskurser är tillfälliga (Laclau & Mouffe 

2001:110f). Statsministrarnas tal 2014 och 2015 artikulerades inom diskursen om Sverige 

som en ”moralisk supermakt” som tar ansvar för människor i behov av skydd (Borevi 

2012:64). I interpellationsdebatterna organiseras diskursen istället kring Sveriges behov av en 

stram migrationspolitik. Sverige har således identifierats som en nodalpunkt inom båda 

diskurserna, men tecknet har bytt betydelse (Laclau & Mouffe 2001:110f). Från att ha 

artikulerats som en framstående aktör inom flyktingpolitiken ska Sveriges flykting-

mottagande nu ligga på nordiska nivåer. Det kan därmed sägas finnas en ny hegemonisk 

migrationspolitik där Sverige har sett till att strama åt och vill minska asylinvandringen 

kraftigt. De förändringar som har genomförts innefattar att permanenta uppehållstillstånd har 

ersatts med tillfälliga och att det endast i särskilda, mycket begränsade undantagsfall, ges 

uppehållstillstånd av så kallade humanitära skäl (Barker 2018:3). 

Något som behöver noteras är dock hur Socialdemokraterna och Moderaterna artikulerar 

Sveriges behov av en stram migrationspolitik på ett annorlunda sätt än många andra styrande 

partier. Medan ledande politiker i exempelvis Ungern, Polen, andra europeiska länder och 
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USA, artikulerar invandring som ett hot mot ’folket’ eller kulturen
6
 – vilket Yuval-Davis 

(1997:21) definierar som nationalistiska argument – utformar Socialdemokraterna och 

Moderaterna sin argumentation kring tecken som human
7
 och välordnad. Den nya 

hegemoniska migrationspolitiken är följaktligen delvis artikulerad inom diskursen om det 

goda, solidariska Sverige (Jämte 2013:41). Detta scenario, att Sverige artikuleras som ett 

jämlikt och antirasistiskt samhälle där diskriminering och ojämlikhet inte erkänns, menar Pred 

(2000:83ff) är en grundläggande del i den diskursiva formationen av Sverige. Det kan därför 

sägas att diskursen om den ”strama humana migrationspolitiken” är ett uttryck för ett specifikt 

svenskt sätt att uttrycka nationalism på. 

Att artikulera Sveriges behov, använda sig av tecknet tillfällig om de regelskärpningar som 

genomförts och att hänvisa till EU-rätten, kan göra att det är svårare att argumentera mot 

skärpningen av migrationslagstiftningen. Att använda sig av en tydligt nationalistisk diskurs, 

som utmålar flyktingar som ett hot (Sharma 2015:102), innebär nämligen att öppet ta strid 

mot asylrätten. När de svenska partierna istället artikulerar vikten av en human 

migrationspolitik utgör det inom diskursen inte en motsättning att skärpa 

migrationslagstiftningen kraftigt och att bevara asylrätten. Istället naturaliseras utestängandet 

av människor i behov av skydd (Yuval-Davis 2011:96) genom att betydelsen av vad det 

innebär att ha en human migrationspolitik omförhandlas. Den maktutövning det innebär att 

stänga Sveriges gränser för människor på flykt (Anderson 2015:43f) är inom diskursen 

osynliggjord. De människor som är i behov av skydd och som på grund av regeländringarna 

inte kan söka asyl utesluts nämligen ur den diskurs som artikulerar Sveriges behov. 

 

4.1.2 Hegemonisk europeisk diskurs 

Socialdemokraterna talar även vid återkommande tillfällen om hur Sveriges 

flyktingmottagande förhåller sig till EU, exempelvis i detta inlägg: 

Betydligt färre personer söker i dag asyl i Sverige jämfört med 2015. Sveriges andel av det 

totala antalet asylsökande i EU har också minskat på ett betydande sätt. Vi ser dock 

fortfarande en ojämn fördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsstater. Regeringen 

verkar därför för att få en ordning på plats i EU som säkerställer en jämnare fördelning. Fler 

medlemsstater behöver ta ett större ansvar för människor på flykt. Rätten att söka asyl ska 

värnas. 

(Interpellation 2018/19:64 Anf.15) 

                                                 
6
 Se exempelvis Eliassi 2017:6f, Lundin 2015, Nevéus 2016, Rucker 2019. 

7
 Human betyder enligt Nationalencyklopedin (u.å) ”som visar respekt för medmänniskors värdighet och 

rättigheter”. 
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Det som görs centralt är hur Sveriges andel förhåller sig till det totala antalet asylsökande i 

EU och att Sveriges migrationspolitik inte kan ”avvika väsentligt från övriga EU-länder” 

(Interpellation 2019/20:166 Anf.7). Argumentationen centreras kring att det krävs en jämnare 

fördelning. Således fungerar både EU och fördelning som nodalpunkter. Genom att Sveriges 

migrationspolitik artikuleras inom denna diskurs görs beslutet om att stänga gränserna 

förståeligt – det krävdes för att uppnå en jämnare fördelning. 

Sveriges nya hegemoniska strama migrationspolitik innebär dock en förändrad relation 

mellan EU och Sverige. Trots att svenska regeringar sedan EU-inträdet har uttryckt önskemål 

om att dela upp asylsökande mellan medlemsstaterna (Barker 2018:46) har den svenska 

asyllagstiftningen i jämförelse med andra EU-länder tidigare varit relativt öppen (Schierup & 

Ålund 2011:47). Även lagstiftning är en del i den diskursiva formationen av Sverige (jfr 

Laclau & Mouffe 2001:107) vilket innebär att de nya reglerna, som motsvarar EU:s 

miniminivå för asylmottagande (Barker 2018:3), är en brytning med tidigare diskurs. Jag ser 

här likheter med det Johansson (2005:250) har identifierat genom att analysera det så kallade 

Luciabeslutet som genomfördes 1989
8
. Hon menar att de kraftiga regelskärpningar som då 

genomfördes för flyktingpolitiken var en signal från regeringen om att människor inte längre 

skulle söka sig till Sverige. Att anpassa sina regler till det minimum EU:s regelverk kräver ska 

i detta sammanhang förstås som en artikulation om att Sverige inte alls vill se en jämnare 

fördelning. Istället ska asylinvandring – i den mån det går – undvikas. 

Samtidigt går det att se att Socialdemokraterna även här delvis använder sig av vad som skulle 

kunna benämnas som en human diskurs: ”Fler medlemsstater behöver ta ett större ansvar för 

människor på flykt. Rätten att söka asyl ska värnas”. Denna artikulation gör asylsökande till 

ett skyddsvärt subjekt som EU ska ta ansvar för. Att tala om att EU ska ta ansvar för 

människor på flykt, samtidigt som det är nästan omöjligt för den som flyr att korsa gränsen på 

laglig väg (Heinikoski 2017:50), innebär dock att den globala flyktingsituationen, med 70 

miljoner människor på flykt (UNHCR 2019), utesluts. Både Sverige, EU och asylsökande 

befinner sig följaktligen inom en hegemonisk europeisk diskurs där Fästning Europas yttre 

gränser (Heinikoski 2017:50), förutom att utgöra en gräns mellan ’Europa’ och ’de Andra’ 

(Said 2000:112) även fungerar som en gräns för vad diskursen kan uttrycka. Det blir här 

tydligt att ett enda perspektiv representerar hela bilden (Laclau & Mouffe 2001:xiif) och att 

det upprätthåller en ojämlik maktordning mellan ’de som tillhör EU’ och ’de Andra’ (de los 

                                                 
8
 För vidare läsning se exempelvis Johansson (2005:162ff), Borevi (2012:49). 
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Reyes & Mulinari 2005:75). Samtidigt som Europa stänger ute ’de Andra’ (Anderson 

2015:42ff) bevaras nämligen bilden av att asylrätten upprätthålls. 

 

4.1.3 Artikulation av integration(sproblem) 

Att invandringen till Sverige ska begränsas är enligt Moderaterna nödvändigt på grund av att 

Sverige har integrationsproblem: 

Vi har haft en hög migration de senaste 10, 20, 30 åren. [...] Vi måste erkänna att vi har 

integrationsproblem. Vi har misslyckats med integrationen. Vi har inte ställt krav från dag 

ett. Vi har ett bidragssystem som har passiviserat människor i utanförskap eftersom vi inte 

har haft krav på egen försörjning. 

(Interpellation 2018/19:64 Anf.16) 

Arbetslösheten bland utrikes födda är omfattande. Den är ganska exakt fyra gånger så hög 

för utrikes födda som för inrikes födda. 

(Interpellation 2019/20:166 Anf.4) 

Socialdemokraterna svarar med: 

Vi har integrationsproblem i Sverige, men man ska inte klä sig i säck och aska för det. 

Notera hur sysselsättningen bland utlandsfödda har ökat och hur över 1 miljon utlandsfödda 

nu jobbar i Sverige! 20 procent av alla som förvärvsarbetar inom sjukvården, 

äldreomsorgen, industrin och handeln är födda utomlands. Sverige hade inte klarat sig utan 

alla människor som jobbar i dessa sektorer, och detta tycker jag att man också ska bära med 

sig. 

(Interpellation 2018/19:64 Anf.17) 

När Moderaterna styrde landet tog det i genomsnitt ungefär åtta år för en nyanländ att 

etablera sig på arbetsmarknaden. I dag ligger siffran på ungefär fem år. Integrationen i dag 

är alltså nästan dubbelt så snabb med vår politik än vad den var med deras. 

(Interpellation 2019/20:166 Anf.5) 

Tecknet integration är en nodalpunkt som organiserar de båda partiernas diskurs – hur 

integrationen fungerar är centralt i det Sverige som artikuleras. Samtidigt har tecknet ingen 

klar betydelse. Till exempel finns det i många länder så kallade integrationstester där en – för 

att beviljas uppehållstillstånd – måste lära sig språket och kunna svara på frågor om 

exempelvis landets historia och traditioner (Borevi 2014:713). I Sverige finns det istället en 

lång tradition av att, inom politisk diskurs, likställa integration med lönearbete (de los Reys & 

Mulinari 2005:104f, Borevi 2014:711). Olika diskurser ger således skilda betydelser åt 

tecknet, vilket gör att integration är en flytande signifikant. Att tecknet är mångtydigt för med 

sig att dess artikulation kan visa vilket subjekt som anses möjligt att inkludera (Yuval-Davis 

2011:19f), eller, som de los Reyes formulerar det: integrationsbegreppet är normativt 

(2005:235). Moderaterna och Socialdemokraternas artikulation av integration är en del av en 
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svensk ”integration som lönearbete”-diskurs vilket innebär att det subjekt som anses integrerat 

är den utrikes födda som lönearbetar. 

I relation till integration pågår det en diskursiv strid om subjektet utrikes född. Moderaterna 

knyter utrikes födda till integrationsproblem, bidragssystem, utanförskap och arbetslöshet. 

Följaktligen artikuleras subjektet utrikes född som ’arbetslös bidragstagare’. Inom 

Socialdemokraternas diskurs skapas istället den utlandsfödda som ’sysselsatt och 

samhällsbärande’ genom uttalanden om att ”1 miljon utlandsfödda nu jobbar i Sverige” och 

att Sverige ”inte [hade] klarat sig utan alla människor som jobbar i dessa sektorer”. 

Flera saker blir tydliga i och med dessa artikulationer. Moderaterna menar att utrikes födda 

innebär en kostnad för Sverige, och därmed en belastning på systemet, vilket är en diskurs 

som tidigare identifierats inom politiska diskussioner om invandring (de los Reyes 2000:30f, 

Johansson 2005:184f). Inom Moderaternas diskurs likställs följaktligen ’icke-integrerade 

utrikes födda’ med problem för Sverige. Socialdemokraterna uttrycker istället att 

utlandsfödda, i egenskap av arbetare, är en tillgång för Sverige. Detta är ett argument som har 

använts av mer invandringspositiva partier under flera decennier (Boréus 2006:172, de los 

Reyes 2001:62, Johansson 2005:254). ’Utlandsfödd viktig arbetskraft’ blir således ett 

argument för att situationen i Sverige ser bra ut – men konsensus om den strama 

migrationspolitiken utmanas inte. 

Argumentationen handlar inte uttryckligen om en gemensam historia, ett gemensamt ’folk’, 

eller Sverige som stat (Yuval-Davis 2011:21). Likväl görs etniskt ursprung viktigt, eftersom 

’utrikes födda’ innefattar alla personer som har flyttat till Sverige samt alla som har två 

föräldrar födda utomlands (MIS 2002:13). Att dela in befolkningen i ’utrikes födda’ och 

’inrikes födda’ är därmed i sig en diskursiv praktik som konstruerar grupper baserat på vem 

som anses vara en del av den gemensamma historien och inte (Yuval-Davis 1997:71). Att 

konstruera subjektet ’utrikes född person’, och göra det till ett argument i den 

migrationspolitiska debatten, kan därmed förstås som en rasifierande praktik (jfr Schclarek 

Mulinari 2020:8). Praktiken konstruerar det subjekt som inte anses dela den gemensamma 

historian som inkluderbart endast ifall det bidrar till Sveriges ekonomi. Den ’utrikes födda’ 

kan därmed omöjligen bli inkluderad på samma villkor som den ’inrikes födda’ (Eduards 

2012:34). Detta upprätthåller en ojämlik ordning där den ’utrikes födda’, som inom den 
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rådande diskursen inte anses vara integrerad, riskerar dels att bli exkluderad, dels att 

användas som ett argument för en skärpt migrationslagstiftning. 

 

4.1.4 ”Flyktingkrisen” 

Ett ofta återkommande tecken i debatterna är flyktingkrisen. Som tidigare nämnt menar 

Moderaterna att Sveriges migrationspolitik förändrades för sent, ”när krisen redan var ett 

faktum” (Interpellation 2019/20:230 Anf.16). De framhåller också att: 

Migrationskrisen kom sommaren 2015 […]. Tusentals människor korsade då gränsen till 

Sverige från Danmark. Det var då den stora flyktingvågen började. Jag förnekar inte att vi 

redan innan hade ett högt mottagande. Men nu talar vi om flyktingkrisen 2015 som ledde 

till flyktingvågen under hösten och gränskontrollerna i november och december. 

(Interpellation 2019/20:235 Anf.20) 

[Efter regeringsförklaringen 2014] hände ingenting förrän regeringen drog i handbromsen 

2015. Då var katastrofen ett faktum. Då stod vi där med den massiva flyktinginvandring vi 

såg. 

(Interpellation 2019/20:230 Anf.15) 

Moderaterna kopplar flyktingkrisen till migrationskrisen, flyktingvågen och 2015 och menar 

att den massiva flyktinginvandring(en) till Sverige 2015 innebar att katastrofen var ett faktum. 

Socialdemokraterna uttrycker följande: 

Vi tog över regeringsmakten 2014, och då tog vi över en politik från Moderaterna där EU:s 

mest generösa flyktinglagstiftning hade drivits igenom. Samtidigt hade man sett till att inte 

åtgärda det faktum att vi inte hade några medicinska åldersbedömningar i Sverige; vi var ett 

av de länder i vår omvärld som inte hade det. Man hade låtit det systemet kapsejsa redan 

2013. Dessa två delar ledde fram till att vi fick den stora flyktingkrisen 2015 [...]. 

(Interpellation 2019/20:230 Anf.14) 

Vi fick igenom id-kontrollerna ändå, och jag tror att det var helt avgörande. Hade vi inte 

fått ordning på detta hade hela vårt asylsystem brutit samman 2016. Det fanns nämligen vid 

denna tidpunkt ett par hundra tusen personer i Tyskland som inte var registrerade och som 

när som helst skulle kunna röra sig upp mot Sverige i ett läge då vi redan hade tagit emot 

ungefär 150 000 personer. Id-kontrollerna var därför jätteviktiga. 

(Interpellation 2018/19:64 Anf.19)  

Socialdemokraterna kopplar flyktingkrisen till EU:s mest generösa flyktinglagstiftning, att 

Sverige inte hade några medicinska åldersbedömningar, kapsejsade system och 2015. De 

menar att id-kontrollerna var helt avgörande för att förhindra att ”ett par hundra tusen 

personer [...] skulle kunna röra sig upp mot Sverige”. För Moderaterna och 

Socialdemokraterna är flyktingkrisen följaktligen ett problem som fanns i Sverige 2015, när 

fler personer än tidigare sökte asyl här. Problemet orsakades av att Sverige inte hade några 

medel för att hindra människor från att söka asyl och åtgärdades genom skärpt 
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migrationslagstiftning. Flyktingkrisen ges således en central plats inom de båda partiernas 

migrationspolitiska diskurs. 

Flyktingkris är dock ett tecken som det råder diskursiv kamp om. Till exempel skriver FN:s 

säkerhetsråd att nästan 70 miljoner människor befinner sig på flykt, vilket utgör en global 

flyktingkris (United Nations 2019) och inom flyktingrörelsen problematiseras att tecknet över 

huvud taget används om situationen inom Europa. En aktivist skriver följande om Sverige 

2015: 

Vi har ingen flyktingkris i Sverige, däremot har vi en mottagarkris skapad av en rasistisk 

opinion och en flyktingfientlig politik. Men framför allt pågår en mänsklig katastrof i de 

länder där krig och terror pågår och runt EUs allt högre murar. 
(Fernström 2015) 

Följaktligen artikulerar Fernström flyktingkris som en kris för de som tvingas fly och FN:s 

säkerhetsråd gör krisen till ett globalt problem. Det blir tydligt att flyktingkrisen är en flytande 

signifikant. Det blir också tydligt att det sätt på vilket tecknet artikuleras påverkar hur 

lösningen utformas. FN:s säkerhetsråd menar att de konflikter som tvingar människor att fly 

behöver lösas, samt att de länder som tar emot dessa människor behöver stöd (United Nations 

2019). Fernström (2015) förordar solidaritet och lagliga flyktvägar till Europa. I dessa två fall, 

där krisen artikuleras som en kris för de människor som befinner sig på flykt, innebär en 

lösning på krisen att hjälpa dessa människor. 

Genom att istället – som Moderaterna och Socialdemokraterna – artikulera krisen som en kris 

för Sverige, orsakad av människor som sökte asyl, görs stängda gränser till lösningen på 

krisen. Vad som behöver noteras är att Moderaterna artikulerar flyktingkrisen som ett faktum. 

Socialdemokraterna uttrycker att id-kontrollerna var helt avgörande, annars hade 

asylsystem(et) brutit samman. Diskursen tillåter således inga alternativa sätt att förstå tecknet. 

Jag har dock redan nämnt att båda partierna tidigare har artikulerat människor på flykt – samt 

Sveriges roll i relation till dem – på ett annat sätt (se avsnitt 4.1.1). När den 

socialdemokratiska statsministern höll tal i september 2015 sa han bland annat följande om 

den internationella flyktingkrisen: 

Miljoner människor är på flykt undan krig och fruktansvärd terror, människor som du och 

jag med drömmar och förhoppningar, men som tvingas fly undan bomber med sina barn i 

famnen. 

(Löfven 2015) 
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Följaktligen var flyktingkrisen tidigare, även för Socialdemokraterna, en kris för människor 

som tvingas fly och det har skett en förskjutning inom diskursen. Omförhandlingen av tecknet 

flyktingkrisen kan således säga exemplifiera hur utformningen av diskursen får sociala 

konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2000:31). Flyktingkrisen som en kris för Sverige 

möjliggör nämligen den hegemoniska position som den strama migrationspolitiken har inom 

diskursen. 

 

4.2 ’De ensamkommande’ 

I följande kapitel analyseras partiernas argumentation kring ’de ensamkommande’ och nya 

gymnasielagen. Det som undersöks är hur gruppens varande i Sverige debatteras och vilka 

betydelser den tillskrivs. Jag analyserar även vilka sociala konsekvenser de diskursiva 

konstruktionerna av gruppen får. 

 

4.2.1 Diskursiv strid om subjektet 

Moderaterna uttrycker följande om nya gymnasielagen och ’de ensamkommande’: 

Det rör sig om uppehållstillstånd till en grupp unga vuxna, i huvudsak unga män från 

Afghanistan, som inte har de skyddsskäl som krävs [...]. 

(Interpellation 2018/19:64 Öppningsmeddelande) 

Gymnasielagen har lett till ca 6 000 uppehållstillstånd för vuxna personer som saknar 

skyddsskäl. Lagen riktar sig till unga vuxna som har fått, eller skulle ha fått, ett 

utvisningsbeslut. 

(Interpellation 2018/19:200 Anf.76) 

Moderaterna artikulerar återkommande ’de ensamkommande’ som unga män som egentligen 

skulle ha utvisats. Både vuxna och saknar skyddsskäl utgör de nodalpunkter kring vilken 

diskursen organiseras. Socialdemokraterna benämner istället uteslutande gruppen som 

ungdomar eller barn (se exempelvis Interpellation 2019/20:235 Anf.24). De förklarar 

uppkomsten av nya gymnasielagen med att: 

Den långa väntan på ett beslut från Migrationsverket och osäkerheten om ett beslut ska 

hinna fattas före 18-årsdagen har i många fall gjort att vistelsetiden i Sverige präglats av 

stor oro och ovisshet på ett sätt som gjort denna grupp särskilt utsatt [...]. [Nya 

gymnasielagen] är en tillfällig åtgärd riktad till en begränsad grupp ensamkommande unga 

personer vilka kommit till Sverige som barn och påbörjat sin skolgång men drabbats av 

långa handläggningstider i asylprocessen. 

(Interpellation 2018/19:200 Anf.75) 
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Socialdemokraterna knyter tecknet ’de ensamkommande’ till särskilt utsatt grupp och 

uttrycker kontinuerligt att de, på grund av att de hunnit fylla 18 år under asylprocessen, har 

fått försämrade möjligheter till uppehållstillstånd (se exempelvis Interpellation 2019/20:236 

Anf.24). Det är kring argumenten att ’de ensamkommande’ har kommit till Sverige som barn 

och drabbats av långa handläggningstider som Socialdemokraterna centrerar sin diskurs. 

Genom denna artikulation görs ’de ensamkommande’ till ett ”oskyldigt” subjekt som är 

möjligt att inkludera i Sverige (Yuval-Davis 2011:10). 

Tecknet ’de ensamkommande’ är följaktligen en flytande signifikant som Moderaterna och 

Socialdemokraterna kämpar om att ge betydelse till. Denna diskursiva kamp om huruvida ’de 

ensamkommande’ är barn eller vuxna är viktig. Diskursen om ”sårbara flyktingbarn i behov 

av skydd” har nämligen varit betydelsefull i utformningen av svensk migrationspolitisk 

lagstiftning (Stretmo 2014:133ff). Ifall ’de ensamkommande’ är barn krävs det att de 

välkomnas, för att bilden av Sverige som en humanitär stat ska vara möjlig att upprätthålla 

(Bradby, Liabo, Ingold, & Roberts 2019:536). Att uttrycka att de egentligen är vuxna eller 

män från Afghanistan är en artikulation av en annan diskurs: ”den farliga Andra mannen som 

utger sig för att vara pojke” (Hedlund 2015:84). För att förstå innebörden av denna diskurs 

krävs en postkolonial lins. Artikulationen reproducerar nämligen en rasistisk diskurs om ”den 

farliga Orientaliska mannen som utgör ett hot mot den vita kvinnan” (2015:88). Denna 

diskurs har tagit stort utrymme i diskussionen kring manliga asylsökande (2015:84) och 

”männen” artikuleras, på grund av sin ”kultur”, vara benägna till bland annat våld och 

våldtäkt (2015:90). 

Att ’den svenska kvinnan’ därför behöver försvaras från dessa ’Andra män’ är en 

dominerande diskurs inom högerextrema och rasistiska grupperingar (Hirvonen 2013:82) men 

har även format den bredare debatten. Exempelvis rapporterade många svenska medier 

(felaktigt) att det var ensamkommande pojkar från Afghanistan som låg bakom sexuella 

övergrepp på festivalen We are Sthlm 2015 – en bild som i stor utsträckning spreds i den 

svenska allmänna debatten efteråt (Kernen 2016). Denna diskurs, där ’den Andra mannen’ 

görs till ett hot mot ’svenska kvinnor’, har enligt Eduards (2012:53) vidare implikationer. I 

och med att kvinnokroppen är den symboliska bäraren av nationen utgör ’han’ inom denna 

diskurs ett hot mot nationen som helhet. Det som ska noteras är att Moderaterna inte explicit 

behöver uttala att ’de ensamkommande’ utgör ett hot. På grund av de rasistiska diskurser som 

opererar kring ’den Andra mannen’ blir betydelsen ändå tydlig (jfr Laclau & Mouffe 
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2001:107). Moderaternas artikulation kan med detta förstås som ett subtilt sätt att upprätthålla 

en ojämlik maktordning: Först skapar de subjektet ’den ensamkommande farliga mannen’ 

(Said 2000:71) vilket bygger på diskursen om ’den farliga Andra mannen’. Sedan används 

denna konstruktion för att omöjliggöra ’de ensamkommandes’ varande i Sverige. 

 

4.2.2 Villkorad inkludering – och en god gärning? 

’De ensamkommande’ fick som nämnt avslag på sina asylansökningar om uppehållstillstånd. 

Systemet med uppehållstillstånd är i sig självt en institutionaliserad villkorad inkludering – 

endast det subjekt som anses uppfylla rätt kriterier erbjuds gemenskap inom nationalstaten 

(Yuval-Davis 2011:10). ’De ensamkommande’ ansågs inte uppfylla kraven för att betraktas 

som skyddsbehövande och blev istället exkluderade via utvisningsbeslut. 

För att få uppehållstillstånd via nya gymnasielagen ställs andra krav på ’de ensam-

kommande’. Det permanenta uppehållstillståndet är, som nämnt, villkorat med bland annat ett 

införskaffat lönearbete. Socialdemokraterna uttrycker följande om ’de ensamkommande’ och 

detta krav på arbete: 

De vill fortsätta, och de vill klara av de här kraven, och det tror jag att de allra flesta av dem 

kommer att göra. Då kommer de att bli en bra tillgång i ett gemensamt samhällsbygge 

framöver. 
(Interpellation 2018/19:200 Anf.79) 

 
Men för dem som inte når upp till kriterierna får vi helt enkelt göra ett återsändande; så är 

det bara. Det har vi också de praktiska möjligheterna att göra. Men det hänger naturligtvis 

på om det går bra eller dåligt för de här ungdomarna, och det hänger naturligtvis också på 

den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige och hur ungdomsarbetslösheten utvecklar 

sig. 

(Interpellation 2019/20:236 Anf.30) 

’De ensamkommande’ artikuleras här som en potentiellt bra tillgång i ett gemensamt 

samhällsbygge. Gruppens position knyts även till återsändande, den ekonomiska utvecklingen 

och hur ungdomsarbetslösheten utvecklar sig. Det blir tydligt att den villkorade inkludering 

som erbjuds i form av nya gymnasielagen inte i första hand tar hänsyn till ’de 

ensamkommandes’ behov. Yuval-Davis skulle uttrycka det som att det istället är Sveriges 

behov av arbetskraft som utgör grunden för vem som anses möjlig att inkludera (2011:19f). 

Det är således Sverige, den tidigare identifierade nodalpunkten, som är central även i 

Socialdemokraternas diskurs om ’de ensamkommande’. Subjektet ’den ensamkommande’ får 

stanna i Sverige endast under förutsättningen att det är med och bidrar till Sveriges ekonomi. 

Socialdemokraterna formulerar även de krav som finns enligt följande: 
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Lär er svenska ordentligt, och sköt skolan. Håll er i skinnet. Håll inte på med en massa 

kriminalitet eller annat elände. Sköt er, och etablera er sedan på arbetsmarknaden efter att ni 

har gått ut skolan. Då kommer ni att ha möjlighet att få stanna i Sverige. 

(Interpellation 2019/20:236 Anf.26) 

Denna artikulation gör det inte bara tydligt vem som får stanna i Sverige, utan också vem som 

inte får stanna. Den ’ensamkommande’ som inte är välkommen knyts till kriminalitet och 

elände. Uppmaningen håll er i skinnet konstruerar ett subjekt som, i egenskap av ’den Andra’, 

behöver disciplineras (Eduards 2012:34). Att på detta sätt artikulera ’de ensamkommande’ 

som potentiellt kriminella är både en reproduktion av diskursen om ”den unge invandrarkillen 

som kriminell” (Burcar 2012:81f) och en fortsättning på en lång europeisk tradition av att 

koppla den icke-vita mannen till brottslighet (Schclarek Mulinari 2020:33). Social-

demokraterna reproducerar därmed diskurser som både har sitt ursprung i och reproducerar en 

rasistisk ordning där ’de ensamkommande’ pekas ut och misstänkliggörs (2020:7f). 

Följaktligen är ’de ensamkommande’ en flytande signifikant även inom Socialdemokraternas 

diskurs. Dels ’oskyldiga barn’, dels utvisningsbara och potentiellt kriminella subjekt (jfr Bryan 

& Denhov 2011:256). Det blir tydligt att Sverige inte anses ha någon skyldighet att låta 

gruppen stanna. Istället läggs ansvaret på ’de ensamkommande’ – de behöver se till att bli 

”tillgång” för Sverige.  

Själva anledningen till att ’de ensamkommande’ är kvar i Sverige menar Socialdemokraterna 

är att de har ”drabbats av långa handläggningstider i asylprocessen. Dessa personer erbjuds 

möjlighet att få stanna” (Interpellation 2018/19:200 Anf.75). Det är således på grund av en 

miss i det svenska migrationssystemet som gruppen fortfarande befinner sig i Sverige. ’De 

ensamkommande’ erbjuds därför att stanna. Genom att använda tecknet erbjuds gör 

Socialdemokraterna nya gymnasielagen till en god gärning – situationen artikuleras som att 

Sverige valde att låta ’de ensamkommande’ stanna trots att det egentligen inte fanns skäl. 

Följaktligen är det inom diskursen inte en motsättning att sätta upp mycket hårda krav för 

uppehållstillstånd
9
 och att fortsätta vara en ”moralisk supermakt” (jfr Borevi 2012:64). 

  

                                                 
9
 Bland annat ska noteras att arbetslösheten för nyanlända är uppemot 80% i vissa kommuner (Mannberg 2019), 

och att majoriteten av de som flyr till Sverige inte innehar ett lönearbete de första åren (Forslund & Åslund 

2016). Åtskilliga nordiska studier visar även att den psykiska ohälsan bland ensamkommande barn är utbredd, 

vilket relateras till bland annat traumatiska upplevelser och hög stress under och efter flykten (Rehn-Mendoza 

2020:25ff). 
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Medan Socialdemokraterna artikulerar nya gymnasielagen som en god gärning gentemot ’de 

ensamkommande’ menar Moderaterna att det förhåller sig tvärtom: 

[Nya gymnasielagen] är inhuman för att den skapar ett mycket stort lidande. Många av dem 

som omfattas av lagen lever under stor press och i stor ovisshet. De har en svår 

bostadssituation, och en del tvingas in i kriminalitet. I alldeles för många fall kommer lagen 

bara att leda till en enda lång och utdragen utvisning. Deras ovisshet spär på den redan 

utbredda psykiska ohälsan. 

(Interpellation 2019/20:230 Anf.13) 

Nya gymnasielagen knyts till stort lidande, press, ovisshet och psykisk ohälsa för ’de 

ensamkommande’. Moderaterna menar att de tvingas in i kriminalitet och riskerar en lång och 

utdragen utvisning. Lagen är därmed inhuman. Genom denna artikulation görs ’de 

ensamkommande’ till subjekt att sympatisera med – följaktligen har gruppen inte en fast 

position heller inom Moderaternas diskurs. Något som behöver betonas är dock att 

Moderaterna i ovan citerade debatt, vid återkommande tillfällen, framhåller att nya 

gymnasielagen har skapat oordning i asylsystemet. De menar att ’de ensamkommande’ fick 

nej på sina asylansökningar och därför borde ha blivit utvisade. Moderaterna artikulerar 

följaktligen den korta och snabba utvisning som enligt dem borde ha genomförts som det 

humana alternativet. Därmed blir det, inom Moderaternas diskurs, möjligt att argumentera för 

att ’de ensamkommande’ ska utvisas inom ramen för en human migrationspolitik. 

 

4.2.3 ’De ensamkommande’, den strama migrationspolitiken och välfärden 

Ett annat problem med nya gymnasielagen är enligt Moderaterna att den skickar signaler om 

att Sverige i praktiken inte har stramat åt migrationspolitiken: 

[...] Morgan Johansson står här och säger att regeringen har gjort allt för att minska 

söktrycket: Vad skickar man för signaler till dem som är på väg till Sverige eller är här i 

väntan på sin asylansökan? I ena änden säger man att man har stramat åt migrationen. Ja, 

delvis har man gjort det. I andra änden har man infört en gymnasielag som på förhand var 

utdömd. 
 

(Interpellation 2019/20:235 Anf.22) 

Som svar betonar Socialdemokraterna att antalet ensamkommande ungdomar inte har ökat 

efter att nya gymnasielagen infördes: 

Sedan vi drev igenom gymnasielagen har inte antalet ensamkommande ungdomar ökat. Det 

är snarare tvärtom. Det har fortsatt att ligga på en mycket låg nivå. Sedan 2015 är det som 

sagt en minskning med 97 procent. [...] Vi kommer att fortsätta att se till att hålla ordning 

på migrationspolitiken och se till att vi tar emot så många som vi klarar av, men inte fler. Vi 

kommer också att effektivisera återvändandet ytterligare. 

(Interpellation 2019/20:235 Anf.23)  
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Mellan Moderaterna och Socialdemokraterna pågår det följaktligen en diskursiv strid om vad 

’de ensamkommandes’ varande i Sverige innebär för migrationspolitiken. Moderaterna 

artikulerar ’de ensamkommande’ som ett hot mot den strama migrationspolitiken. 

Socialdemokraterna centrerar istället sin argumentation kring hålla ordning vilket utgör 

nodalpunkt inom deras diskurs. Ordning kopplas till att antalet ensamkommande ungdomar 

inte har ökat, låg nivå, minskning med 97 procent, så många som vi klarar av och effektivisera 

återvändandet. Även om partierna strider om vad nya gymnasielagen och ‘de 

ensamkommande’ innebär för Sveriges migrationspolitik utmanas således inte den 

hegemoniska position som stram migrationspolitik har inom diskursen. De båda partierna är 

överens om att Sverige, i den mån det går, ska undvika att fler ensamkommande ungdomar 

söker asyl. 

Ytterligare en aspekt Moderaterna tar upp ifråga om ’de ensamkommande’ är att: 

De kommer att lämpas över på kommunerna, som själva har en ansträngd ekonomi och 

måste få ihop skola, vård och omsorg. Det är nedskärningar efter nedskärningar. [...] Detta 

handlar om att man måste hushålla med resurserna. 
(Interpellation 2019/20:236 Anf.25) 

’De ensamkommande’ knyts följaktligen till ansträngd ekonomi, nedskärningar, hushålla 

med resurserna, problem med att få ihop skola, vård och omsorg och de kommer enligt 

Moderaterna att lämpas över på kommunerna. Följaktligen görs ’de ensamkommande’ till ett 

problem för kommunernas välfärd. Socialdemokraterna svarar med: 

Den här gruppen består hittills av 7 850 ungdomar. [...] Vi kan knappt tala om 

arbetslöshetsfrågan, bostadsbrist, ekonomiska problem eller någonting annat utan att man 

tar upp den här väldigt lilla gruppen - mindre än 1 promille av Sveriges befolkning - och 

gör den skyldig till alla dessa problem. 
(Interpellation 2019/20:236 Anf.26) 

Det är följaktligen inom Moderaternas argumentation som diskursen om ”de 

ensamkommande som hot mot välfärden” manifesterar sig tydligast. Socialdemokraterna 

fokuserar istället främst på att ’de ensamkommande’ utgör ”mindre än 1 promille av Sveriges 

befolkning” och därför inte ska pekas ut som ”skyldig till alla dessa problem”. Just fokus på 

’de ensamkommandes’ antal är ett återkommande tema i Socialdemokraternas argumentation. 

Att det är en liten grupp är således en övergripande nodalpunkt som strukturerar partiets 

diskurs om ’de ensamkommande’. Frågan blir vad som hade hänt ifall ’de ensamkommande’ 

inte hade bestått av ”den här väldigt lilla gruppen”. I en tidigare debatt uttrycker 

Socialdemokraterna att id-kontrollerna 2015 var: ”Det kanske viktigaste beslut vi fattade [...]. 
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Annars hade vi inte bara haft 35 000
10

 utan kanske 40 000, 50 000 eller 60 000 

ensamkommande att ta vara på” (Interpellation 2018/19:200 Anf.77). Detta uttalande – i 

kombination med partiets fokus på att antalet ’ensamkommande’ inte har ökat sedan nya 

gymnasielagen infördes (Interpellation 2019/20:235 Anf.23) – medför att det även inom 

Socialdemokraternas diskurs hade inneburit problem för Sverige ifall det hade kommit ett 

större antal ’ensamkommande’. 

Det pågår således ingen diskursiv strid om huruvida asylinvandring är ett hot mot Sveriges 

välfärd. Istället likställs tecknet med påfrestningar på välfärden – betydelsen har inom 

diskursen fixerats. Det ska sägas att diskursen om ”invandring som hot mot välfärden” inte är 

ovanlig inom den politiska debatten. Diskursen har länge präglat diskussionen i både Europa 

och USA (Schierup & Scarpa 2017:42) och har återkommande artikulerats i samband med 

skärpt svensk migrationslagstiftning (Barker 2018:6f, Johansson 2005:247). Det tidigare 

nämnda ”öppna-era-hjärtan-talet” av Moderaternas statsminister 2014 var även det en 

artikulation av samma diskurs. I talet uttryckte statsministern att ’Sveriges befolkning’ måste 

vara tålmodiga eftersom flyktinginvandringens kostnader skulle omöjliggöra satsningar på 

välfärden de kommande åren (Schierup & Scarpa 2017:41f). Således har, om än inte som hot, 

så i varje fall ”invandring som påfrestning på välfärden” varit en genomgående diskurs inom 

svensk politik (jfr även de los Reyes 2000:30f). Diskursen har artikulerats inte bara i relation 

till stram migrationspolitik, utan även när politiken har framställts som generös. I fallet med 

de ensamkommande görs det tydligt att denna tänkta välfärdsbelastning inte är önskvärd. Som 

tidigare diskuterat artikuleras ’de ensamkommande’ dock också som en potentiell tillgång i ett 

”svenskt samhällsbygge”. Det som kan sägas ha en hegemonisk position inom diskursen för 

stram migrationspolitik är således att ’den Andra’ inte anses ha rätt till Sveriges 

välfärdssystem (Sharma 2015:101). 

  

                                                 
10

 Det ungefärliga antalet ensamkommande under 18 år som sökte asyl i Sverige 2015 (SCB 2016). 
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5. Avslutande diskussion 

I denna avslutande del sammanfattas studiens resultat och några slutsatser presenteras. Vidare 

görs en kort reflektion över Sveriges framtida migrationspolitik. Denna reflektion är även 

utgångspunkt för förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Sammanfattande reflektioner och slutsatser 

För den som har följt svensk politisk debatt de senaste åren kommer det nog inte som en 

överraskning att Moderaterna och Socialdemokraterna båda anser att Sverige ska ta emot färre 

asylsökande än tidigare. Vad som har blivit tydligt i förevarande studie är den strama 

migrationspolitik de förespråkar i hög grad har naturaliserats. Det råder mellan partierna 

konsensus om att de asylsökande som har kommit till Sverige har varit en påfrestning för 

systemet. Denna påfrestning framställs ha kulminerat under ”flyktingkrisen 2015” – en kris 

för Sverige, orsakad av asylsökande. I och med denna konsensus är det tydligt att den 

migrationspolitik som gällde fram till 2015 – som gjorde Sverige till ett av Europas öppnare 

länder – nu är otänkbar. Den strama migrationspolitiken framställs därmed som absolut 

nödvändig. 

Något som behöver noteras är att Sveriges förändrade regler – som i princip har stängt 

gränserna för människor i behov av skydd – kommuniceras inom en diskurs där 

migrationspolitiken ska vara välordnad, human och hållbar. Socialdemokraterna framhåller 

dessutom att asylrätten ska bevaras och att EU ska ta ansvar för människor som behöver fly. 

Således framställs den strama migrationspolitiken inte vara ett utslag av att Sverige vill stänga 

ute ’de Andra’. Istället uttrycks den radikala förändring som faktiskt har skett inom vad som 

kan sägas vara en normaliserad diskurs. På så sätt görs de stängda gränserna inte till en 

motsättning mot Sverige som humanitär stat. Istället osynliggörs den maktutövning det 

innebär att, med våld, förvägra människor tillträde. Därmed naturaliseras nationalstatens 

utestängande funktioner. 

Det är inom debatterna tydligt att Sveriges tänkta behov ska prioriteras och ett uttalat fokus är 

att bevara välfärdssystemet. Att asylinvandring framställs vara en påfrestning på välfärden 

legitimerar därmed de skärpta migrationsreglerna. Invandring kan dock också vara en 

tillgång: Den ’utrikes födda’ som lönearbetar används nämligen för att exemplifiera ”lyckad 

integration” och Socialdemokraterna uttrycker att Sverige är beroende av ’dessa personer’. 

Även ’de ensamkommande’ anses vara en potentiell tillgång på den svenska 
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arbetsmarknaden. För ’utrikes födda’ är inkluderingen följaktligen villkorad och ’gruppen’ 

skiljs ut från de ’inrikes födda’ som är en oproblematiserad del av ’viet’. De nationalistiska 

idéer som kan sägas prägla debatterna handlar således om att ’den utrikes födda’ endast anses 

möjlig att inkludera om hen är en ekonomisk tillgång för Sverige. Denna villkorade 

inkludering kan därmed förstås som en rasifierande process som upprätthåller ett rasistiskt 

system (jfr Schclarek Mulinari 2020:7f) där den som anses vara ’den Andra’ skiljs ut och 

särbehandlas (de los Reyes & Molina 2005:295f). 

Medan partierna är överens om migrationspolitiken i stort tillskrivs ’de ensamkommande’ 

delvis olika betydelser. Moderaterna menar att de, i egenskap av ’vuxna utan asylskäl’ måste 

utvisas och att deras fortsatta varande i Sverige utmanar den nödvändiga strama 

migrationspolitiken. Genom att hänvisa till ’de ensamkommande’ som vuxna män görs 

gruppen dessutom till ’farliga Andra män’ vilka nationen behöver försvaras mot. Således 

utgör ’de ensamkommande’ inom Moderaternas diskurs ett hot mot nationens ordning och 

trygghet. Inom Socialdemokraternas diskurs får gruppen en mer ambivalent position. Centrala 

argument för att ’de ensamkommande’ legitimt befinner sig i Sverige – och därför är möjliga 

att inkludera – är att de kom till Sverige som barn och att de missgynnades av en utdragen 

asylprocess. Samtidigt görs det tydligt att den som inte ”håller sig i skinnet” kommer att 

utvisas. Det handlar således om en villkorad inkludering, som kan förstås som ett sätt att 

disciplinera den potentiellt ’farliga Andra’. 

Det som partierna är överens om angående ’de ensamkommande’ är att de inte når upp till 

kraven för att räknas som skyddsbehövande. I detta sammanhang leder naturaliseringen av 

den strama migrationspolitiken till flera saker. Inom Moderaternas diskurs är ’de 

ensamkommandes’ utvisningsbeslut självklara. Det är därmed själva formen på utvisningen 

som avgör huruvida gruppen behandlas rättvist eller inte och Moderaterna kan argumentera 

för att en snabb utvisning hade varit det mest humana alternativet. Således blir det möjligt att 

argumentera för utvisningar inom en diskurs för human migrationspolitik. För 

Socialdemokraternas del innebär naturaliseringen att de kan framhålla den nya 

gymnasielagen, trots de hårda krav den innehåller, som ett bevis på en god gärning. Även i 

argumentationen kring ’de ensamkommande’ rör sig således de båda partierna, åtminstone 

delvis, inom en diskurs om ett välmenande Sverige. 
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5.2 Sveriges nya migrationspolitik och behovet av ytterligare forskning 

I skrivande stund, maj 2020, har Sveriges migrationskommitté lagt fram förslag på en ny 

migrationspolitik. Ett förslag som presenteras är att tidsbegränsade uppehållstillstånd fortsatt 

ska vara huvudregeln för asylsökande. Ett annat är att permanenta uppehållstillstånd, förutom 

för kvotflyktingar, alltid ska villkoras med krav på försörjning (Sydsvenskan 2020). De 

”tillfälliga” begränsningar för uppehållstillstånd som infördes 2016 skulle då bli permanenta. 

Ytterligare förslag är att regeringen varje år ska besluta om hur många asylsökande Sverige 

ska ta emot, språk- och samhällskunskapskrav för ett eventuellt permanent uppehållstillstånd, 

samt att den som fått avslag på sin asylansökan måste vänta tio år för att ansöka på nytt. 

Riksdagen ska besluta om dessa förslag i augusti i år (Sydsvenskan 2020). Ifall de 

implementeras kommer möjligheten att söka och beviljas tillträde till Sverige i framtiden bli 

långt mindre än idag. 

Två saker står klart. Den första är att Sveriges ansvar att ge skydd åt människor på flykt är 

under fortsatt omförhandling. Den andra är att asylrätten inom en snar framtid riskerar att 

urholkas än mer. Därmed finns ett stort behov av att fortsatt undersöka den utveckling 

Sveriges migrationspolitik tar. Genom att utmana de ”sanningar” som etableras finns 

möjlighet att problematisera – och förändra – den förda politiken (Laclau & Mouffe 2001:xiii, 

4) och att arbeta för att Sveriges stängda gränser inte ska bli ett permanent tillstånd. 
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