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Sammanfattning
Denna uppsats syftar till att med hjälp av en kritisk diskursanalys studera hur invandringsfrågan 

konstrueras  av  de  journalister  och  politiker  som  medverkar  i  partiledardebatten  som  sändes  i 

Agenda i Sveriges Television inför riksdagsvalet 2014. Det undersöks också vilka andra ämnen eller 

teman som invandringsfrågan lyfts fram i relation till. Vidare diskuteras även hur partiledardebatten 

svarar mot SVT´s public service-uppdrag.  
Studien utgår från tidigare forskning om den medierade politiken och grundas i teorier om 

politiska debatter  i  TV och teorier  om rasism. Den analysnivå som rör  det  rent  textuella  utgår 

emellertid från analysredskap sprungna ur framförallt kritisk diskursanalys.  
Den  metod  som  används  för  att  genomföra  studien  är  kritisk  diskursanalys  med 

utgångspunkt  i  Norman  Faircloughs  tredimensionella  modell,  innehållandes  de  tre  analytiska 

nivåerna: text, diskursiv praktik och social praktik. Denna metod är lämplig eftersom det inom den 

finns  ett  grundläggande  synsätt  att  diskurser,  såsom  den  om  invandringen,  står  i  dialektisk 

växelverkan med den större sociala kontext den är en del av och att det därmed finns en ömsesidig 

påverkan mellan  diskurser  och  samhället.  Detta  förhållningssätt  stämmer  överens  med studiens 

utgångspunkt - att invandringsfrågans konstruktion ser olika ut beroende på vilka som talar om den 

och när och att dess innehåll inte är fastställt utan hela tiden kan skifta. Detta har också betydelse 

för  vilka  som har  makt  över  frågan,  vilket  går  hand  i  hand  med  det  kritisk-diskursanalytiska 

anspråket att avtäcka och motarbeta makthierarkier i samhället. Med utgångspunkt i detta ämnar vi 

undersöka hur Agenda står i förbindelse med övriga sociala praktiker och därmed fungerar som en 

aktör för invandringsfrågans konstruktion.  
Resultaten  visar  på  att  debatten  i  Agenda  tillhandahåller  en  konstruktion  av 

invandringsfrågan som förknippad med problem och/eller utmaningar. Samtliga aktörer som deltar i 

debatten bidrar till denna konstruktion, men förhåller sig till problematiken på skilda vis. Det går 

således  att  i  en  bemärkelse  identifiera  en övergripande konstruktion av invandringsfrågan,  men 

samtidigt skilda konstruktioner så tillvida att aktörerna i debatten har olika förslag på hur Sverige 

och dess medborgare bör förhålla sig till invandringen. Resultaten visar också att störst fokus riktas 

mot Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, då invandringsfrågan diskuteras. Delvis rent explicit i 

form av att han tar plats i frågan genom att själv prata om den och flytta fokus från andra ämnen till 

den, men också mer indirekt genom att SVT visar hans reaktioner då andra politiker uttrycker sig i 

frågan. Med anledning av detta diskuteras det huruvida SVT skulle kunna ge en mer mångsidig bild 

av politiken kring invandringen, genom att förändra sitt journalistiska förhållningssätt.

Nyckelord:  kritisk  diskursanalys,  invandringsfrågan,  rasism,  ny  rasism,  politik,  debatter,  SVT, 

Agenda, public service, Fairclough 
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1. Inledning
Invandringsfrågan har från mitten av 1990-talet ansetts som en allt viktigare fråga bland Sveriges 

medborgare. I en mätning av Holmberg och Weibull av vilka problem som medborgarna i Sverige 

anser  viktigast  mellan åren 1987 och 2006 hamnar just  invandring ständigt  bland de viktigaste 

(Dahlström  &  Esaiasson  2013:26-27).  Dahlström  &  Esaiasson  (2013)  skriver  att  de  definierar 

”invandringsfrågan”  brett  ”så  att  den  innefattar  både  ’reglering  av  invandringsströmmar  och 

uppehållstillstånd’ och  ’invandrarpolitik”.  Det  är  denna  definition  som  denna  uppsats  kommer 

förhålla sig till och i förlängningen innebär det att allt som rör flytt över nationsgränser, mer eller 

mindre permanent, här täcks in.  
Att invandringsfrågan står högt på agendan har blivit ännu tydligare, inte minst i och med 

Sverigedemokraternas  framgångar  från  att  de  kom  in  i  riksdagen  efter  valet  2010. 

Sverigedemokraterna  har  invandringsfrågan  som  en  av  sina  kärnfrågor  (Sverigedemokraterna 

2014b) vilket  naturligtvis  haft  till  följd  att  denna fråga har  hörts  mer i  både den politiska och 

samhälleliga  debatten  än  tidigare,  något  som  resterande  riksdagspartier  fått  anpassa  sig  till.  I 

riksdagsvalet 2014 växte Sverigedemokraterna ytterligare och det är nu Sveriges tredje största parti, 

efter Socialdemokraterna och Moderaterna. Under de senaste veckorna har Sverigedemokraterna 

skapat regeringskris i och med att de röstat ner regeringens budget (Dagens Nyheter 2014a), vilket 

har  gjort  att  den  så  kallade  Decemberöverrenskommelsen  skapats  där  samtliga  partier  förutom 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, kommit fram till ett blocköverskridande samarbete för att 

kunna  förhindra  det  tidigare  påtalade  nyvalet  som skulle  hållits  i  mars  2015  (Dagens  Nyheter 

2014b).  
En central utgångspunkt för denna studie är att invandringsfrågan inte är fixerad utan att den 

skapas på olika sätt beroende på vem som talar om den och i vilket sammanhang och att den därmed 

är kontingent. Att invandringsfrågan dessutom anses så pass viktig av Sveriges medborgare och att 

ett  parti  som har denna fråga som en av sina huvudfrågor växer sig allt  starkare i  Sverige, har 

tillsammans genererat det intresse som ligger till grund för denna undersökning.

1.1 Syfte och frågeställningar

1.1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur invandringsfrågan konstrueras i partiledardebatten i 

Agenda  som sändes  i  Sveriges  Television  inför  riksdagsvalet  2014.  Detta  ämnar  vi  undersöka 

genom att göra en kritisk diskursanalys där vi ser på vilka aktörer - både journalister och politiker - i 

debatten  som  får  definiera  denna  fråga  och  fylla  den  med  innehåll  samt  hur  detta  görs. 

Utgångspunkten är att invandringsfrågan inte har en fixerad innebörd utan att den formas av de 
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aktörer som får tala om den i sammanhang som kan påverka samhället i stort. Vi kommer att skriva 

utifrån ett tolkande kunskapsintresse och utgå från teorier kring rasism och politik i medier och TV. 

Det politiska klimatet i Sverige tas också i beaktande. Avsikten är att undersöka förhållandet mellan 

språkanvändning och maktutövning, varför kritisk diskursanalys lämpar sig väl som metod. Utöver 

detta övergripande syfte kommer vi även utforska huruvida SVT förhåller sig till sitt public service-

uppdrag.

1.1.2 Frågeställningar 
- Hur  konstrueras  invandringsfrågan  av  journalisterna  och  politikerna  i  partiledardebatten  i 

Agenda?

- I relation till vilka andra ämnen eller teman lyfts invandringsfrågan fram?

- Hur svarar partiledardebatten i Agenda mot sitt public service-uppdrag? 

1.2 Studiens upplägg och kunskapsintresse
Studiens material utgörs av Agendas partiledardebatt inför riksdagsvalet 2014 som sändes i SVT2 

den 4  maj  2014.  Med hjälp  av  metoden kritisk  diskursanalys  kommer  en  analys  göras  av  hur 

invandringsfrågan konstrueras  i  debatten.  Genom att,  utifrån ett  tolkande kunskapsintresse göra 

detta, har vi som avsikt att kunna tillföra något till den forskning som har som anspråk att belysa 

och påverka makthierarkier. Kritisk diskursanalys har en strävan att motarbeta ojämlikheter i fråga 

om makt, varför den lämpar sig för vår studie. Också medias makt att påverka i samhället (Eriksson 

2002) bidrar till att alstra det intresse som ligger till grund för studien. 

Uppsatsen  kommer  vara  upplagd  på  följande  sätt:  Först  presenteras  för  ämnet  relevant 

bakgrund,  både  i  fråga  om politik  rörande  invandring  och  även  om SVT,  public  service  samt 

objektiv  journalistik.  Därefter  kommer  ett  förhållandevis  kortfattat  kapitel  om  tidigare 

forskningsresultat,  i  vilka  vår  studie  motiveras.  Sedan  följer  en  utförligare  del  i  form  av  ett 

teoretiskt ramverk där vi tar upp relevanta teorier om politik i TV och om rasism, i vilka vår analys 

tar avstamp. Sedan följer en kort genomgång av diskursanalys och framförallt kritisk diskursanalys 

som är den metod vi använder oss av i analysen. Här presenteras även de analysverktyg vi tillämpar. 

Sedan presenteras analysen av partiledardebatten i Agenda, där vi både går igenom programmet på 

textnivå, diskursiv nivå för att slutligen sätta in det i den större sociala praktik som det är en del av 

och där en tillämpning av de teorier vi tidigare gått igenom görs. I det avslutande kapitlet diskuteras 

och värderas de slutsatser och resultat som studien frambringat och här återkopplas det även till 

syfte och frågeställningar.

Sida ���                                                                                                                                            2



2. Bakgrund
I detta kapitel presenteras bakgrund som är relevant för ämnet för denna uppsats, först om politik 

rörande invandring och sedan om SVT, public service och objektiv journalistik.

2.1 Politik rörande invandring 
I en artikel av Hellström, publicerad i nättidskriften Arkiv (2013) diskuteras Sverigedemokraternas 

politiska ställningstagande och placering i den uppdelning som görs av politiken idag, som höger- 

mitten- eller vänsterpartier. Sverigedemokraterna själva menar att de står i mitten, men de ser sig 

även som värdekonservativa vilket skulle placera dem på högersidan. Sett till att de vill försvara den 

skattefinansierade välfärden hamnar de emellertid på vänstersidan. Det går dock att finna spår i 

deras politik av den så kallade franska "nya högern" som i korthet menar på att olika former av 

kultur inte ska, eller kan, beblandas med varandra. Detta för att skillnaderna emellan dem ses som 

ogenomträngliga.  Sverigedemokraterna  prioriterar  även  nationen,  men  också  nationaliteten,  och 

talar  om  folkhemmet,  "svensk  kultur"  (Hellström  2013)  och  tilltalar  sina  medlemmar  som 

"sverigevänner" (Sverigedemokraterna 2014a). 

Marie  Demker  och Linn Sandberg  (2014)  skriver  om främlingsfientlighet  i  Sverige  och 

kommer  fram  till  att  oron  för  främlingsfientligheten  är  starkare  än  den  faktiska  existerande 

främlingsfientligheten.  De  menar  att  mediernas  bevakning  av  invandringsfrågan  kan  vara  en 

bidragande faktor till oron, då ökad rapportering av frågan skapar ett intryck av att fenomenet sprids 

alltmer (Demker & Sandberg 2014:72-73). I själva undersökningen som är gjord 2013, anser 95% 

av de som sympatiserar med Sverigedemokraterna att förslaget om att ta emot färre flyktingar är bra 

och 60% av deras sympatisörer anser att det är ett bra förslag att minska det svenska biståndet till 

utvecklingsländer.  Sverigedemokraterna  utmärker  sig  även  som  det  parti  som  i  högst  grad  av 

riksdagspartierna anser att invandringen utgör ett hot och vill stoppa den (Ibid:75-77).

Eftersom denna uppsats fokuserar på hur frågan kring invandring konstrueras av politiker 

och journalister i  Sveriges Televisions program Agenda, blir en naturlig utgångspunkt att  denna 

fråga inte har en i förväg fastställd innebörd. Tvärtom är denna fråga förknippad med olika saker 

som  inom  politiken  inte  sällan  är  kopplade  till  problem.  Sverigedemokraterna  definierar 

invandringsfrågan som en av sina ”profilfrågor” och på deras hemsida är den placerad som den 

första  frågan  av  de  tre  ”profilfrågorna"  -  invandring,  brottslighet  och  äldrevård.  Redan  i 

sammanfattningen som utgör totalt två meningar beskriver de invandringen i termer av ”sociala 

problem”, ”massinvandring”, ”ekonomiska kostnader” och de talar också om att vi idag är tvungna 

att välja mellan invandring och välfärd (Sverigedemokraterna 2014b). Enligt Sverigedemokraterna 

går det alltså inte att bedriva invandring och ha en välmående välfärd på samma gång, något som 

också Hellström (2013) berör då han beskriver att Sverigedemokraternas retorik går ut på att ställa 
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välfärd mot mångkultur och den skötsamma arbetaren mot den kriminella invandraren. Han menar 

också att Sverigedemokraterna menar att vi är i behov av en moralisk gemenskap och att de ser 

kulturell likformighet som en förutsättning för ett solidariskt samhälle. Sverigedemokraterna gör 

med andra ord skillnad på värdfolket och gästpopulationen. 

I  den  offentliga  debatten  har  flera  röster  hörts  som  menar  att  Sverigedemokraternas 

framgångar beror på att resterande partier varit bristfälliga i sin integrationspolitik och även om 

Sverigedemokraterna inte själva är  närvarande i  samtliga debatter  och diskussioner,  har  de inte 

desto mindre satt en ny typ av prägel på debattklimatet som innebär att gränserna för vad som anses 

normalt  förskjuts  (Hellström  2013).  Med  andra  ord  har  Sverigedemokraternas  analys  av 

invandringsfrågan  som  förknippat  med  bekymmer  hörts  och  etablerats  i  medierna. 

Motståndarpolitiker  har  debatterat  mot  Sverigedemokraternas  olika  politiska  förslag  kring 

invandring.  Däremot  går  det  att  fundera  över  huruvida  argumentationen  verkligen  berört 

Sverigedemokraternas mer grundläggande definition av frågan i sig, eller om Sverigedemokraterna 

tillåtits ”kidnappa” de grundbultar som definierar denna fråga och därmed fått sätta dagordningen 

för hur premisserna för diskussionen kring den ska se ut. 

2.2 SVT, public service och objektiv journalistik
Programmet Agenda sänds i SVT, som är en del av public service. Detta innebär bland annat att de 

ska bedriva en självständig verksamhet i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen 

i samhället. De ska också vara opartiska och sakliga. Till skillnad från de kommersiella kanalerna 

som finansieras av reklam finansieras istället SVT av en TV-avgift. SVT är vidare det TV-bolag i 

Sverige som har högst förtroende hos svenska folket (SVT 2014). I och med att SVT är en del av 

public service blir det relevant att här också kort nämna något om journalistisk objektivitet, något de 

som arbetar på SVT måste förhålla sig till. Detta handlar om på vilket sätt journalister handskas 

med nyheter. För en journalist innebär detta att göra åtskillnad mellan fakta och värderingar. Detta 

betyder att en objektiv journalistik bör ha ett faktamässigt fokus med ambitionen att ge en så sann 

bild av verkligheten som möjligt. Ett felaktigt fokus på fakta kan innebära att nyhetskällorna får 

tolkningsföreträde i fråga om att definiera verkligheten. En vidare effekt av synsättet på 

journalistisk objektivitet blir också att en tolkande journalistik bör meddela mottagarna när den går 

från att vara återgivande till tolkande. På så vis gör journalistiken det möjligt för människor att 

kritiskt granska källorna och den bidrar också till sin egen transparens (Nord & Strömbäck 

2012:277). Journalistiken bör inte, vare sig den är privatägd eller en del av public service, betraktas 

som att den neutralt återspeglar verkligheten. Tvärtom medverkar medierna aktivt i utformningen 

av den politiska opinionsbildningen (Nord & Strömbäck 2012:278-279). 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskningsresultat, i vilka vår studie motiveras. Detta kommer 

utvecklas vidare under följande kapitel - teoretiskt ramverk. Relevant att nämna är att den tidigare 

forskning som det redogörs för nedan har ett receptionsfokus - vilket vår studie inte har.

3.1 Politiken i medier
I vårt moderna samhälle får vi framförallt kunskap om vår omvärld via medierna. Jesper Strömbäck 

kallar detta för att moderna samhällen är ”medierade” (Nord & Strömbäck 2012:263). Medierna är 

också det redskap som främst används av politiker för att nå ut till medborgarna och det är även det 

redskap som flest  människor använder sig av för att  bilda sig en politisk uppfattning.  Trots att 

internet och sociala medier utgör en allt större del av människors mediekonsumtion, har fortfarande 

traditionella medier, som TV, en avgörande roll i  fråga om var folk samlar politisk information 

(Ibid:263-264). 

Göran Erikssons avhandling som publicerades 2002 om politik i  medierna granskar just 

TV:s roll för politiken. Han har delvis tagit avstamp i Kent Asps avhandling Mäktiga Massmedier 

som publicerades 1986 i samband med en studie som genomfördes under kärnkraftsomröstningen 

1980. I denna studie introducerades bland annat begreppet "politikens medialisering". Begreppet 

innebär  ”ett  politiskt  system  som  i  hög  grad  påverkas  av  och  är  anpassat  till  de  krav  som 

massmedierna ställer i sin bevakning av den politiska världen” (Asp 1986:359) där resultatet av 

studien enligt Asp var att medierna har en inverkan på tittarna (Eriksson 2002:21). 

I ett samhälle som vårt, där medierna utgör några av de största källorna till information, 

bygger medborgarnas tankar och förståelse för politiken till stor del på de representationer som görs 

av den i medierna. En slutsats som borde kunna härledas ur detta är att Agendas partiledardebatt 

inför  riksdagsvalet  inte  bara  är  betydande  i  fråga  om politikernas  möjlighet  att  föra  fram sina 

ståndpunkter till folket, utan också för folket då de ska ta politisk ställning.

4. Teoretiskt ramverk
Här presenteras det teoretiska ramverk som vår analys tar avstamp i. Först redogörs det för politiska 

debatter  i  TV,  därefter  presenteras  teorier  om rasism som kan  tyckas  något  daterade  i  dagens 

Sverige, men som vi trots allt tycker fyller en funktion. Vi hoppas dock, med denna uppsats kunna 

bidra med något nytt till forskningen om den föränderliga rasismen.

4.1 Politiska debatter i TV
Det finns flera forskare som talar om mediers påverkan, en av dem är Christian Svensson som 

menar att dagens massmedier har ett stort inflytande på den politik samt debatt som förs i samhället 
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och det är via dessa som medborgare till stor del får kunskap och skapar sig en uppfattning kring 

exempelvis det politiska läget (Svensson 2001:27). 

En  fundamental  del  i  TV-debatter  är  kommunikationen  av  information  och  åsikter,  där 

programledaren med bibehållen neutralitet ska ge plats för gästernas åsikter, men även utmana dem. 

Detta är dock ingen garanti för att de behåller sin neutrala position, eftersom sättet de ställer sina 

frågor  på,  med avseende på exempelvis  tonfall  och gester,  kan avslöja  deras  egna värderingar. 

Ytterligare en faktor att beakta är om de verkar ha en egen agenda beroende på vilken gäst som 

tilldelas en särskild fråga (Ibid:158-160). Även kameraarbetet kan spegla selektivitet, exempelvis 

om kameran filmar reaktionerna från en antagonist till den som talar. Dock är ofta kameraarbetet i 

en debatt inte särskilt komplext vilket kan inge en känsla av att det vi ser inte är televiserat, utan att 

kameran endast speglar det som faktiskt pågår (Ibid:170-171). Med avseende på partiledardebatten i 

Agenda, en politisk debatt utan publik i studion, är både aspekter som bildproducentens bildval 

samt programledarnas neutralitet  (eller  bristande neutralitet),  viktiga att  ta  hänsyn till  då denna 

studie även ämnar undersöka huruvida SVT upprätthåller sitt opartiska och sakliga förhållningssätt. 

Också  enligt  statsvetaren  Timothy  E.  Cook  dominerar  medierna  som  förmedlare  av 

kommunikation idag. Detta har även gjort att medierna bör betraktas som politiska institutioner och 

journalister som politiska spelare. Gränsdragningen mellan politik och journalistik är allt mer diffus 

(Strömbäck 2001:36).

4.2 Rasism - ett begrepp i förändring
Begreppet rasism är mångbottnat och fylls med olika former av innehåll beroende på vem som talar 

om det och när det talas om det (Hall 1992:13). Med avseende på hur rasism definierats historiskt 

skulle det kunna ses som en ideologi. Rasism kan beskrivas som ”[…] ett komplext värdesystem, 

som föreskriver en utgrupps exkludering” (Löwander 1997:25). Rasism tillskriver betydelser i vissa 

grunddrag hos människor och ger i nästa steg dessa negativa värden, vilka både kan vara kulturella 

och biologiska (Ibid:25). Att på detta vis kategorisera människor som ett problem baserat på att de 

är invandrare kallas för kulturrasism (Ruth i Löwander 1997:27). 

Stuart Hall menar att begreppet rasism har en generell mening globalt sett, men att varje 

samhälle med största sannolikhet har en egen historia och därmed också unika sätt att definiera det, 

vilket även ger olika effekter (Hall 1992:12). Rasism har ursprungligen avsett de av annan etnicitet 

och hudfärg än vad som ansågs vara normen. Den nya rasismen, som den tagit sin utveckling efter 

att den klivit in i kulturen skulle kunna benämnas som just kulturell rasism. Han argumenterar även 

för mediernas inblandning i yttringar av rasism och han har noterat en övergång i hur medierna talar 

om och representerar diskursen. En aspekt som studeras av Hall berör huruvida medierna faktiskt 

visar en direkt avspegling av den verklighet vi lever i, med resultatet att medierna inte avspeglar 
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verkligheten utan är med och konstruerar den (Ibid:13-14). Studier som görs av rasism idag, menar 

Hall, kommer trots att rasism är svår och komplex till sin karaktär, alltid att leda tillbaka till att 

handla om en rädsla för att vara annorlunda och de konsekvenser som detta medför (Ibid:17).

Teun A. van Dijk är en ytterligare forskare som talar om hur en ny form av rasism vuxit 

fram och hur nyhetsrapporteringen fungerar som en aktör i främjandet av denna. Den nya typen av 

rasism  strävar,  i  högre  utsträckning  än  den  gamla,  efter  att  vara  både  demokratisk  och 

respektingivande och förnekar därmed att den är rasistisk till  sin karaktär. Den nya rasismen är 

symbolisk snarare än fysiskt utåtagerande, vilket gör att den blir indirekt och subtil. I och med detta 

är den också ofta diskursiv, vilket innebär att den uttrycks och förvaltas genom text och språk, i allt 

från vardagliga konversationer till lagar och politiska debatter. På detta vis framstår den som ”rent 

prat” och placeras därmed långt ifrån de äldre formerna av rasism som förknippas med våld och mer 

explicit segregering. Den nya rasismen kan göra mycket skada i och med att den vid första anblick 

verkar så normal för de som är delaktiga i diskursen. Även om rasismen i sig är diskursiv till sin 

karaktär har den högst  konkreta konsekvenser för minoriteter,  exempelvis i  form av att  de inte 

släpps in i ett specifikt land eller område, eller i form av att de inte får jobb och bostad (van Dijk 

2000:33-35).

van Dijk definierar rasism som ett  socialt  system beståendes av ojämlikheter i  fråga om 

etnicitet eller ras, i likhet med sexism eller ojämlikheter baserade på klass. Detta system har två 

huvudkomponenter  -  en  social  som  består  av  ”vardagsdiskriminering”  på  mikronivå  och 

organisationer, institutioner, lagar och dylika strukturer på makronivå, och en kognitiv som handlar 

om  människors  personliga  uppfattningar,  som  kunskap,  attityder,  ideologier,  normer  och 

värderingar. Anledningen till att människor engagerar sig i diskriminerande verksamheter kan delvis 

bero  på  att  de,  på  grund  av  stereotypiseringar,  fördomar  och  ideologier,  ser  ”andra”  som 

underlägsna, att de har färre rättigheter, eller att ”vi” har förtur när det kommer till bostad och jobb. 

Det är utifrån detta synsätt på invandrare som minoriteter växer fram.

Vidare är alltså diskurs som en rasistisk social praktik huvudkällan för människors rasistiska 

åsikter, och kan därför studeras som något som befinner sig mellan sociala och kognitiva rasistiska 

dimensioner. Också van Dijk talar om att medierna, tillsammans med exempelvis politikerna, har 

stor makt att påverka i vårt moderna informationssamhälle. Unikt för mediernas makt är att den är 

diskursiv och symbolisk till sin struktur (Ibid:35-36). I fråga om nyheter rörande etnicitet är det ofta 

tidningar och TV som tillhandahåller den första faktan och samtidigt även de första definitionerna 

av-  samt  de  första  åsikterna  kring  en  situation.  Nyheter  rörande  invandring  och  etnicitet 

representeras  ofta  i  termer av problem, avvikelser  eller  hot.  Positiva nyheter  kring ämnet,  som 

exempelvis  de positiva ekonomiska konsekvenserna av invandringen är  dock mer sällsynta.  De 

ämnen som får  komma till  uttryck  är  de  som sedan  folk  bäst  kommer  ihåg  vilket  innebär  att 
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negativa  ämnen får  negativa  konsekvenser  hos  mottagarna.  Det  går  alltså  att  dra  slutsatsen  att 

ämnen som betonar Deras dåliga handlingar och Våra bra, lyfts fram. Den här typen av strategi - att 

representera sig själv på ett positivt sätt och andra på ett negativt sätt är förhärskande i de flesta 

dominanta diskurser om invandrare och minoriteter (Ibid:38-39). 

Moderna lingvister och diskursanalytiker studerar hela meningar eller delar av meningar och 

vilken roll de spelar i en text som helhet. Detta visar vilka specifika roller deltagare har, exempelvis 

som ansvariga agenter, mål eller offer och det visar sig att minoriteter ofta representeras såsom 

tillskrivna en passiv roll (saker bestäms eller görs, för eller emot dem), om de inte är agenter bakom 

negativa  handlingar,  såsom olagligt  tillträde  eller  brott  då  deras  ansvar  betonas.  Ibland  tar  sig 

negativa åsikter om minoriteter inte uttryck explicit utan går istället att identifiera "mellan raderna". 

Vidare är det vanligt att i nyheterna betona Deras bristande initiativförmåga och Vår hjälp. Inte 

sällan tar sig denna semantiska konstruktion av oppositioner mellan "oss och dem" uttryck i vad van 

Dijk benämner "disclaimers" (på svenska ungefär "ansvarsfriskrivningar" - att avskriva sig själv 

ansvaret - vår översättning). Denna strategi gör det möjligt att i en och samma mening avyttra både 

en positiv självbild och en negativ bild av "de andra". Några typiska "disclaimers" är "Apparent 

Denial"  (ungefär "skenbar förnekelse" -  'Vi har ingenting emot utlänningar,  men...-),  "Apparent 

Concession" (ungefär "skenbart medgivande" - 'Det finns också trevliga utläggningar, men på det 

hela  taget...'),  "Apparent  Empathy"  (ungefär  "skenbar  empati"  -  'Det  är  såklart  sorgligt  för 

utlänningarna  att...,  men...'),  och  "Transfer"  (ungefär  "överföring"  -  'Jag  har  ingenting  emot 

utlänningar, men mina klienter...').  Samtliga svenska översättningar är våra. Dessa "disclaimers" 

kallas  inte  "skenbara"  på  grund  av  att  talarna  uppenbart  eller  uppsåtligen  ljuger,  utan  för  att 

diskursens struktur är beskaffad på så sätt att framförallt den negativa delen av meningen tar sig 

uttryck genom hela diskursen. Med andra ord har den positiva delen som funktion att undvika att 

göra ett dåligt intryck hos mottagarna (Ibid:40-41). 

Hellström är en ytterligare forskare som har identifierat denna nya form av rasism. Han 

använder sig av termen "etnopluralism",  inom vilken han menar att  det  inte  finns ett  tvång att 

placera in olika former av kulturer eller etniska grupperingar i en hierarki, vilket görs i klassisk 

rasism.  Det  etnopluralistiska  förhållningssättet  lägger  tyngd  vid  varje  grupps  unika  nationella 

läggning  (Hellström  2013).  Etnopluralism  används  synonymt  med  det  tidigare  diskuterade 

begreppet  kulturrasism  och  är  den  gemensamma  nämnaren  för  medlemmar  i  den  populistiska 

radikalhögerfamiljen (Rydgren 2010 i Hellström 2013). 

5. Metod
I detta kapitel presenteras först diskursanalys överlag och sedan görs en mer detaljerad genomgång 

av kritisk diskursanalys som är  den metod vi  använder  oss  av i  analysen.  Här presenteras  och 
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definieras  även  de  analysverktyg  vi  tillämpar.  Det  görs  också  en  genomgång av  det  empiriska 

materialet som ligger till grund för studien och avgränsningarna förklaras och motiveras. Vi går 

också  igenom  tillvägagångssättet  och  tillämpningen  av  kritisk  diskursanalys  på  just  Agenda. 

Slutligen förs en diskussion rörande metodkritik.

5.1 Diskursanalys 
Diskursanalys kan ta sig olika former, men ett gemensamt drag är fokus på hur språk legitimerar vår 

syn på verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15). Begreppet legitimering är av vikt i 

denna  studie  eftersom  det  har  att  göra  med  hur  språk  och  de  ord  samt  begrepp  vi  använder 

legitimerar det vi säger (Alvesson & Sköldberg 2008:89). Detta utvecklas i  analysen, där fokus 

ligger på vilka ord som används för att legitimera diskursen om invandring och hur det skapar dess 

innebörd. Språket har således en central roll i vårt vardagsliv och i formandet av vår uppfattning av 

händelser och fenomen. Avgörande aspekter att utgå från är både i vilka sammanhang frågan tas 

upp, hur politikerna formar den och vilken frekvens den får. 

Michel Foucault betraktas som en nyckelperson inom diskursanalysen och oavsett vilken typ 

av  diskursanalytiskt  angreppssätt  som  tillämpas  blir  det  nästan  alltid  aktuellt  att,  direkt  eller 

indirekt, förhålla sig till honom. Foucault intresserar sig för vilka utsagor eller diskurser som blir 

erkända och fyllda av mening i en särskild epok och vad det är som påverkar detta. Intentionen är 

att belysa det regelverk som avgör vad som kan sägas och vad som tvärtom anses som orimligt att 

säga. Ofta är de dominerande utsagorna eller diskurserna förhållandevis lika varandra. Foucault 

menar  också  att  sanning  framförallt  konstrueras  diskursivt  (Winther  Jørgensen  &  Phillips 

2000:19-20).

5.2 Kritisk diskursanalys 
CDA - Critical Discourse Analysis, eller kritisk diskursanalys som det kallas på svenska och som 

det kommer benämnas härefter, har som anspråk att utforska sambanden mellan diskursiv praktik 

och social och kulturell utveckling i sociala sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000:66).  

Det finns inom kritisk diskursanalys flera olika angreppssätt som både har likheter och olikheter 

med  varandra.  Gemensamt  för  dessa  angreppssätt  är  dock  ett  intresse  för  makt,  hierarkier, 

exkludering och underordning och de sociala processer som här spelar in. Det finns en strävan efter 

att synliggöra orättvisor och ojämlika förhållanden och detta görs utifrån de underordnades parti 

(Wodak & Meyer 2001:30). 

Inom den kritisk-diskursanalytiska riktningen benämns det skede där texter produceras och 

konsumeras som diskursiva praktiker.  Dessa ses i  sin tur  som tillhörande en social  praktik.  De 

diskursiva praktikerna utgör den sociala världen på så vis att det är genom dessa som både social 
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och kulturell reproduktion, men också utveckling sker. Viktigt att betona är dock förutsättningen att 

vissa samhälleliga företeelser inte är av diskursiv karaktär. Fokus inom den kritiska diskursanalysen 

är  emellertid  att  belysa  sociala  och  kulturella  företeelsers  diskursiva  dimension  för  att  få  en 

förståelse för de processer som förbinds med dessa (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67).

Diskurs betraktas inom kritisk diskursanalys som något som står i ett dialektiskt förhållande 

till övriga sociala områden. Detta innebär att diskursen både konstituerar sin omgivande sociala 

värld,  men  att  den  också  formas  av  densamma  (Ibid:67-68).  I  denna  studie  kommer  Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys användas. Han menar att sociala praktiker består av fler delar än 

de  rent  diskursiva  och  att  diskursiva  praktiker  inte  bara  formas  av  krafter  i  samhället  som är 

diskursiva till sin karaktär. Denna ingång kommer väl till pass för förestående studie i och med att 

det här är relevant att, förutom att se till diskursiva aspekter, även se till det politiska systemets 

beskaffenhet och till mediet Sveriges Television såsom institution. Det dialektiska synsättet går igen 

i synen på språk som något människor kan använda sig av för att förändra sin omvärld men som 

också påverkas av denna omvärld (Ibid:13&68).

Kritisk diskursanalys antar inte ett  neutralt  förhållningssätt  utan strävar tvärtom efter  att 

avtäcka makthierarkier och motarbeta orättvisor. Detta genom att strukturerat granska sambanden 

mellan diskursiva praktiker och den sociala värld de är en del av och som till viss del består av 

socialt ojämlika relationer. Det finns alltså ett normativt anspråk att generera social förändring och 

skapa ett mer jämlikt samhälle genom att utjämna maktklyftor (Ibid:69-70). 

5.3 Faircloughs kritiska diskursanalys
Fairclough talar om begreppet diskurs på två sätt. Dels som en form av språkanvändning såsom en 

social  praktik,  men  också  som  ett  sätt  att  beteckna  en  upplevelse  från  ett  visst  perspektiv 

(Fairclough 1995, 2010:95-96). Vidare menar han att diskurs alltid är delaktig i konstruktionen av 

sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Vid analys av diskurs bör 

fokus ligga på dels den kommunikativa händelsen - fallet av språkbruk, det vill säga texten som 

ligger  till  föremål  för  analys,  och på diskursordningen -  alla  de  olika  typer  av diskurs  som är 

aktuella inom ett socialt område (Winther Jørgensen & Phillips 2000:73).

Fairclough har utvecklat en modell innehållande de tre dimensionerna text, diskursiv praktik 

och social  praktik  och han menar  att  alla  kommunikativa händelser,  det  vill  säga varje  fall  av 

språkbruk består av dessa tre dimensioner. Dimensionen “text” kan vara tal, skrift, bild eller en 

blandning  av  det  språkliga  och  det  visuella.  Den  diskursiva  praktiken  innebär  produktion  och 

konsumtion  av  texter  och  den  sociala  praktiken  ser  till  huruvida  den  diskursiva  praktiken 

reproducerar eller  omvandlar den befintliga diskursordningen och vilka effekter det  har för den 

större sociala kontexten (Ibid:75). Genom att placera in dimensionerna text och diskursiv praktik i 
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den yttersta, bredare sociala praktiken tydliggörs det vilka typer av diskurser som den diskursiva 

praktiken är en del av. Vidare gör detta steg det också möjligt att kasta ljus över de sociala eller 

kulturella  förhållanden  som  inte  nödvändigtvis  är  diskursiva  till  sin  karaktär.  Allt  detta  utgör 

diskursens  sociala  matris.  I  denna studie  blir  det  i  den här  fasen angeläget  att  se  till  politiska 

premisser både i fråga om hur dessa tar sig uttryck i medier men också i samhället i stort. Här blir 

det med andra ord  relevant att kombinera den kritiska diskursanalysen med annan tillämplig teori 

som kan hjälpa till att kontextualisera den sociala praktiken i fråga och för denna studie rör det sig 

om teorier om rasism, politik och om politik i TV. Detta skede är centralt eftersom det är här de 

avgörande slutsatserna nås och det går att säga något om ideologiska påföljder och utveckling (Ibid:

90).

Premissen  med  Faircloughs  modell  är  som  sagt  att 

texten hänger samman med den diskursiva praktiken den är en 

del av. Däremot bör de analyseras såsom åtskilda dimensioner. 

Inom  den  kritiska  diskusanalysen  finns  en  vilja  att  påvisa 

sambandet mellan språkbruk och social praktik och detta görs 

genom att undersöka den kommunikativa händelsen i fråga, 

genom  att  se  den  som  en  komponent  som  tillhör 

diskursordningen.  Genom att  ett  fall  av  språkbruk antingen 

reproducerar eller kritiserar diskursordningen verkar den som 

en sorts social praktik. Inom kritisk diskursanalys definieras 

diskursordning som en form av schema som konstituerar det 

sätt folk pratar om företeelser på i olika typer av institutioner i samhället. Detta innebär alltså att det 

finns  en  förutbestämd  diskurs,  vilken  används  i  en  viss  institution,  men  när  denna  används 

konstitueras  också  densamma  i  en  form  av  dialektisk  växelverkan  mellan  språk  och  sociala 

praktiker. Diskursordningen går också att påverka och forma genom ett användande av diskurser 

och genrer på nya sätt, inte sällan genom att element från andra diskursordningar lånas in (Ibid:

74-76). 

5.4 Analysverktyg
Det finns en rad redskap som det går att använda sig av vid applicering av kritisk diskursanalys på 

en text. Nedan definieras de som ansetts lämpliga att tillämpa för denna studie. Ett verktyg som vi 

valt att kalla visuella element har adderats för att kunna analysera det som syns men inte hörs - 

aspekter unika för rörlig bild.  Eftersom det specifika materialet  för denna studie utgörs av TV-

programmet Agenda, var det nödvändigt att bifoga denna analytiska nivå.
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5.4.1 Lexikala och visuella element 
När det  kommer till  politiska debatter  är  det  aktuellt  att  analysera aspekter  som berör  lexikala 

element. I denna studie kommer detta göras dels genom att se till de rena ordval de medverkande 

aktörerna använder sig av, huruvida metaforer - bildliga uttryck och/eller metonymer - utbyte av 

beteckningar (Svenska Akademiens Ordlista 2014) förekommer och om aktörerna talar i termer av 

binära oppositioner, vilket innebär att "vi" som är det familjära och välbekanta, sätts i opposition till 

"dem" som är något främmande (Allan 2005:268).

Vidare kommer vi använda oss av de språkteoretiska begreppen transitivitet och modalitet. 

Transitivitet har att göra med huruvida händelser och processer binds samman med subjekt och 

objekt.  Ett  exempel på detta är att  utelämna agenten ur exempelvis ett  uttalande, vilket kan ha 

effekten att det låter som att någonting skett naturligt och inte på grund av en en aktörs aktiva 

handling.  Ett  annat  sätt  är  att  ersätta  processen  med  ett  substantiv  -  så  kallad  nominalisering 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:87). 

Modalitet  handlar om på vilket sätt någon talar om någonting eller på vilket sätt talaren 

förbinds med sitt yttrande. Olika sätt att tala om ett ämne får olika effekter för diskursens betydelse. 

Ett exempel är att framlägga ett uttalande som om det vore sanning och som om talaren är den som 

besitter den korrekta kunskapen i ämnet vilket denne fastlägger genom sitt uttalande. När uttalanden 

framställs  som  sanna  får  det  betydelse  för  hur  diskursen  konstruerar  sociala  relationer  och 

kunskaps- och betydelsesystem, vilket får betydelse för hur publiken uppfattar diskursen i fråga. 

Detta kan exemplifieras med skillnaden i uttrycken "det är en katastrof" samt "vi anser att det skulle 

kunna bli  en katastrof" där den senare ger tydligt  uttryck för att  det  är  en personlig åsikt  med 

utrymme för flera och alternativa tolkningar (Ibid:87-88). 

Den analytiska nivån visuella element finns med för att kunna analysera hur SVT filmar och 

visar debatten men även blickar, ansiktsuttryck och kroppsspråk hos deltagarna.

5.4.2 Interaktionell kontroll 
Den interaktionella  kontrollen  handlar  om förhållandet  mellan  talarna  och  vem som fastställer 

dagordningen  i  ett  samtal  (Winther  Jørgensen  & Phillips  2000:87-88).  Hur  den  interaktionella 

kontrollen  är  fördelad  mellan  programledare  och partiledare  i  debatten  i  Agenda är  något  som 

kommer undersökas. Det kan även finnas något att hämta när det kommer till vilken position de 

olika partiledarna intar i debatten, när de är aktiva respektive passiva och hur detta varierar med 

avseende på vilken fråga som diskuteras. Det är också intressant att se till hur partiledarna beter sig 

när de har ordet respektive när någon annan talar.
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5.4.3 Interdiskursivitet och intertextualitet 
Interdiskursivitet handlar om att en diskursiv händelse alltid konstitueras av kombinationer av olika 

genrer  och  diskurser.  Genom  att  på  nya  sätt  ge  uttryck  för  olika  diskurser  förflyttas 

gränsdragningarna både inom och mellan diskursordningar. Om diskurstyper blandas på nya sätt 

kan  det  tyda  på  en  diskursiv  och  sociokulturell  utveckling.  Mer  vedertagen  interdiskursivitet 

bevarar  snarare  rådande  diskursordning  och  i  förlängningen  också  den  sociala  ordningen. 

Interdiskursivitet är en typ av intertextualitet som går ut på att se till en texts historia och dess 

förmåga att omvandla det förgångna - tidigare rådande konventioner, eller tidigare texter - till något 

nuvarande. En variant av detta är manifest intertextualitet som tar sig uttryck i att texter exempelvis 

hänvisar till  tidigare texter och därmed rent konkret utgår från dessa tidigare texter (Fairclough 

1995, 2010:95 och Winther Jørgensen & Phillips 2000:77). 

Interdiskursivitet  och  intertextualitet  analyseras  på  nivån  diskursiv  praktik  i  Faircloughs 

tredimensionella modell, där alltså textens produktions- och konsumtionsvillkor undersöks. Här kan 

det  även  vara  av  vikt  att  studera  olika  utföranden  av  ”samma”  text,  något  som kallas  för  en 

intertextuell kedja. Genom att förhålla sig på detta vis till texten blir det möjligt att identifiera en 

texts konstruktion men även att  se till  huruvida texten förändras (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:13, 85-86). 

5.5 Empiriskt material och avgränsningar
Det material som ligger till underlag för studien är partiledardebatten som sändes i Agenda, SVT2 

den 4 maj 2014. Agenda är ett samhällsprogram som beskriver sig själva som att de "fördjupar de 

viktigaste händelserna i Sverige och världen och sätter agendan för nästa veckas debatt" (SVT Play 

2014a). Debatten är uppdelad i två delar, del 1 som sändes 20:00 och är 59:42 minuter lång och del 

två som sändes 21:14 och är 46:01 minuter lång (SVT Play 2014b & c). Del två sågs av omkring 

923.000 tittare (Mediamätning i Skandinavien 2014). 

Vi har tagit del av debatten genom SVT Play’s hemsida (SVT Play 2014a). Anledningen till 

att exempelvis de separata utfrågningarna av de enskilda partiledarna/språkrören valdes bort var att 

det fanns en strävan att se hur invandringsfrågan konstrueras i ett diskursivt sammanhang med flera 

olika medverkande aktörer. Med tanke på att SVT bedrivs självständigt i förhållande till politiska 

och kommersiella intressen i samhället och har som anspråk att vara opartiska och sakliga (SVT 

2014) ansågs de också vara mer motiverade att studera än någon av de kommersiella kanalerna. I ett 

tidigt  skede övervägdes emellertid en eventuell  jämförelse mellan denna debatt  och en debatt  i 

någon annan kanal. Efter att ha tagit del av partiledardebatten i Agenda, med utgångspunkt i några 

av de analytiska redskapen som använts för studien, insåg vi dock att materialet var tillräckligt för 

att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Med detta inte sagt att det inte skulle ha kunnat ligga en större 
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mängd material  till  grund för  studien.  Efter  att  ha  identifierat  den ganska omfattande metoden 

kritisk diskursanalys  som den allra  bästa  för  att  komma åt  hur  invandringsfrågan konstrueras  i 

Agenda,  fick  emellertid  materialet  begränsas.  Sammanfattningsvis  ansåg  vi  att  vårt  material  i 

kombination med en så pass mångfacetterad metod som kritisk diskursanalys utgjorde ett tillräckligt 

underlag för att kunna tillgodose studiens syfte och besvara dess frågeställningar. 

5.6 Tillvägagångssätt
Vi har studerat de två delarna av Agenda upprepade gånger i sin helhet. Därefter har vi delat upp 

dessa delar utifrån de ämnen som diskuteras - försvaret, öppna gränser, jobben, skolan, vård och 

omsorg samt klimatet  (SVT Play 2014b & c)  och tittat  närmre på var  och en av dessa för  att 

identifiera  när  invandringsfrågan  tas  upp.  Efter  att  ha  gjort  detta  kunde  vi  konstatera  att 

invandringsfrågan inte över huvud taget berörs under debattämnena: försvaret, skolan och klimatet, 

varför dessa föll bort. De ämnen som dock berör invandring är: öppna gränser, jobben samt vård 

och omsorg.  Dessa  benämns nedan som segment  1  -  öppna gränser,  segment  2  -  jobben samt 

segment 3 - vård och omsorg. Efter att dessa valts ut som material identifierades också inom vilka 

klockslag i dessa segment som invandringsfrågan diskuteras. Detta är specificerat nedan. Värt att 

nämna är att invandringsrelaterade aspekter ibland kort berörs under andra ämnen, än de som valts 

ut som underlag för denna analys, men att det då inte genererar en vidare debatt vilket gjort att de 

sållats  bort.  De tre slutgiltiga segmenten har sedan analyserats genom en applicering av kritisk 

diskursanalys med hjälp av de analysverktyg som det redogjorts för ovan. Slutligen bör det tilläggas 

att  varje  segment  hanteras  som  en  enhet  och  att  exempelvis  de  citat  som  lyfts  fram  inte 

nödvändigtvis behandlas kronologiskt.

5.7 Tillämpning av kritisk diskursanalys på Agenda
Kritisk diskursanalys ansågs vara den mest lämpliga metoden för denna studie eftersom det inom 

metoden  finns  ett  grundläggande  synsätt  att  diskurser,  såsom  den  om  invandringen,  både 

konstituerar- och konstitueras av den omgivande sociala kontexten (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:67-68).  Detta  förhållningssätt  stämmer  överens  med  studiens  utgångspunkt  -  att 

invandringsfrågans konstruktion ser olika ut beroende på vem som talar om den och när och att dess 

innehåll inte är fastställt utan hela tiden kan skifta. Detta har i förlängningen betydelse för vilka som 

påverkar den politiska diskursen och därmed också har stor makt att  påverka samhället.  Kritisk 

diskursanalys har just som övergripande avsikt att undersöka hur makt är beskaffad i samhället. 

Med utgångspunkt i detta, ämnar vi undersöka hur Agenda står i förbindelse med övriga sociala 

praktiker och på vilket sätt Agenda verkar som en aktör för hur invandringsfrågan konstrueras. 
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5.8 Metodkritik
Det  har  riktats  kritik  gentemot  Faircloughs  kritiska  diskursanalys,  delvis  rörande  påföljden  av 

skiljelinjen mellan det  som är diskursivt  och det  som inte är  det.  Det är  heller  inte tydligt  var  

gränserna  mellan  analysen  av  den  sociala  praktiken  och  diskursanalysen  går.  Metoden 

tillhandahåller inte heller några direktiv rörande vilken plats den sociala analysen bör ta, eller vilka 

teorier som kan vara tillämpliga. En svårighet kopplat till detta är huruvida vilken teori som helst 

går  att  kombinera  med  kritisk  diskursanalys.  Fairclough  sätter  inte  heller  sitt  angreppssätt  i 

förhållande till andra samtida teoretiska riktningar (Winter Jørgensen & Phillips 2000:93).

Vid  en  diskursanalytisk  studie  av  detta  slag  handlar  det  inte  om  att  försöka  arrangera 

yttranden som rätt eller fel, utan syftet är att studera om någon norm föreligger bakom dem och om 

så är fallet, undersöka vad dessa får för sociala effekter. I rollen som forskare är det en utmaning att 

skilja på egna värderingar och den information som analysen genererar. Det måste hela tiden finnas 

en strävan efter att föreställa sig till materialet som något helt okänt och sedan med det i åtanke 

försöka tolka det som analyserats utan vara färgad av tidigare värderingar (Ibid:28). Detta blir extra 

viktigt att ha i åtanke i denna studie, eftersom den är av politisk karaktär.

Vi  har  under  studiens  gång  strävat  efter  att  hela  tiden  förhålla  oss  opartiska,  både  till 

materialet men även till själva metoden. Därför har vi först strukturerat upp- och sedan konsekvent 

arbetat utefter de för studien bestämda analysverktygen (se kapitel 5.4). Detta för att ha en konkret 

mall att utgå från och kunna falla tillbaka på och på så vis kunna hålla analysen jämn samt, i största 

möjliga mån, fri från egna värderingar. 

Ytterligare en utmaning som uppstod vid analysen berörde den interaktionella kontrollen 

och huruvida det bör betraktas som att politikerna, då de ges ordet, tar över denna och därmed ges 

makt. Efter genomförd analys kom vi emellertid fram till att det inte gick att betrakta det som att 

politikerna tog den interaktionella kontrollen varje gång de gavs ordet, eftersom programledarna när 

som helst kan omfördela det och avbryta.

Eftersom det är konstruktionen av invandringsfrågan vi ämnat undersöka i denna studie är 

det också värt att nämna att vi över huvud taget inte analyserat den ände som rör receptionen, det 

vill säga mottagandet av partiledardebatten i Agenda - den del som utgörs av TV-tittarna. Det är 

kanske framförallt i denna ände som det avgörs vilken politiker som har mest makt i en debatt i och 

med att detta ligger i betraktarens öga. För en fördjupning inom ämnet skulle en receptionsanalys 

således kunna göras för att även nå dimensionen som rör publikens upplevelse av debatten. 

Rörande  validiteten  i  en  kvalitativ  studie  som  denna  är  det  viktigt  att  de  analytiska 

påståenden som görs ska ge kontext till diskursen för att det ska finnas en trovärdighet i analysen 

(Winter  Jørgensen  & Phillips  2000:123).  Vi  har  noga  anpassat  våra  analysverktyg  utefter  vårt 
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material och arbetat strukturerat utifrån dessa vilket genererat ett resultat där vi anser att vårt syfte 

och våra frågeställningar kan besvaras. Därav får studien anses vara valid. 

6. Analys
Nedan följer analysen av partiledardebatten i Agenda. Det görs en genomgång av programmet på 

textnivå (här bör det betonas att vi, med avseende på visuella element, enbart diskuterar de som 

enligt oss tillför något till dramaturgin i debatten), diskursiv nivå och slutligen sätts det in i den 

större sociala praktik som det är en del av och där en tillämpning av de teorier vi tidigare gått 

igenom görs. 

6.1 Sammanfattning av Agendas partiledardebatt
I partiledardebatten som ligger till grund för analysen närvarar samtliga riksdagspartiers partiledare/

språkrör.  De  politiker  som närvarar  är  således:  Fredrik  Reinfeldt  -  Moderaterna,  Annie  Lööf  - 

Centerpartiet, Jan Björklund - Folkpartiet, Göran Hägglund - Kristdemokraterna, Stefan Löfven - 

Socialdemokraterna,  Gustav  Fridolin  -  Miljöpartiet,  Jonas  Sjöstedt  -  Vänsterpartiet  och  Jimmie 

Åkesson - Sverigedemokraterna. Programmet leds av en manlig och en kvinnlig programledare - 

Mats Knutsson och Anna Hedenmo. I debatten diskuteras sammanlagt sex ämnen, i den första delen 

är dessa: försvaret, öppna gränser samt jobben. I del två diskuteras skolan, vård och omsorg samt 

klimatet (SVT Play 2014b & c).  

6.2 Segment 1 - Öppna gränser 

6.2.1 Beskrivning 
Segment  ett  pågår  mellan  klockslagen  16:05  och  31:17.  Det  inleds  med  att  programledarna 

beskriver att det i Sverige blir allt vanligare med tiggare i form av romer från Rumänien. Vidare 

avhandlas frågan kring arbete både över Europas gränser, men också överlag vilket senare naturligt 

leder in på ämnet jobb, som är det andra analyssegmentet. 

6.2.2 Text - lexikala och visuella element 
Politikerna använder i hög utsträckning sanningsmodalitet och värdeladdade ord. Exempelvis när 

Jimmie Åkesson beskriver situationen med tiggarna:

Åkesson: [...] nånting som många tror jag upplever som en… en kraftig förändring av gatubilden, 

nånting som man upplever i många fall som… som kanske direkt störande [...] 
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Ordet  "kraftig"  fungerar  förstärkande  och  ordet  "störande"  är  negativt  laddat.  Modaliteten 

framträder i påståendet om att gatubilden de facto har förändrats och att folk upplever detta som 

störande. Han talar också om situationen som en "social katastrof". Ordet katastrof är ett ord som är 

vanligt  förekommande  i  nyheter  som  beskriver  extrema  förhållanden,  som  exempelvis 

nataurkatastrofer  eller  olyckor.  Nationalencyklopedin  definierar  ordet  som  något  "omstörtande, 

förstöring" (Nationalencyklopedin 2014). Att använda uttrycket "social katastrof" liknar tiggarna 

vid något förödande för omgivningen. Senare gör Åkesson följande uttalande:  

Åkesson: [...]vi kan inte vara en socialbyrå för socialt utsatta människor i hela EU, det går inte, vi kan 

inte ta det ansvaret, vi har redan en väldigt omfattande invandringspolitik vi har redan väldigt många 

människor som kommer hit och ska ta del av den svenska välfärden och tack vare EU´s utvidgning kommer 

det nu ännu fler från utsatta delar av Europa och ska ha del av det här och vi kan inte arbeta på det viset [...]

Metaforen "socialbyrå" får här betydelsen att landet Sverige liknas vid en socialbyrå för hela EU, 

vilket får det att låta som att situationen innebär att Sverige måste ta ett orimligt stort ansvar för hela 

Europa. Uttalandets modalitet framkommer i beskrivningen av att flyktingar kommer till Sverige 

och  tar  del  av  välfärden,  vilket  blir  negativt  för  Sverige.  Han  beskriver  alltså  i  detta  läge 

flyktingarna som aktiva subjekt som vill ha något av Sverige, och inte det faktum att välfärden ska 

garanteras alla som bor i Sverige oavsett ursprung. Annie Lööf talar om situationen i andra ordalag, 

hon använder ord som "utsatthet", "misär" samt "socialt exkluderande" och talar om romerna som 

offer för fattigdom. Detta framstår i tydlig kontrast till Åkessons replik.

Lööf: […] bakom denna misär som människor som har flytt från sina länder i Rumänien för att det är 

misär där till Sverige mitt i kalla vintern, sätter man sig på Stockholms gator och ber om pengar. Det är ju ett 

tydligt bevis på att man inte är välkommen i sitt eget hemland.

Även Lööfs replik innehåller en sanningsmodalitet, förhållanden framstår som realiteter. När Lööf 

svarar Åkesson har hon hela tiden blicken på Åkesson och kameran fångar upp Åkessons min under 

tiden. Han tittar på henne utan att avslöja särskilt mycket med sitt ansiktsuttryck, som upplevs som 

neutralt. Att Åkesson och Lööf i detta skede tittar på varandra ger intrycket av att de för en debatt 

sig emellan utan att inkludera resterande politiker. Anna Hedenmo ställer en ny fråga till Lööf som 

replikerar, men nu vänd mot programledarna Hedenmo och Knutsson.  

Lööf: “[…] här i Sverige har vi också ett ansvar, vi ska se till att människor har tak över huvudet, vi ska se till 

att människor slipper att vara fattiga [...]”
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Mot slutet vänder hon sig mot Åkesson samtidigt som hon lägger stark intonation på fattig, detta är 

tydligt riktat mot Åkesson. Under replikskiftet mellan Lööf och Åkesson visas den senare i bild 

med blicken mot Lööf. Åkesson menar att Sverige inte kan ta ansvar för övriga EU och han talar i 

termer av "vi och dem", så kallade binära oppositioner (Allan 2005:268). Denna retorik upprepas  

av Åkesson flertalet gånger under debattens gång. 

Åkesson: Eh, ja, alltså jag förstår också att det finns fattigdom bakom det här men vi kan inte ta det 

ansvaret, det, man, det, man måste uppfylla ganska så hårda krav för att få bli medlem i den europeiska 

unionen idag och då måste man också kunna ta ansvar för sin egen befolkning, det är ett av de kraven. Det 

måste Rumänien och Bulgarien göra, vi kan inte ta ansvar för deras befolkning […]

Sjöstedt: Ja, där Sverigedemokraterna vill bekämpa tiggarna så vill vi bekämpa fattigdomen och 

diskrimineringen och det är en stor skillnad mellan oss Jimmie Åkesson.

I uttalandet ovan använder sig Åkesson av det som van Dijk (2000:40-41) kallar för "Apparent 

Empathy"  (på  svenska  ungefär  "skenbar  empati"),  då  han  först  medger  att  det  finns  fattigdom 

bakom problemet, men sedan betonar att det trots det inte är Sveriges - alltså Vårt ansvar att lösa 

det.  Här  går  det  också  att  identifiera  en  form  av  modalitet  i  det  att  Sjöstedt  påstår  att 

Sverigedemokraterna  vill  bekämpa  tiggarna,  vilket  Åkesson  i  denna  debatt  inte  sagt.  Sjöstedt 

använder sig också här av ordet "skillnad", när han kontrasterar sin politik mot Åkessons. Genom 

att inte bara beskriva sin egen politik, utan att också uttrycka att det är en skillnad mellan honom 

och Åkesson, tydliggör han sitt ställningstagande. Sjöstedt riktar sig även rent fysiskt direkt mot 

Åkesson. Sjöstedt fortsätter sedan att tala om fattigdomen i Europa, nu mer öppet gentemot alla i 

lokalen,  och  under  tiden  han  talar  visas  Åkesson  i  bild,  som höjer  på  ögonbrynen.  Åkessons 

reaktioner är de enda som visas i närbild under Sjöstedts uttalande. När Åkesson svarar att han vill 

bekämpa tiggeriet och inte tiggarna, förändras dock modaliteten i Sjöstedts uttalande på så vis att 

han korrigerar det han tidigare sagt genom att han nu istället säger att han uppfattar det som att han 

bekämpar tiggarna.

Åkesson: “Jag vill bekämpa tiggeriet, inte tiggarna...” 

Sjöstedt: “Ja, men jag uppfattar det som att du bekämpar tiggarna [...]” 

Programledarna ger ordet till Göran Hägglund som talar om att vi solidariskt måste ställa upp för 

rumänerna och att lösningen finns att finna i Rumänien. 
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Hägglund: […]Jag vänder mig väldigt starkt mot det som Jimmie Åkesson säger när han tycker att det här 

framförallt är ett störande inslag i gatubilden. Det här är ett allvarligare problem än så för de människor 

som väljer den här tillvaron framför att vara hemma. Vi måste stötta Rumänien, ställa krav på Rumänien så att 

den här situationen [...].

Ordet “solidaritet" är laddat på så vis att det för tankarna till politik som handlar om allas lika värde. 

Här visas återigen Åkesson i närbild, som nickar. En anmärkningsvärd reaktion med tanke på att 

Hägglund vänder sig emot Åkessons beskrivning av problemet. Dock kan det vara så att Åkesson 

nickar  här  eftersom  han  vill  indikera  att  även  han  förstår  den  större  problematiken  bakom 

situationen. 

Stefan Löfven gör ett uttalande efter att Hedenmo sagt att Socialdemokraterna vill skärpa 

reglerna  för  EU-medborgare  som  kommer  hit  för  att  jobba.  Här  går  det  att  identifiera 

sanningsmodalitet, i det att han påpekar att den fria rörligheten är någonting bra. 

Löfven: Vi ska ha fri rörlighet i Europa det är viktigt, [...] det är bra för alla länder. Det är bra för 

länderna, för EU, det är bra för individerna. Både jobba och studera, ju mer, ju bättre[...] 

Här debatteras det vidare om öppna gränser men med fokus på arbetskraft snarare än invandring. 

Samtalet fortgår och flera av partiledarna får ordet. Mot slutet ges Fredrik Reinfeldt ordet för första 

gången under detta ämne och han betonar det positiva med öppna gränser i Europa. Med avseende 

på modaliteten talar även han som om det han säger är helt sant.

Reinfeldt: Får jag först bara protestera mot hela det här ämnet, här pratar vi nu öppna gränser och sen 

påstås det att hit kom tiggare och folk som ska fuska med jobben. Det är en grymt felaktig beskrivning. De 

öppna gränserna har möjliggjort ökad rörlighet. Det har inneburit studentutbyte, det har inneburit att gränser 

som förr hindrade oss från att nå fram till varandra, lära känna människor med annan bakgrund, att det är helt 

nytt och bättre Europa[...]

Gustav Fridolin talar senare om fri rörlighet i positiva ordalag, som "nånting väldigt gott". Vidare 

använder han sig av uttrycket “slåss mot”, vilket på ett sätt fungerar som en metafor för att han tar 

avstånd från de negativa krafter han pratar om.

Fridolin: […] det växer alltför starka krafter i Europa som ifrågasätter den fria rörligheten för 

människor, dom ska vi slåss emot [...] 

Sida ���                                                                                                                                          19



Relevant att betona är att ingen annan politiker än Åkesson själv visas i närbild då han talar, men att 

hans reaktion ofta visas då någon annan talar. Med andra ord får Åkesson synas mer än många av de 

andra politikerna. Detta kan delvis ha att göra med att när andra politiker än Åkesson talar, vänder 

de sig ofta explicit direkt till honom, varför det blir naturligt att visa hans reaktion. Det kan också ha 

att göra med det faktum att invandringsfrågan är en av Sverigedemokraternas kärnfrågor och att det 

ur ett produktionsperspektiv därav kan anses relevant att visa Åkesson när denna fråga diskuteras 

(Sverigedemokraterna 2014b). Det kunde också fastställas att  samtliga deltagare genomgående i 

hög grad använder sig av sanningsmodalitet.

6.2.3 Interaktionell kontroll 
Med avseende  på  den  interaktionella  kontrollen  är  det  programledarna  som sätter  agendan  för 

diskussionerna genom hela programmet. De delar ut ordet, styr samtalet, byter ämnen och avbryter 

när de anser att någon talat för länge eller hamnat på fel spår. Politikerna tar emellertid kontrollen 

då och då genom att avbryta varandra och styra samtalet. 

Till  en  början  är  det  Hedenmo  som  har  den  interaktionella  kontrollen.  Hon  styr 

dagordningen genom att ställa den inledande frågan till Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie 

Åkesson “[...] vad tänker du på när du ser tiggarna på våra gator?”. I och med att Åkesson är den 

första som får utrymme att tala i denna fråga får han möjlighet att påverka vilken riktning frågan 

ska ta härnäst. Han talar i några sekunder, utan att direkt svara på frågan kring vad han tänker när 

han ser  tiggarna,  varpå Hedenmo återtar  kontrollen och frågar  om Åkesson skänker pengar till 

tiggarna, vilket skulle kunna tolkas som en fråga av mer personlig karaktär. 

Ju längre debatten pågår och ju mer de olika partiledarna avbryter varandra, desto tydligare 

blir det att programledarna verkligen är de som har majoriteten av den interaktionella kontrollen. 

Anmärkningsvärt med avseende på detta är dock att Åkesson får avsluta detta ämne, vilket alltså ger 

honom både första och sista ordet i denna fråga. 

6.3 Segment 2 - Jobben

6.3.1 Beskrivning 
Segment 2 startar 31:19 minuter in i  del 1 och pågår till  59:25 minuter då den första delen av 

debatten rundas av. Invandringsfrågan berörs först mellan 38:46 och 40:18 och sedan mellan 48:55 

och 49:38. Ämnet är jobben, vilket är den fråga som väljarna, enligt programledarna, ser som den 

viktigaste valfrågan inför 2014 års riksdagsval.  Även arbetslöshet är på dagordningen samt den 

ökade sysselsättningen som grundar sig i att befolkningen har vuxit. Åkesson är den första som tar 

upp invandringen, nämligen i sammanhanget att vi importerar arbetslöshet genom invandringen. I 
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frågan om skattesänkningar för pensionärer förs ämnet på tal igen av Åkesson som vill finansera 

pensionärernas höjda pension genom att dra ner på invandringspolitiken.  

6.3.2 Text - lexikala och visuella element 
Diskussionen inleds med att Löfven och Reinfeldt diskuterar de olika blockens åtgärder i fråga om 

jobbpolitiken. När Åkesson får ordet gör han med avseende på modalitet ett sanningsanspråk genom 

att  han  säger  att  arbetslösheten  är  importerad.  Han  talar  om  det  genom  att  använda  sig  av 

substantivet  "massinvandring",  som en negativ  händelse  som inträffar  naturligt,  utan att  nämna 

vilka som invandrar, varifrån dessa personer kommer eller varför detta sker. På så vis tas fokus bort 

både från de bakomliggande aktörerna och från de faktiska personer som invandrar till Sverige. 

Detta är med andra ord ett exempel på hur Åkesson använder sig av transitivitet, närmre bestämt i 

form av nominalisering.

Åkesson: Jag tycker det är alldeles uppenbart att döma av den här debatten och i allmänhet att stora 

delar av arbetslösheten är importerad. Man skapar ny sysselsättning, det skapas nya jobb, ja, men befolkningen 

ökar mer än vad vi skapar sysselsättning, det tillförs fler människor till arbetskraften än vad vi lyckas få jobb. 

Och det är, menar jag då så att en oerhört viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, det är att stoppa de här 

importerna av ny arbetslöshet, att begränsa massinvandringen [...]

Här bryter Fridolin in medan Åkesson fortfarande talar och ifrågasätter Åkessons uttalande genom 

att anklaga honom.

Fridolin: Hur kan du kalla [...] människor som flyr från krigets Syrien för import av arbetslöshet? Har du sett, 

vi har än en gång misslyckats att stoppa ett krig där det används kemiska vapen mot barn och då kallar du det 

för import av arbetslöshet?

Här  avbryter  även  Åkesson  och  använder  sig  åter  av  sanningsmodalitet  när  han  kallar  den 

importerade arbetslösheten för ett faktum. För att styrka sitt uttalande ytterligare säger han även att 

Löfven precis sagt samma sak men i andra ordalag. Här visas aldrig Löfven i bild och det går därav 

inte att  säga något om hans reaktion på det Åkesson sagt och han tilldelas inte heller ordet av 

programledarna.  I  Åkessons  uttalande  går  det  ännu  en  gång  att  identifiera  en  form  av 

nominalisering, genom att han åter uttrycker sig om de asylsökande i termer av "massinvandring".
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Åkesson: Jag säger Gustav Fridolin [...] att arbetslösheten till stora delar är importerad. Det är ett faktum, det 

var precis det Stefan Löfven sa alldeles nyss fast han sa det på ett annat sätt. Vi importerar arbetslöshet genom 

massinvandring.

Åkesson och Fridolin fortsätter debattera och Knutsson försöker gå in och avbryta för att lämna 

över ordet till Hägglund, varpå Åkesson uttrycker sig i ordalag där han framställer sig själv som att 

han blivit utsatt för ett angrepp, vilket kan vara ett sätt att söka sympatier.

Åkesson: “Jag måste få svara på det här grova angreppet…”

Hägglund får sedan ordet i frågan. De uttryck han använder sig av här fungerar kontrasterande mot 

de som Åkesson använder sig av.

Hägglund: Sverige är ett land som mer än andra länder är beroende på, av att vi har öppna gränser. 

Sverige är ett litet exportberoende land och vi måste kunna ha öppenhet för handeln, för flöde av människor, 

kapital, och så vidare. Eh och det är en, en grundbult, allt annat skulle innebära en, en, stor förlust för svensk 

del [...]

Hägglund visas i profil i periferin medan Åkesson istället är den som får vara i kamerans fokus. 

Åkesson skakar på huvudet två gånger med missnöjd uppsyn medan han ser på Hägglund som 

fortsätter tala. Att Åkessons reaktion på detta sätt, precis som i segment 1, visas när han får svar 

från en annan partiledare, men att det motsatta sällan sker är anmärkningsvärt då detta påverkar hur 

konstruktionen av invandringsfrågan görs i och med att skiljelinjerna mellan politikerna blir tydliga. 

Diskussionen fortlöper utan att invandringsfrågan nämns vidare, tills Åkesson får frågan om 

vad Sverigedemokraterna tycker i frågan om skattesänkningar för pensionärer. Åter läggs lösningen 

på  att  minska  invandringen  som  här  benämns  av  Åkesson  som  "ansvarslös".  Ännu  än  gång 

använder han sanningsmodalitet.

Åkesson: Vi finansierar det bland annat genom att vi drar ner kostnaderna för den ansvarslösa 

invandringspolitiken, men också därigenom att vi omallokerar, att vi avskaffar en del av regeringens 

ineffektiva reformer, sänkt krogmoms och [...] sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar och liknande.

Sammanfattningsvis kan det även i detta segment konstateras att de andra politikernas reaktioner 

sällan visas i bild när Åkesson talar, men att Åkesson visas när de besvarar honom. Även om detta 

kanske beror på att Åkesson är ensam om att föra den politik han för, är det icke desto mindre 
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anmärkningsvärt ur ett journalistiskt perspektiv, med avseende på SVT's public service-uppdrag. 

Även i detta segment noterades det att samtliga politiker använder sig av sanningsmodalitet.

6.3.3 Interaktionell kontroll 
Vid  ett  tillfälle  kommer  diskussionen  att  beröra  arbetslösheten.  Åkesson  har  sagt  att  denna  är 

importerad och menar att Löfven tidigare sagt samma sak, men i andra ordalag. Här gör han alltså 

anspråk på att definiera vad Löfven menat med sitt tidigare uttalande, och Löfven varken ges eller 

tar chansen att svara, utan påståendet lämnas där. Här följer en stunds diskussion mellan Fridolin 

och Åkesson, under vilken Knutsson försöker lämna över till Hägglund. Slutligen återtar Knutsson 

den interaktionella kontrollen.

Knutsson: Jimmie Åkesson?” [Åkesson tystnar och tittar på Knutsson] Det är..ordet är Göran 

Hägglunds

Åkesson: Jag måste få svara på det här grova angreppet

Knutsson: [Pekar på Hägglund] Varsågod

Ytterligare ett exempel på att programledarna besitter kontrollen över debatten är då Hedenmo ber 

om Sverigedemokraternas åsikt rörande sänkt skatt för pensionärer. Åkesson ger inget tydligt svar 

varpå Hedenmo upprepade gånger uppmanar honom att svara på frågan, tills han slutligen gör det 

(se  bilaga  9.2).  Överlag  går  det  att  konstatera  att  partiledarna  ofta  avbryter  varandra,  däremot 

respekterar de för det mesta programledarnas direktiv. 

 
6.4 Segment 3 - Vård och omsorg

6.4.1 Beskrivning 
Detta segment startar vid 17:12 i del 2 av debatten och pågår till 30:26. Invandringen berörs mellan 

21:08 och 24:22. När debatten kring frågan om vård och omsorg debatterats i nästan fyra minuter 

ger Hedenmo för första gången Åkesson ordet och det är först då invandringen kommer på tal. I 

detta skede inleds en debatt mellan framförallt Åkesson och Reinfeldt. Sedan ges Löfven ordet och 

då lämnas invandringsaspekten. 

6.4.2 Text - lexikala och visuella element 
Det finns i  detta segment en rad exempel på både värdeladdade ord och sanningsmodalitet.  Ett 

första exempel finns i  Åkessons svar på frågan om hur Sverigedemokraterna vill  finansiera sin 

satsning på 7 miljarder på vård och omsorg: 
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Åkesson: Det finansierar vi genom till exempel att vi drar ner på den ansvarslösa invandringspolitiken som 

kostar tiotals miljarder varje år[…] 

Ordvalet "ansvarslösa" som han på detta vis kopplar samman med invandringspolitiken gör att det 

står klart att Åkesson inte är nöjd med situationen. Anmärkningsvärt är det också att Åkesson säger 

att de vill finansiera den ekonomiska satsningen på vården genom att "till exempel" dra ned på "den 

ansvarslösa invandringspolitiken". Genom att säga "till exempel" antyder han att de har fler förslag 

på  hur  de  vill  finansiera  satsningen,  men  han  berättar  inte  om  dessa,  vilket  ingen,  varken 

motståndarpolitiker eller programledare heller ifrågasätter. Lite senare kopplar han återigen, genom 

att använda sig av sanningsmodalitet, samman invandringen med något negativt:

Åkesson: Det innebär en stor nettokostnad för det svenska samhället, tiotals miljarder varje år som vi lägger 

på det, som vi skulle kunna lägga på att få fler vårdplatser eller att utbilda mer personal som kan jobba inom 

vård och omsorg. 

Reinfeldt som här får ordet talar i andra ordalag än Åkesson och beskriver istället fördelarna med 

invandringen. Åkesson beskriver invandringen utan att lägga vikt vid de personer som påverkas av 

den, vilket återigen är ett exempel på transitivitet i form av nominalisering. Reinfeldt talar istället 

om invandrarna - de faktiska personerna som kommer till Sverige och att de är villiga att jobba, att 

de är motiverade att lära sig svenska språket och om hur de bidrar till den svenska välfärden.  

Reinfeldt: Jag sa att det är över 250 000 som har fått jobb, en mycket stor andel av det är ju utrikes födda. Du 

beskriver ju människor som att de är fast i ett visst läge. [...] De flesta som kommer hit vill inget än annat 

hellre än att jobba [...]

Åkesson: Fast väldigt många av de som kommer jobbar ju inte heller tyvärr.

Trots  att  Åkessons  replik  här  är  förhållandevis  kort  går  det  att  identifiera  flera  beaktansvärda 

aspekter i den. För det första talar han i vaga ordalag, så tillvida att han säger att "väldigt många av 

de som kommer" inte jobbar. Här generaliserar Åkesson ganska brett. Utan att komma med en enda 

siffra  på  hur  många invandrare  det  egentligen är  som inte  jobbar,  beskriver  han ändå gruppen 

invandrare som att  de inte jobbar.  Han använder sig också av en av de strategier van Dijk har 

identifierat och som går ut på att avskriva sig själv ansvaret och framställa sig själv positivt och 

andra  negativt.  I  och  med  att  Åkesson  bygger  vidare  på  Reinfeldts  positiva  uttalande  om 

invandrarna genom att tillägga ett "fast" och därefter påpeka att många av de som kommer inte 

jobbar,  använder  han  sig  av  vad  van  Dijk  (2000:40-41)  kallar  för  "Apparent  Concession"  (på 
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svenska ungefär "skenbart medgivande") och som just går ut på att lägga fram det som att 'det finns 

bra invandrare, men på hela taget...'  varefter kritiken lindas in. Reinfeldt fortsätter emellertid att 

beskriva de positiva sidorna av invandringen, varpå Åkesson svarar.

Reinfeldt: Sverige blir starkare av att människor kommer hit och arbetar, sen tar det tid för en del att komma i 

arbete men då ska vi ju snarare hjälpa dom, än snarare som du säger stänga dem ute.

Åkesson: Det tar väldigt lång tid för dem att komma i arbete. [...] Tyvärr men väldigt många av dom som 

kommer [...] hamnar i ett livslångt utanförskap och det innebär en stor kostnad, som begränsar våra möjligheter 

att utveckla vården, att utveckla omsorgen och att utveckla skolan [...] Det är ett faktum, Fredrik Reinfeldt [...]

I och med uttalandet ovan fortsätter Åkesson att på samma sätt som tidigare, beskriva invandrarna i 

generella ordalag, som en likformig grupp där alla fungerar på samma vis. Här använder han sig 

också av ord som "utanförskap" och säger att  det innebär en "stor kostnad som begränsar våra 

möjligheter"  i  Sverige.  Han  avslutar  sedan  med  att  legitimera  sitt  eget  uttalande  genom  att 

bokstavligen talat uttala att den situation han beskriver är "ett faktum". Detta hade varit ett exempel 

på  sanningsmodalitet  redan  utan  ett  användande  av  ordet  "faktum",  men  genom  att  även 

uttryckligen använda sig av detta ord stryker han under det ytterligare. Han använder sig också av 

ordet "tyvärr", vilket fungerar förmildrande så tillvida att han beskriver att situationen är på ett visst 

sätt,  samtidigt  som  han  betonar  att  han  tycker  att  det  är  beklagansvärt  och  därmed  i  någon 

bemärkelse frånsäger sig ansvaret. Denna strategi skulle följaktligen också kunna kallas för en så 

kallad "disclaimer" eller "ansvarsfriskrivning", som vi översatt det (van Dijk 2000:41). 

Åkesson avslutar sin utläggning genom att åter betona att arbetslösheten framförallt beror på 

invandringen.

Åkesson: [...] arbetslösheten är ju till största delen beroende på att vi har så stor invandring som vi har. [...] Vi 

fyller på arbetslösheten varje år [...] med ny arbetslöshet [...] från andra länder. Trots att det skapas 

sysselsättning så stiger arbetslösheten. 

Efter att Löfven senare uttalat sig använder sig Åkesson återigen av sanningsmodalitet, i det att han 

beskriver det han sagt under debatten som "sanningar" och på så vis styrker sina egna uttalanden:

Åkesson: Jag förstår att det är jobbigt att prata om de här sanningarna.

För att avsluta den lexikala nivån i denna analys går det att konstatera att Löfven har ett annat sätt 

att beskriva situationen. Han inleder med att ta avstånd från Åkessons politik som han kallar för 

högerpopulistisk,  samtidigt  som han  säger  detta  håller  han  upp  sina  händer  mot  Åkesson  som 
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förtydligar avståndstagandet ytterligare. Fortsättningsvis betonar han den moraliska aspekten och 

Sveriges ansvar i frågan: 

Löfven: [...] jag står upp för att människor ska få skydd när de kommer hit, jag tycker det är högst mänskligt 

och det är en viktig moralisk hållning i Sverige [...]

Eftersom att detta segment framförallt  blir en debatt mellan Åkesson och Reinfeldt är det, med 

avseende på visuella element, dessa två partiledare som visas i bild mest. När Reinfeldt vid ett 

tillfälle har en lite längre utläggning visas i hög utsträckning Åkesson som skakar på huvudet och 

både mimar men också högt säger "nej". Anmärkningsvärt är dock att när Åkesson själv talar, visas 

också framförallt han och inte Reinfeldts reaktioner. Denna observation är i linje med de som gjorts 

även i tidigare segment. 

Överlag  går  det  att  konstatera  att  politikerna  i  detta  segment  använder  sig  av 

sanningsmodalitet i sina uttalanden - i det att de talar som att de vet att situationen är beskaffad på 

ett  visst sätt.  Det går också att  se ett  tydligt mönster i  det att  Åkesson enbart kopplar samman 

invandringen med att den är negativ för Sverige, medan samtliga andra politiker istället fokuserar 

på det positiva - såsom hur invandringen är nödvändig för sjukvården och stärker Sverige eller 

också på moralaspekten - att Sverige bör ta ansvar för människor som behöver vår hjälp. 

6.4.3 Interaktionell kontroll 
Åkesson lyckas flytta om fokus i frågan som från början skulle handla om vård och omsorg, till att 

handla om invandringen. Han placerar alltså ännu en gång denna fråga i centrum och får därmed 

anses ha kontroll över när och hur den ska debatteras. Överlag är det dock programledarna som 

slutgiltigt styr dagordningen i debatten. Ett av flera exempel på detta är när Hägglund försöker bryta 

in då Åkesson egentligen är den som har ordet, varpå Hedenmo tar kommando och ber Hägglund att 

avvakta, för att åter ge Åkesson utrymme att tala. Detta är ett konkret exempel på när Hägglund 

försöker ta den interaktionella kontrollen, men då alltså Hedenmo återtar den. 

(Allt material är hämtat från SVT Play, se käll- och litteraturförteckning: SVT Play 2014b & c).

6.5 Interdiskursivitet och intertextualitet
Debatten  i  Agenda  är  både  en  produkt  av  hur  samhället  ser  ut  just  nu,  SVT’s  egna 

produktionsvillkor samt det faktum att SVT måste förhålla sig till public service. Med detta sagt går 

det att förutsätta att det finns både riktlinjer och manus som programmet, programledarna och i viss 

mån även övriga deltagare behöver förhålla sig till.  Då debatten är direktsänd och därmed inte 

justeras i efterhand kan en slutsats vara att det i förväg är väl utarbetat hur debatten ska föras för att 
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få ut så mycket som möjligt av de två timmarna. Samtidigt pågår det troligtvis under programmets 

sändning hela tiden en dialog mellan kameramän och inslagsproducent. I detta avseende skiljer sig 

Agenda från exempelvis en tidning som går igenom flera stadier av korrigering innan den går i 

tryck. Det går inte att i förväg veta exakt hur programmet i Agenda slutligen kommer att se ut. Även 

konsumtionen av programmet  är  en  aspekt  att  studera  under  den diskursiva  praktiken,  men då 

huvudfokus för denna studie inte legat på detta, faller den delen bort.

Det  går  att  tala  om en  form av  vedertagen  interdiskursivitet  så  tillvida  att  programmet 

överlag har som ambition att hela tiden följa upp vad som händer i samhället och så också den 

politiska utvecklingen inför riksdagsvalet i Sverige. På så vis bevaras rådande diskursordning och 

även  den  sociala  ordningen.  I  debatten  går  det  också  att  identifiera  en  så  kallad  manifest 

intertextualitet (Fairclough 1995, 2010:95 och Winther Jørgensen & Phillips 2000:77), vilket i detta 

sammanhang innebär att det, av både politiker och programledare förutsätts att de som tar del av 

debatten  har  vissa  förkunskaper.  Det  ges  bara  en  kort  introduktion  till  varje  debattämne  av 

programledarna,  men utgångspunkten i  övrigt  är  att  tittarna  känner  till  de  politiska  termer  och 

begrepp  de  använder  sig  av  och  också  att  tittarna  har  en  viss  grundläggande  kännedom  om 

samhällets  beskaffenhet.  Med  andra  ord  hänvisar  debatten  i  Agenda  till  tidigare  politiska  och 

samhälleliga texter och konventioner och det framgår även tydligt i debatten vad partierna har för 

ideologier. 

Sammanfattningsvis  går  det  således  att  konstatera  att  den  diskursiva  praktiken  i  detta 

sammanhang  snarare  bidrar  till  att  upprätthålla  rådande  maktförhållanden  i  samhället,  än 

ifrågasätter desamma. Detta eftersom att verkligheten och dess innevarande sociala relationer inte 

framställs på ett nydanande sätt, vilket för oss vidare till den slutgiltiga analysnivån - social praktik. 

6.6 Social praktik
Efter genomförd analys av den textuella och diskursiva delen av Agenda är det nu dags att placera 

in dessa båda nivåer i  den nivå som kallas för den sociala praktiken. Den utgörs av den större 

samhälleliga kontext som programmet är en del av och således både påverkas av och påverkar. I 

detta steg kommer utgångspunkt tas i tidigare beskriven bakgrund och tidigare presenterade teorier. 

Först utifrån Agendas roll som en del av public service, därefter utifrån de teorier som berör politik i 

medier  och  TV.  Sedan  diskuteras  Agenda  utifrån  hur  den  svenska  kontexten  ser  ut  och  med 

utgångspunkt i de tidigare presenterade teorierna om rasism. Detta kommer göras med avsikten att 

på  ett  bredare  vis  kontextualisera  materialet  för  att  på  vis  kunna  säga  något  om  ideologiska 

konsekvenser och utveckling i samhället. 

Agenda som debattprogram fyller en informerande funktion i den samhälleliga kontext som 

det är en del av. Detta gör programmet som aktörer tillhörande SVT vilket innebär att de ska vara 
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opartiska och sakliga (SVT 2014). Då det visat sig att både politiska debattprogram har en påverkan 

på publiken (Eriksson 2002:21) men även att massmedier i sig, i detta fall SVT, har ett inflytande på 

den politik som förs i samhället (Svensson 2001:27) har Agenda med andra ord makt på den på 

samma gång politiska och massmediala spelplanen, samtidigt som de hela tiden måste förhålla sig 

till sitt public service-uppdrag. 

Programmets senare del hade omkring 923 000 tittare (Mediamätning i Skandinavien 2014). 

Vid riksdagsvalet 2014 fanns det 7,3 miljoner röstberättigade i  Sverige (Valmyndigheten 2014). 

Förutsatt att samtliga som såg programmet hade rösträtt, skulle detta innebära att programmet nådde 

ut  till  12,59% av de  röstberättigade.  Detta  är  naturligtvis  inget  påstående  som kan konstateras 

empiriskt  men  det  kan  ändå  ge  en  bild  av  Agendas  räckvidd  som  politiska  förmedlare  och  i 

förlängningen deras möjliga påverkan inför riksdagsvalet. Sett till Strömbäcks studie så är medierna 

det forum som medborgarna vänder sig till  för att  få information samt bilda sig en uppfattning 

rörande det politiska läget (Nord & Strömbäck 2012:263-264). 

Timothy  E.  Cooks  har  utarbetat  en  teori  om  medier  som  dominerande  medlare  av 

kommunikation, där journalisterna fungerar som politiska spelare och själva mediet som en politisk 

institution  (Strömbäck  2001:36).  Detta  kan  appliceras  på  debatten  i  Agenda,  så  tillvida  att 

journalisterna,  i  detta  fall  programledarna,  frågar  ut  politiker  i  ett  medierat  och  enligt  Cook, 

politiserat sammanhang som förmedlar sitt budskap till medborgarna. Utifrån detta synsätt rör det 

sig alltså om en form av politik i politiken där de budskap som diskuteras förmedlas till runt 923 

000 tittare. 

Agenda är ett samhällsprogram som ska fördjupa de vikigaste händelserna i Sverige och 

världen (SVT Play 2014a) vilket innebär att de hela tiden förhåller sig till hur det politiska och 

samhälleliga klimatet i Sverige ser ut. Att Sverigedemokraterna, i högre utsträckning än de andra 

riksdagspartierna har invandringsfrågan som en av sina kärnfrågor och att de vidare definierar den 

som behäftad med problem är något som också aktören Agenda och dess programledare automatiskt 

måste förhålla sig till. Detta både när ämnen som explicit berör invandringen debatteras men också 

då Åkesson styr in den övriga debatten på detta, även om det för tillfället är en annan fråga än 

invandringen som diskuteras. 

Med tanke på att Agenda ska förhålla sig opartiska och sakliga går det att argumentera för 

att de har ett ansvar att styra debatten på så vis att politikerna i högsta möjliga mån håller sig till 

sakfrågan. Det förekommer flera tillfällen i debatten då Åkesson successivt för in en diskussion, 

som från början rör något annat på just invandringsfrågan, varpå programledarna kanske i högre 

grad kunnat ta kontrollen, eller säkerställt att resterande sju politikers röster fick höras lika mycket i 

frågan om invandringen. Inte minst med tanke på de resultat Demker och Sandberg presenterat och 

som  visar  att  mediernas  bevakning  av  invandringsfrågan  kan  öka  på  oron  kring  den  hos 
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medborgarna  (Demker  &  Sandberg  2014:72-73).  Också  Hall  talar  om  att  medierna  i  högre 

utsträckning konstruerar verkligheten, än speglar den (1992:13-14), vilket skulle innebära att ett 

program som Agenda  har  stor  makt  när  det  kommer  till  folks  upplevelse  av  situationen  kring 

invandringen.

Invandringsfrågan diskuteras i debatten i termer av problem, av samtliga deltagare. Av vissa 

explicit  och  av  andra  implicit.  Gemensam  är  dock  analysen  att  invandringen  i  sig  innebär 

utmaningar eller problem för Sverige. Åkesson beskriver situationen som att det kommer hit massor 

av människor som hamnar i ett livslångt utanförskap för att de inte jobbar, vilket är negativt för 

välfärden. Han beskriver även tiggeriet som ett störande inslag i gatubilden. Löwander definierar 

rasism som en kategorisering av människor som problem, baserat på att de är invandrare (1997:25). 

Åkessons skildringar av invandrare i sig som behäftade med problem går hand i hand med denna 

definition.

van Dijk tillhandahåller flera perspektiv och teorier som kommer väl till  pass för denna 

analysnivå i vår studie. Också han beskriver en ny form av rasism som vid första anblick kan vara 

svår  att  identifiera  som  just  rasism  i  och  med  att  den  själv  försöker  vara  demokratisk  och 

respektingivande. Det talas inte om minoriteter som biologiskt underlägsna, utan annorlunda (van 

Dijk  2000:34),  något  det  går  att  argumentera  för  att  Åkesson  indirekt  gör  då  han  exempelvis 

beskriver tiggeriet som störande och som att  den kraftigt förändrat gatubilden och även då han 

beskriver hur de som kommer till Sverige inte jobbar.

Genom  att  det  har  blivit  så  pass  etablerat  att  medierna  förmedlar  en  diskussion  kring 

invandringsfrågan som utgår från en problemaspekt finns risken att detta inte ifrågasätts av varken 

de som medverkar i diskursen - i detta fall politiker och programledare, eller av de som finns i 

mottagaränden -  tittarna.  Den här  nya  typen av  rasism som enligt  van  Dijk  tar  alltmer  plats  i 

nyhetsrapporteringen är svår att komma åt just för att den verkar så normal för de som deltar i 

diskursen (Ibid:34).  

Något annat som kanske inte är uppenbart vid en första anblick av debatten i Agenda är att 

det  finns  ett  genomgående  drag  i  Åkessons  sätt  att  tala  om invandringen  som innebär  att  ”vi 

svenskar” har förtur till exempelvis jobb före invandrarna. Även detta är något van Dijk beskriver 

när han talar om att orsaken till att folk diskriminerar ofta beror på att de anser sig ha förtur i fråga 

om exempelvis just jobb. Genom att ha denna syn på invandrare växer minoriteter fram (Ibid:36). 

van  Dijk  talar  också  om  att  det  finns  en  tendens  att  nyheter  om  etnicitet  och  invandring 

representeras  i  termer  av  problem,  avvikelser  och  hot  (Ibid:38).  Agenda  är  visserligen  inte  ett 

nyhetsprogram  i  dess  rena  form,  men  det  befinner  sig,  i  egenskap  av  samhällsprogram  ändå 

förhållandevis  nära  denna  genre.  Det  går  inte  att  konstatera  att  invandringen  i  den  studerade 

debatten förknippas med avvikelser och hot, men däremot med problem och av Åkesson talas det 
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flera  gånger  om  invandringen  som  något  negativt  för  välfärden.  Också  resterande  politiker 

definierar invandringen som något problematiskt, även om de, till skillnad från Åkesson inte vill  

lösa problemen genom att begränsa invandringen. Reinfeldt betonar dock de positiva sidorna med 

invandringen då han talar om möjligheterna med de öppna gränserna i Europa, att invandrarna är 

villiga och motiverade att jobba och lära sig svenska. Detta sätt att tala om situationen är ovanligt, 

enligt  van  Dijk.  Istället  menar  han  att  det,  i  de  flesta  dominanta  diskurser  om invandrare  och 

minoriteter, är vanligare att representera sig själv på ett positivt sätt och andra på ett negativt sätt 

(Ibid:38). Genom att Åkesson säger att Sverige inte kan ta ansvaret och vara en socialbyrå för hela 

EU, antyder han att vi ger av våra resurser till andra. Han säger också i samma mening att det 

kommer hit människor som ”ska ha del av den svenska välfärden” - en beskrivning som skapar 

känslan av att de som kommer hit utifrån tar något av Sverige. Åkessons sätt att tala om situationen 

stämmer väl överens med den förhärskande diskursen om invandrare och minoriteter som van Dijk 

beskriver.  Övriga  politiker  ifrågasätter  emellertid  Åkessons  ställningstagande  i  frågan  och  talar 

istället om lösningar i termer av bland annat solidaritet och ansvar.

Vissa  politiker  i  debatten  talar  om invandringen som en  process,  medan andra,  i  högre 

utsträckning  betonar  människorna  bakom  den.  Likheten  är  dock  hur  både  invandringen  och 

invandrarna beskrivs som något passivt - saker bestäms eller görs, för eller emot invandrarna och 

invandringen beskrivs som något som sker utan agent/-er. Däremot betonar Åkesson invandrarnas 

ansvar i det att han talar om att de kommer hit och ”ska ta del av” eller ”ska ha del av” den svenska 

välfärden.  Att  på  detta  vis  passivisera  invandrarna,  förutom då  de  är  agenter  bakom negativa 

handlingar är ett ytterligare vanligt drag i diskursen om invandrare (Ibid:40). 

van Dijk talar också om hur det är vanligt med konstruktioner av oppositioner mellan ”oss 

och dem”, vilka ofta tar sig uttryck i vad han benämner ”disclaimers” och som vi valt att översätta 

till ”ansvarsfriskrivningar”. Genom att använda sig av sådana går det att i en och samma mening ge 

en positiv bild av sig själv och en negativ bild av ”de andra” (Ibid:41). Detta är en strategi som 

Åkesson använder sig av och som exemplifieras under kapitel 6.4.2. I och med att det negativa om 

”de andra”, med hjälp av denna strategi lindas in kan det vara svårt för mottagarna, i detta fallet TV-

tittarna, att uppfatta vad som faktiskt sägs. 

Härmed har Agenda satts in i den större kontext som utgörs av samhället. van Dijks teorier 

om rasism visade sig vara mycket fruktbara vid en analys av debatten. Med detta sagt går det att dra 

slutsatsen  att  Åkesson,  åtminstone  enligt  de  teorier  van  Dijk  presenterar,  talar  i  ordalag-  och 

använder sig av strategier som är rasistiska. Detta återkommer vi till i den slutsats och diskussion 

som följer.
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7. Slutsatser och diskussion
I  detta  avslutande  kapitel  diskuteras  och  värderas  slutsater  och  resultat.  Här  kopplas  det  även 

tillbaka till uppsatsens syfte och frågeställningar.

Efter att ha genomfört denna studie har vi kunnat konstatera att partiledardebatten i Agenda 

tillhandahåller  en  övergripande  konstruktion  av  invandringsfrågan,  men  samtidigt  också  flera 

separata. Den övergripliga konstruktionen av invandringsfrågan är att invandringen är behäftad med 

problem eller utmaningar. Denna typ av konstruktion av invandringsfrågan är något som samtliga 

aktörer  i  debatten  är  delaktiga  i  att  producera.  Däremot  är  det  viktigt  att  betona  att  deras 

förhållningssätt till denna problematik, det vill säga hur de definierar roten till problemet samt vilka 

lösningar  de  tycker  är  lämpliga,  skiljer  sig  åt.  I  den  bemärkelsen  går  det  att  säga  att 

invandringsfrågan konstrueras på olika sätt av de olika deltagarna. Något som samtliga deltagare 

har gemensamt är dock att de genomgående, oavsett om de uttalar sig positivt eller negativt om 

invandringen (eller för den delen om något annat debattämne), använder sig av sanningsmodalitet. 

Ytterligare en intressant faktor som noterades är att  Folkpartiets partiledare Jan Björklund över 

huvud taget inte uttalar sig i invandringsfrågan.

Jimmie  Åkesson  skiljer  sig  i  framförallt  ett  avseende  från  de  övriga  sju  medverkande 

politikerna. Skillnaden ligger i att han är den enda, som på återkommande ämnen som i sig inte 

berör invandringen, ändock styr debatten in på ämnet invandring och problemen som han menar är 

förknippade med den. Åkesson ser därmed till  att att denna fråga ständigt sätts i fokus och ger 

därmed diskursen rörande invandringen samt de problem han menar hör den till, nytt syre och på så 

vis är han en avgörande aktör när det kommer till att sätta denna fråga på agendan. Detta har också 

resultatet  att  Åkesson hörs mer än övriga politiker i  just invandringsfrågan, vilket skulle kunna 

innebära att hans synsätt på invandring som något negativt överförs även till Sveriges medborgare. 

Detta  hänger  samman  med  Strömbäcks  (2012)  teori  om  att  politiker  använder  medier  för  att 

förmedla sina åsikter och att medborgarna gör detsamma för att skapa sig en politisk uppfattning. 

Invandringsfrågan är en av de debattfrågor som allra tydligast fungerar som en vattendelare 

mellan de olika partierna och då alltså framförallt mellan Åkesson och resterande sju partiledare. 

Åkesson  är  den  enda  som talar  om invandringen  och  invandrarna  som enbart  förknippat  med 

problem, utan att se till  de lidande individerna bakom den, medan de andra dels lyfter fram de 

positiva sidorna av invandringen och i högre utsträckning kopplar samman ämnet med aspekter som 

moral, solidaritet och ansvar från Sveriges sida. Samtliga partiledare är av olika åsikt i frågan om 

hur Sverige ska handskas med invandringen, men alla, förutom Åkesson, tycks vara av åsikten att 

Sverige bör ta emot och hjälpa invandrare. Detta skapar en känsla av att det i invandringsfrågan i en 

bemärkelse finns åtta olika åsikter - en för varje parti. Men det går alltså också att urskilja två mer 
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övergripande  läger  där  det  ena,  beståendes  av  Sverigedemokraterna  är  mot  invandring  och  det 

andra, beståendes av resterande sju riksdagspartier är för. 

En av uppsatsens frågeställningar var under vilka ämnen invandringsfrågan lyftes fram, där 

det visade sig att det var under öppna gränser, jobben samt vård och omsorg. Att Åkesson lyckas 

styra in både debatten kring vård och omsorg och den kring jobben - ämnen som i första hand inte 

handlar om invandring, på just invandring tyder på att Åkesson har makt över frågans konstruktion. 

Med avseende på hur partiledardebatten svarar mot sitt public service-uppdrag som delvis 

innebär  att  de  ska  förhålla  sig  opartiska  och  sakliga,  är  det  väsentligt  att  diskutera  huruvida 

programledarna  i  debatten  i  högre  utsträckning  än  de  gör  skulle  kunna  agera  ”grindvakter”, 

exempelvis genom att säkerställa att samtliga deltagares politik kring invandringen fick höras lika 

mycket som Åkessons, eller åtminstone mer än de gör. Särskilt med tanke på att det, i enlighet med 

van Dijks (2000) teorier, går att identifiera många rasistiska drag i Åkessons sätt att tala om frågan. 

I  förlängningen  skulle  detta  innebära  att  SVT möjliggör  och  skapar  utrymme  för  en  rasistisk 

diskurs, vilket,  med tanke på den makt de har i  egenskap av massmedium (Nord & Strömbäck 

2012) kan få ideologiska konsekvenser och påverkar samhället. Här är det dock viktigt att poängtera 

att Åkesson alltså lyfter invandringsfrågan även under andra debattämnen, vilket innebär att han 

själv skapar utrymme att tala om den på ställen som från SVT's sida i förväg eventuellt inte var 

avsatta  för  det.  Det  går  även  att  ifrågasätta  SVT's  opartiskhet  och  saklighet  med  avseende  på 

visuella element. När Åkesson talar om invandring filmas sällan andras reaktioner på det han säger, 

utan Åkesson själv är den som syns allra mest i bild. När någon annan politiker talar om invandring 

filmas  emellertid  ofta  Åkessons  reaktioner  på  det  de  säger.  För  att  upprätthålla  sitt  opartiska 

förhållningssätt borde SVT vara konsekventa med hur de väljer att filma deltagarna under debatten. 

Dels går det att  ifrågasätta varför det över huvud taget är relevant,  för ett  opartiskt och sakligt 

medium, att filma antagonistens reaktioner. Dessutom skulle det faktum att Åkessons reaktioner på 

sina motståndares invandringspolitik får synas så pass mycket i TV-rutan, kunna ha effekter. Om 

inte annat den effekten att frågan om invandring alltmer förknippas med Sverigedemokraterna, mer 

än något annat parti. Skulle det vara så skulle det gå att ifrågasätta om SVT helt och hållet lever upp 

till sitt public service-uppdrag. Detta är emellertid ingenting som det funnits utrymme till att fullt ut 

undersöka  i  denna  uppsats,  men som däremot  skulle  kunna  vara  intressant  att  ha  i  åtanke  för 

eventuell vidare forskning, som skulle kunna ha ett större receptionsfokus. 

Efter  genomförd  studie  går  det  också  att  konstatera  att  teorierna  om  ny  rasism  som 

presenteras ovan, idag skulle kunna betraktas som något daterade, även om de till viss del går att 

applicera även på det moderna svenska samhället, vilket vi redogjort för. Med detta sagt går det att 

fastställa  att  de  sätt  rasismen  tar  sig  uttryck  på  förändras  med  tiden.  Vi  har  inte  på  ett  helt 

uttömmande vis kunnat redogöra för hur rasismen tar sig uttryck i medierna idag, men vi hoppas 
Sida ���                                                                                                                                          32



ändå, med denna studie, kunna bidra med aspekter till forskningen om rasism som van Dijk och 

Hall inte kunde vid tidpunkten för sin forskning.

Slutligen går det att förmoda att Agenda och dess medverkande aktörer kan vara delaktiga i 

påverkan på diskursen kring invandringsfrågan samt på opinionen i samhället. Utgångspunkten var 

redan innan att denna fråga inte har en förutbestämd innebörd. Efter genomförd analys stod det 

dock klart att konstruktionen av den, även i ett och samma rum, vid en och samma tidpunkt och till 

och med då den talas om av en och samma deltagare, kan skifta i karaktär. Allt detta pekar på att vi 

människor har möjlighet att interaktivt delta i diskursiva processer men att vårt förhållningssätt till 

företeelser i samhället är flyktigt och att det snabbt kan skifta över tid och rum.
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9. Bilagor 
Här följer transkriberingar av det material som analyserats i segment ett, två och tre i Agenda den 4 
maj 2014.  Dessa avser de delar inom segmenten då invandringsfrågan diskuteras.

9.1 Segment 1 - Öppna gränser 
(i del ett mellan minuterna 16:05 - 31:17) 
16:22 Hedenmo: “Jimmie Åkesson Sverigedemokraterna, vad tänker du när du ser tiggarna på våra 

gator?”

16:27 Åkesson: “Jag tänker många saker, dels så är det ju en social katastrof såklart och det säger 

nånting om hur olika de olika EU-länderna faktiskt är… eh… och att EU inte är någon enhetlig 

likadan union, utan att det finns väldigt olika sociala situationer...” 

16:38  Hedenmo: “Skänker du pengar?”

16:39 Åkesson: “Förlåt?” 

16:40 Hedenmo: “Skänker du pengar någon gång, till tiggarna?” 

16:41 Åkesson: “Inte till tiggare, nej det gör jag inte, men det är också nånting som många tror jag 

upplever som en… en kraftig förändring av gatubilden, nånting som man upplever i många fall 

som… som kanske direkt störande eh...” 

16:52 Hedenmo: “Annie Lööf...”

16:52  Åkesson:  “Vi  vill  förbjuda  tiggeri  i  Sverige  och  framförallt  vill  vi  begränsa  den  fria 

rörligheten för att slippa den här typen av... ”. 

16:57 Hedenmo: “Ni vill förbjuda tiggeriet. Annie Lööf, vad tror du om det?”

17:00 Lööf: “Alltså problemet är ju inte tiggeri, utan fattigdomen som är bakom, krig försvinner ju 

inte för att man stänger av TV:n när man visar otäcka bilder Jimmie Åkesson och… svält försvinner 

inte bara för att man blundar och fattigdom försvinner inte bara för att man lyfter bort människor 

från gatan. Bakom denna misär som människor som har flytt från sida länder i Rumänien för att det 

är misär där till Sverige mitt i kalla vintern, sätter man sig på Stockholms gator och ber om pengar. 

Det är ju ett tydligt bevis på att man inte är välkommen i sitt eget hemland.” 

[Lööf tittar på Åkesson hela tiden medan hon svarar, han tittar tillbaka]

17:30 Hedenmo: “Vad vill Centerpartiet då… hur.. hur… hur tycker du eller hur tror du att man 

bäst hjälper de här människorna?”

17:36 Lööf: “Roten till detta är ju fattigdom och här har ju Rumänien ett väldigt stort ansvar, detta 

visar ju på att EU har en stark kraft att agera. Eh… Under den kommande perioden för regional 

tillväxt och sociala utsatta områden så får Rumänien över tvåhundra miljarder. Jättemycket pengar. 

Eller tvåhundra... Jo tvåhundra miljarder, jättemycket pengar. Att jobba under sju år för att främja 

social eh… social exklusion och se till att människor kommer i arbete.” 

18:06 Hedenmo: “Det finns…”
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18:06 Lööf: “De här pengarna ska ju användas... till de människor som lever i utsatt… satthet i 

Rumänien. Här i Sverige har vi också ett ansvar, vi ska se till att människor har tak över huvudet, vi 

ska se till att människor slipper att vara fattig. Eh…” 

[Lööf vänder sig mot Åkesson och lägger betoning på ”fattiga”]

18:21 Hedenmo: “Jimmie Åkesson, ni vill ju införa visumtvång för eh.. människor från Bulgarien 

och Rumänien, är det av det här skälet?” 

18:27 Åkesson: “Ja bland annat av det här skälet men, men just av den anledningen att vi kan inte 

vara en socialbyrå för socialt utsatta människor i hela EU, det går inte, vi kan inte ta det ansvaret, vi 

har redan en väldigt  omfattande invandringspolitik,  vi  har redan väldigt  många människor som 

kommer hit och ska ta del av den svenska välfärden och tack vare EU:s utvidgning så kommer det 

nu ännu fler från utsatta delar av Europa och ska ha del av den och vi kan inte arbeta på det viset, 

det fungerar inte…” 

18:49 Lööf: “Men Jimmie Åkesson, det är ju inte ert…” 

18:51 Åkesson: “Sen förstår jag också att det finns fattigdom i andra länder, men jag tycker snarare 

att det visar att den fria rörligheten inom EU, den fungerar inte, det kan inte vara så.” 

18:58 Lööf: “Problemet, Jimmie Åkesson, är inte EU:s fria rörlighet, utan det är att människor är 

tvungna att ta sig hit och tycker att det är bättre att be just dig om pengar än att stanna kvar på 

hemmaplan och då måste man se till att EU har muskler att agera där det verkligen behövs och det 

är att hjälpa människor i utsatta lägen i Rumänien.” 

[Åkesson filmas igen]

19:16 Åkesson: “Fast jag menar ju att vi har ju också hål i den svenska välfärden som måste fyllas, 

men då lägger vi istället pengar till EU som sen ska fördela dem till socialt utsatta människor i 

Rumänien Det tycker jag är fel.” 

19:22 Knutsson: “Tack så länge Jimmie Åkesson, nu är det Jonas Sjöstedts tur.” 

19:26 Sjöstedt: “Ja, där Sverigedemokraterna vill bekämpa tiggarna så vill vi bekämpa fattigdomen 

och diskrimineringen och det är en stor skillnad mellan oss Jimmie Åkesson.” 

[Sjöstedt tittar hela tiden på Åkesson medan han säger detta och kameran fångar upp alla i lokalen, 

programledare och politiker]

19:35 Åkesson: “Jag vill bekämpa tiggeriet, inte tiggarna...” 

19:37 Sjöstedt: “Ja, men jag uppfattar det som att du bekämpar tiggarna [...]” 

[Här fortsätter Sjöstedt att tala om fattigdom som ett problem i den Europeiska Unionen. Medan 

Sjöstedt talar om detta filmas Åkesson som höjer på ögonbrynen]

20:15 Knutson: “Göran Hägglund, hur hjälper man tiggare på gatorna?” 

20:19 Hägglund: “(suckar) Ja, själv så… så är jag verkligen inte konsekvent, ibland så ger jag till 

tiggare, ibland gör jag det inte, men det är ju faktiskt inte riktigt lösningen för de här personerna 
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utan lösningen är ju framförallt att finna i deras hemländer och där måste vi solidariskt andra länder 

ställa upp och stötta Rumänien men också ställa krav på Rumänien att människor inte diskrimineras 

eller sätts på undantag som romerna gör i många avseenden där. Jag vänder mig väldigt starkt mot 

det  som Jimmie  Åkesson  säger  när  han  tycker  att  det  här  framförallt  är  ett  störande  inslag  i 

gatubilden. Det här är ett allvarligare problem än så för de människor [Åkesson nickar] som väljer 

den här tillvaron framför att vara hemma. Vi måste stötta Rumänien, ställa krav på Rumänien så att 

den här situationen [...].” 

21:04 Hedenmo: “Kort replik Jimmie Åkesson.” 

21:05 Åkesson: “Eh, ja, alltså jag förstår också att det finns fattigdom bakom det här men vi kan 

inte ta det ansvaret,  det, man, det, man måste uppfylla ganska så hårda krav för att få bli medlem i 

den europeiska unionen idag och då måste man också kunna ta ansvar för sin egen befolkning, det 

är  ett  av  de  kraven.  Det  måste  Rumänien  och Bulgarien  göra,  vi  kan  inte  ta  ansvar  för  deras 

befolkning [...]” 

---

21:30 Hedenmo: “Stefan Löfven, ni Socialdemokrater vill ju skärpa reglerna för EU-medborgare 

som kommer till Sverige för att jobba, varför det?”

21:38 Löfven: “Vi ska ha fri rörlighet i Europa det är viktigt, det är bra för, det är bra för alla 

länder. Det är bra för länderna, för EU, det är bra för individerna. Både jobba och studera, ju mer, ju 

bättre.”

---

25:35 Reinfeldt: “Får jag först  bara protestera mot hela det här ämnet,  här pratar vi nu öppna 

gränser och sen påstås det att hit kom tiggare och folk som ska fuska med jobben. Det är en grymt 

felaktig  beskrivning.  De  öppna  gränserna  har  möjliggjort  ökad  rörlighet.  Det  har  inneburit 

studentutbyte, det har inneburit att gränser som förr hindrade oss från att nå fram till varandra, lära 

känna  människor  med  annan  bakgrund,  att  det  är  helt  nytt  och  bättre  Europa.  Det  kanske  är 

viktigare att vi nån gång börjar i rätt ände. Sen vill jag säga att det är tydligt att i  Sverige ska 

svenska regler gälla [...]

26:40 - Fridolin: “Ja, nej… Fri rörlighet är ju i grunden nånting väldigt gott. Det finns annan fri 

rörlighet  som  är  betydligt  bättre  att  ifrågasätta  än  den  för  människor  som  fri  rörlighet  för 

antibiotikapumpat  kött  och  det  växer  alltför  starka  krafter  i  Europa  som  ifrågasätter  den  fria 

rörligheten för människor, dom ska vi slåss emot. Men det är självklart att när människor kommer 

hit så ska kollektivavtalsmässiga villkor gälla på den svenska arbetsmarknaden och det är också 

självklart  att  så  har  inte  alltid  skett.  Vi  har  sett  exempel  där  människor  utnyttjats  både  i  den 

internationella arbetskraftsinvandringen och den inomeuropeiska arbetskraftsinvandringen [...] då 
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måste man såklart införa regler som gör att kollektivavtalsmässiga villkor kan gälla. De reglerna är 

inte att man ska kunna säga nej och stoppa rörligheten [...]

9.2 Segment 2 - Jobben 
(i del 1 mellan minuterna 31:19 - 59:25) 
38:46 Knutsson: ”Jimmie Åkesson…”

38:46 Åkesson: “Jag tycker det är alldeles uppenbart att döma av den här debatten och i allmänhet 

att stora delar av arbetslösheten är importerad. Man skapar ny sysselsättning, det skapas nya jobb, 

ja,  men  befolkningen  ökar  mer  än  vad  vi  skapar  sysselsättning,  det  tillförs  fler  människor  till 

arbetskraften  än  vad  vi  lyckas  få  jobb.  Och  det  är,  menar  jag  då  så  att  en  oerhört  viktig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd, det är att stoppa de här importerna av ny arbetslöshet, att begränsa 

massinvandringen [...]”

39:13 Fridolin: “Hur kan du kalla, hur kan du kalla människor som flyr från krigets Syrien för 

import av arbetslöshet? Har du sett, vi har än en gång misslyckats att stoppa [...]” 

[Åkesson börjar svara och de talar i munnen på varandra] 

39:22 Åkesson: “Jag säger Gustav Fridolin [...] nu avbryter du mig [...], jag säger Gustav, jag säger 

Gustav Fridolin, jag säger Gustav Fridolin att arbetslösheten till stora delar är importerad. Det är ett 

faktum, det var precis vad Stefan Löfven sa alldeles nyss fast han sa det på ett annat sätt [...]” 

[De talar i munnen på varandra] 

39:37  Fridolin:  “Människor  flyr,  människor  flyr  från  krig  och  förföljelse,  [Knutsson  försöker 

avbryta och ge ordet till Hägglund] vi har än en gång lyckats stoppa… misslyckats med att stoppa 

ett krig där kemiska vapen används [...]

39:48 Åkesson: “Fast skillnaden är Gustav… att jag var alldeles nyligen...”

39:50 Knutsson:  “Jimmie Åkesson?” [Åkesson tystnar och tittar på Knutsson]  Det är...ordet är 

Göran Hägglunds."

39:52 Åkesson: “Jag måste få svara på det här grova angreppet…”

39:54 Knutsson: [Pekar på Hägglund] "Varsågod."

39:54 Hägglund: “Sverige är ett land som mer än andra länder är beroende på, av att vi har öppna 

gränser. Sverige är ett litet exportberoende land och vi måste kunna ha öppenhet för handeln, för 

flöde av människor, kapital, och så vidare. Eh och det är en, en grundbult [Åkesson filmas, skakar 

på huvudet] allt annat skulle innebära en, en, stor förlust för svensk del [...]” 

---

48:52  Hedenmo:  “Jag  skulle  vilja  hålla  kvar  i  frågan  om  skattesänkning  för  pensionärer. 

Sverigedemokraterna, det finns på ert program.” 
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49:00 Åkesson: “Vi vill sänka pensionärsskatten, jag hörde att nu vill även Stefan Löfven göra det 

med 50 kronor i månaden, det var ju faktiskt ett av de här rödgrönas främsta vallöften [...]” 

49:08 Hedenmo: “Och hur mycket vill ni sänka då?” 

49:10 Åkesson: “Ungefär 450 kronor i månaden, men, men de här rödgröna lovade ju det väldigt 

mycket inför valet 2010 [...]” 

49:15 Hedenmo: “Och varifrån tar ni pengarna?” 

49:16 Åkesson: “[...]man ska sänka pensionärsskatten. Nu ser vi resultatet där socialdemokraterna 

är beredda att ge pensionärerna 50 kronor mer i månaden [...]” 

49:23 Hedenmo: “Får jag bara fråga, hur ska ni finansiera det här?” 

49:24  Åkesson:  “Vi  finansierar  det  bland  annat  genom  att  vi  drar  ner  kostnaderna  för  den 

ansvarslösa invandringspolitiken, men också därigenom att vi omallokerar, att vi avskaffar en del av 

regeringens  ineffektiva  reformer,  sänkt  krogmoms  och  sänkt  eh,  eh,  eh  arbetsgivaravgift  för 

ungdomar och liknande.”  

9.3 Segment 3 - Vård och omsorg 
(i del 2 mellan minuterna 17:12 till 30:26)
21:07 Hedenmo: “Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna vill ju satsa 7 miljarder mer på vård och 

omsorg. Hur ska ni finansiera det?” 

21:14  Åkesson:  ”Det  finansierar  vi  genom  till  exempel  att  vi  drar  ner  på  den  ansvarslösa 

invandringspolitiken som kostar tiotals miljarder varje år[…]” 

21:20 Hedenmo: ”Ja, jag misstänkte att du skulle svara det och då är min fråga - är inte svensk 

sjukvård extremt beroende av invandrare?” 

21:26 Hägglund: ”En tredjedel av läkarna är födda utomlands.” 

21:27 Hedenmo: [pekar mot Hägglund] ”(skrattar) Ursäkta!” 

21:29 Åkesson: ”Ursäkta mig men, det vi drar ner på är asyl- och anhöriginvandringen och det är ju 

inte i första hand dem som arbetar inom svensk sjukvård utan det gör ju människor som kommer hit 

för att arbeta i första hand så att nej, svensk sjukvård och svensk välfärd är inte beroende av asyl…” 

21:40 Hedenmo: ”Ni vill minska invandringen med 90%?” 

21:42 Åkesson: ”Vi vill minska asyl- och anhöriginvandringen därför att det påverkar[…]” 

21:45 Hedenmo: ”På sikt blir det inte väldigt lite folk?” 

21:47 Åkesson: ”Det innebär en stor nettokostnad för det svenska samhället, tiotals miljarder varje 

år som vi lägger på det, som vi skulle kunna lägga på att få fler vårdplatser eller att utbilda mer 

personal som kan jobba inom vård och omsorg.”

21:56 Hedenmo: ”Fredrik Reinfeldt.”
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21:58 Reinfeldt: ”Jag sa att det är över 250 000 som har fått jobb, en mycket stor andel av det är ju 

utrikesfödda. Du beskriver ju människor som att de är fast i ett visst läge. Om man kommer hit utan 

jobb så är man i din tankevärld alltid utan jobb. Men människor kan alltså förändra sin situation. De 

flesta som kommer hit vill inget än annat hellre än att jobba [...]. 

22:16 Åkesson: ”Fast väldigt många av de som kommer jobbar ju inte heller tyvärr.” 

22:19  Reinfeldt:  ”Vi  märker  dessutom  att  många  som  kommer  hit,  tonåringar  som  vi  kallar 

ensamkommande flyktingbarn är  mycket  högt  motiverade att  lära  sig svenska språket  [Åkesson 

filmas, han höjer på ögonbrynen och nickar] och komma in i arbetsmarknaden. Det är faktiskt så att 

de  avgör  att  vi  kan  säkra  vår  välfärdsfinansiering  [Åkesson  filmas  fortfarande,  han  skakar  på 

huvudet och mimar ”nej”] vid sidan av det Göran påpekade att väldigt många av de duktiga har 

dessutom kommit in i svensk sjukvård. Varenda förslag vi har hört från dig här är ju miljarder i alla 

möjliga riktningar som alltid bygger på en fantasiprodukt om hur asyl- och migrationspolitiken helt 

ska läggas om [Åkessons filmas igen, han skakar han återigen på huvudet] men det är helt enkelt 

inte.. finns ingen grund för detta. Sverige blir starkare av att människor kommer hit och arbetar 

22:50 Åkesson: [Åkesson skakar på huvudet ] ”Nej.”

Reinfeldt fortsätter tala: ”Sen tar det tid för en del att komma i arbete men då ska vi ju snarare 

hjälpa dom, än snarare som du säger stänga dem ute.”

22:57 Åkesson: ”Det tar väldigt lång tid för dem att komma i arbete. Det tar väldigt lång tid. Tyvärr 

men väldigt många av dom som kommer, därför att det kommer för många på för kort tid, hamnar i 

ett  livslångt  utanförskap  och  det  innebär  en  stor  kostnad,  som  begränsar  våra  möjligheter  att 

utveckla vården, att utveckla omsorgen och att utveckla skolan, som vi pratade om alldeles nyss. 

Det är ett faktum, Fredrik Reinfeldt du får gärna visa att jag har fel men det har du inte lyckats med 

hittills. "

23:18 Reinfeldt: ”Jodå, jag sa just det [...]” 

23:19 Åkesson: ”Nej, ja, sa ja, men du visar ju inte det, du hittar bara på.”

23:20 Reinfeldt: ”Jo det är ju bara titta på fakta. Över 180 000 av den, eh, arbetskraftsökningen vi 

ser sker ju i grupper som är utrikesfödda […]”

23:27 Åkesson: ”Ja arbetslösheten är ju till största delen beroende på att vi har så stor invandring 

som vi har. Det är ju därför vi har så stor arbetslöshet. Vi fyller på arbetslösheten varje år med.. med 

ny arbetslöshet eh.. från andra länder. Trots att det skapas sysselsättning så stiger arbetslösheten.” 

[Någon annan partiledare försöker ta ordet men bli inte insläppt]

23:43 Knutsson: ”Stefan Löfven släpper vi in nu.”

23:45 Löfvén: ”Nog med högerpopulism nu [håller upp händerna mot Åkesson], det går inte att 

hitta betalning till allt på att dra ner invandringen [...]” 

23:50 Åkesson: ”Jag förstår att det är jobbigt att prata om de här sanningarna.” 
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23:52 Löfvén: ”Nej, det är inte jobbigt att prata om, jag står upp för att människor ska få skydd när 

de kommer hit, jag tycker det är högst mänskligt och det är en viktig moralisk hållning i Sverige 

[...]”

24:00 Åkesson: ”Fast det är en helt annan fråga…”

24.02 Löfvén: ”[...]och det står inte  i upp för, nu var det sjukvården vi pratar om. Jag möter många 

personal i sjukvården som kommer från andra länder och dom gör ett fantastiskt jobb. Det är många 

i sjukvården över huvud taget som gör ett fantastiskt jobb, men många går på knäna […]"
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